
 Biker Winterschutz additiv -  
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

...για τις αυξημένες απαιτήσεις όλων των 2Τ και 4Τ κινητήρων. 
με ισχυρά πρόσθετα κατά της διάβρωσης, 

των επικαθήσεων και της φθοράς. 

Η επίδραση 
Οι μοτοσυκλέτες συνήθως μετά τη θερινή περίοδο συχνά ακινητοποιούνται μακροπρόθεσμα. Με την 
υγρασία του αέρα ή με τον διαχωρισμό νερού από το καύσιμο, ενθαρρύνεται ενεργά η διάβρωση στη 
δεξαμενή καυσίμου, στις γραμμές παροχής καυσίμου και στο εσωτερικό του κινητήρα. Επιπλέον, οι 
καταθέσεις μειώνουν τη ροή του καυσίμου και επιδεινώνουν την συμπεριφορά έγχυσης. 
Επικαθήσεις στα ακροφύσια, και τις βαλβίδες επηρεάζουν αρνητικά την λειτουργία του κινητήρα, αυξά-
νουν τις εκπομπές ρύπων και την κατανάλωση καυσίμου. 
Η χρήση καυσίμων με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο προσφέρει χαμηλή λίπανση στους εγχυτήρες και 
το σύστημα καυσίμου, με αποτέλεσμα την αυξημένη φθορά. 
Το Winterschutz additiv παρέχει προστασία κατά της διάβρωσης, αυξάνει τη λιπαντική ικανότητα του 
καυσίμου και εμποδίζει την ανάπτυξη των νέων καταθέσεων. Εξασφαλίζει έτσι υψηλή αξιοπιστία και 
χαμηλή κατανάλωση καυσίμων, ιδιαίτερα σε όλους 

Τα πλεονεκτήματα με μια ματιά  
► Προστατεύει από τη διάβρωση τη δεξαμενή καυσίμου, σωληνώσεις παροχής καυσίμου 
    και το εσωτερικό του κινητήρα (ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της εποχικής ακινητοποίησης   
    του οχήματος). 
► Αποτρέπει την δημιουργία επιβλαβών καταθέσεων σε καρμπυρατέρ, βαλβίδες, εγχυτή- 
    ρες καυσίμων, μπουζί και τον θάλαμο καύσης 
► Αυξάνει την απόδοση των καυσίμων, εμποδίζει τη φθορά και διασφαλίζει την βέλτιστη  
    απόδοση του συστήματος ψεκασμού καυσίμου. 
► Εξασφαλίζει ιδανική τροφοδοσία των καυσίμων και πλήρη ισχύ του κινητήρα. 
► Εξοικονομεί καύσιμα και οδηγεί σε μια φιλική και καθαρή καύση προς το περιβάλλον. 

Art.Nr.52-0150-02-GR    Χαρτ. 20x25 ml για μία χρήση 

Το αποτέλεσμα 
είναι ένας συνδυασμός υψηλής αποτελεσματικότητας : 
Αντιδιαβρωτική προστασία, κατά της διάβρωσης στις δεξαμενές καυσίμου το σύστημα 
τροφοδοσίας καθώς και στον κινητήρα. 
Λιπαντικές ιδιότητες, ιδιαίτερα για τους βενζινοκινητήρες της παλαιότερης γενιάς.  
Πακέτο επίδοσης με καθαριστικά, για τον καθαρισμό και προστασία του συστήματος  
καυσίμου για την πλήρη απόδοση του κινητήρα, την αξιοπιστία και την μείωση της  
κατανάλωσης. 
 
Εφαρμογή 
Για μία χρήση, κατάλληλο για όλους τους κινητήρες και τύπους βενζίνης, όλων των 
δίχρονων, ή τετράχρονων βενζινοκινητήρων (Scooter, Bikes, Jet-Ski, Snowmobil). 
f 
Χρήση 
Ιδιαίτερη σύσταση πριν τον χειμερινό παροπλισμό της μοτοσυκλέτας. 


