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DIESELIN OPTIMOINTIAINE

MOLY 1000
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PUHDAS POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ
Kun ei-fossiilisia polttoaineita sekoitetaan 
dieseliin, järjestelmään ja ruiskutussuutti-
miin kertyy helposti epäpuhtauksia, mikä 
johtaa tehon heikkenemiseen ja kulu-
tuksen kasvuun. Moly 1000 puhdistaa 
tehokkaasti koko polttoainelinjan siten, 
että täysi teho säilyy.

SUOJAA JÄRJESTELMÄÄ
Moly 1000 muodostaa lujan suojakalvon 
koko polttoainejärjestelmään ja suojaa 
siten tehokkaasti kitkaa, kulumista, kor-
roosiota ja hapettumista vastaan. Tämä 
takaa luotettavuuden ja eliminoi diesel-
polttoaineesta johtuvat toimintahäiriöt.

DIESEL KOVASSA PAKKASESSA
Kun vähärikkinen diesel altistuu kovalle 
pakkaselle, parafiinimolekyylit (n-parafi-
ini) voivat nopeasti alkaa erottua poltto-
aineesta ja muodostaa suuria vahakiteitä, 
jotka tukkivat polttoaineputket ja -suo-
dattimet.

PAREMMAT KYLMÄOMINAISUUDET
Moly 1000 Arctic estää vahakiteiden 
muodostumisen ja hajottaa mahdollisesti 
muodostuvat kiteet, kun aine lisätään 
dieselöljyyn ennen kuin se saavuttaa 
jähmepisteensä.

Tämä pienentää vahakiteiden kokoa 
merkittävästi ja estää niitä sitoutumasta 
toisiinsa, jolloin ne mahtuvat virtaamaan 
vapaasti polttoainesuodattimen läpi 
kovassa pakkasessa.

Moly 1000 Arctic on monitoiminen dieselin lisäaine. Kehitetty 
erityisesti parantamaan kaikkien dieselpolttoaineiden omi-
naisuuksia parafiinikiteiden muodostumista ja jäätymistä vas-
taan. Aktiiviset aineet korottavat setaanilukua (polttoarvoa), 
puhdistavat tehokkaasti, voitelevat ja optimoivat polttoainelin-
jan kulutuksen alentamiseksi.
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Väri :
Annostus :

Akut köld Annos-
tus :

Pakkaus :

FÖRDELAR
Låg HYÖDYT
• Pieni annostus: 0,1 % (1:1000)
• Parantaa dieselin kylmäominaisuuksia
• Korottaa setaanilukua neljällä yksiköllä
• Optimoi polttoainelinjan
• Jopa 5 % enemmän tehoa
• Jopa 5 % pienempi polttoaineenkulu-
tus
• Päästöjen vähennys jopa 47 %
• Suuttimien tehokas puhdistus
• Poistaa kondenssiveden
• Estää dieselpolttoaineen bakteerikas-
vun
• Stabiloi dieselin säilytystä varten

TESTITULOKSET
Lukuista dynamometrikokeet ja käy-
tännön kokeet raskailla ajoneuvoilla 
osoittavat suurta säästöä polttoaine-
enkulutuksessa. Ammattimaisen tes-
tauslaitoksen testit osoittavat jopa 4,2 
% vähennystä. Suutintestit: Testatuissa 
Cummins L10, Cummins N14 ja Peugeot 
DW-10 -moottoreissa saatiin puhtaat 
ja korroosiovapaat ruiskutussuuttimet 
ilman mitattavaa kulumista normaalin 
suuttimien vaihdon yhteydessä.

VESI JA DIESELBAKTEERIT
Dieselpolttoaine, johon on lisätty ei-
fossiilista polttoainetta, aktivoi bakteeri-
kasvua yhdessä veden kanssa.
Moly 2000 hajottaa veden pieniksi 
pisaroiksi ja sitoo sen dieselpolttoainee-
seen, mikä jatkuvasti käytettynä poistaa 
kondenssiveden ja estää bakteerien 
lisääntymisen järjestelmässä.
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