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Prolong Super Duty Diesel Fuel Treatment

Prolong Super Duty Diesel Fuel Treatment  Innehåller premium rengöringsmedel för att rengöra injektorer och hela bränslesystemet. 
Den ger också skydd mot korrosion, minskar svart rök, och bidrar till att minska slamuppbyggnad för att förbättra prestanda och 
bränsleekonomi. Förbättrar smörjningen i bränslesystemet som ökar livslängden på bränslepump och injektorer. Uppfyller L-10 diesel 
tillsats specifikationer för insprutnings renhet. Uppfyller Cummins N-14 diesel tillsats specifikationer för korrosionsskydd med bränslen med 
låga och höga svavel.
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Hjälper till att förbättra bränsleekonomi och prestanda

Rengör och smörjer injektorer för optimal effektivitet

Håller hela bränslesystemet rent och fritt från avlagringar och mögel

Bidrar till att minska sot och utsläppet

 

 

Rio Escondido Coal Mining, MEXICO
  From this period of June 3, 2009, through 
August 2009, repor�ng the test results in 
the field, of Prolong diesel fuel addi�ve. 
3 units were tested, 785B Caterpillar 
trucks, obtaining an average reduc�on in 
fuel consump�on, in liters per hour, of 
15.19% in average monthly consump�on. 
This support is maintained informa�on 
and extends the suppliers request for 
interest as I agreed.

Mr. Jose Morales de la Fuente 
Test Manager

Varför behövs det bränsleskydd?
Dieselbränsle är tätare och har en mer komplex kemi än andra bränslen som bensin och kan utveckla ett antal problem om de inte 
hanteras och lagras korrekt. Smuts, vatten, alger och asfalt (tjära) är alla föroreningar som orsakar att bränslefiltret täpps igen eller 
kollapsar, vilket resulterar i allvarliga skador på motor och bränslesystem. Om alger får växa i bränsletankar under längre tid kan det bli 
svårt at ta bort. Därför är det viktigt att förhindra uppkomsten av alger. 

Dagens dieselbränslesystem är mycket komplex och har väldigt liten tolerans när det gäller smuts i 
bränslet. Storföretag jorden runt har valt att skydda sina bränslesystem med Prolong®.

Prolong® Diesel Fuel Treatment fungerar i alla miljöer.

  

Prolong Super Duty Diesel Fuel Treatment

Hur produkten används:
Blanda 50ml    i 40   liter bränsle
Blanda 250ml  i 190 liter bränsle
Blanda 1 liter   i 760 liter bränsle


