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Élvezze a tisztább, 
egyenletesebb  
és gazdaságosabb  
vezetést a Toyota 
üzemanyag rendszer-
tisztítóval

Tisztítsa meg és tartsa tisztán
Az üzemanyagrendszer és a motor optimális védelme 
érdekében minden motorolajcsere alkalmával javasolt  
a Toyota üzemanyagrendszer-tisztító használata.

További részletekért keresse márkaszervizünket.

Még több információt a toyota-europe.com 
weboldalon találhat.

Toyota Márkakereskedő/Márkaszerviz bélyegzője:

Nehézkes indítás1.

Magas fogyasztás4.

Egyenetlen alapjárat2.

Motorkopogás5.

Teljesítménycsökkenés3.

Rángatás 6.

Károsanyag-kibocsátás7.

Egyetlen kezeléssel megtisztítja  
az üzemanyag-ellátó rendszert
A motorban és az üzemanyagrendszerben keletkező 
lerakódások károsan befolyásolják a gépkocsi teljesítmé-
nyét, csökkentve a motor hatásfokát és alkatrészeinek 
élettartamát.

A Toyota üzemanyagrendszer-tisztító eltávolítja a lerakó-
dásokat, és segít megakadályozni újbóli kialakulásukat  
a további üzemelés során. Már egy kezelés is hatékonyan 
tisztít, és kezeli a következő tüneteket:



A Toyota üzemanyagrendszer-tisztító megszünteti az injektoron belül és a fúvó-
kák környékén található lerakódásokat, és javítja a befecskendezők szórását.

Csak egy kezelés, és máris megszűnnek a teljesítményt rontó lerakódások  
a befecskendezőkben.

AZ INJEKTOR  
KEZELÉS ELŐTT

AZ INJEKTOR  
KEZELÉS UTÁN

Tisztább rendszer –  
jobb teljesítmény
A Toyota motorokat kiemelkedő teljesítményre tervezték,  
ami csak teljes tisztaság esetén valósulhat meg tökéletesen. 
A motorok üzemelése magas hőmérsékleten, finom 
tűrés mezőben történik, ezért még egy kis lerakódás és 
szennyeződés is megzavarhatja az egyenletes működést.

Az idő múltával a motorban és az üzemanyagrendszerben 
elkerülhetetlenül felgyülemlő lerakódások miatt nehézkes 
indulás, motorkopogás, teljesítménycsökkenés és meg-
emelkedett üzemanyag-fogyasztás alakulhat ki.

Gazdaságos üzemanyag- 
felhasználás a Toyota üzemanyag-
rendszer-tisztítóval
Már egyetlen kezelés is helyreállítja a gazdaságos üzemelést 
és teljesítményt. A Toyota üzemanyagrendszer-tisztító 
eltávolítja a lerakódásokat a motor és az üzemanyagrend-
szer kulcsfontosságú részeiről, ezáltal csökkenti a káro-
sanyag-kibocsátást, segít megszüntetni a teljesít-
mény-csökkenést, és növeli a futásteljesítményt.

A dízel- és benzinmotorhoz is elérhető Toyota üzemanyag-
rendszer-tisztító egyszerű és hatékony megoldás a motor 
teljesítményét csökkentő lerakódások ellen.

Hogyan működik?
A Toyota üzemanyagrendszer-tisztító azonnal működésbe 
lép, amint az üzemanyagrendszerbe jut. A folyadék a teljes 
üzemanyagrendszerben és a motorban is hatékonyan tisztít, 
ahol szükség van rá.

Tisztítja a befecskendező szelepeket és a fúvókák környékét, 
javítva a befecskendezők szórási képét és az égési teljesít-
ményt. A benzinmotorok esetén eltávolítja a szívószelepek-
re égett lerakódásokat, amelyek gátolják a légáramlást  
a hengerekbe.

A Toyota üzemanyagrendszer-tisztítóval elvégzett egyetlen 
kezelés után az emissziós értékek közelebb kerülnek a jármű 
újkori értékeihez.

Toyota üzemanyagrendszer- 
tisztító benzinmotorokhoz
A detergensalapú tisztítót a kimagasló teljesítmény érdekében 
széles körű tesztelésnek vetettük alá. Az oldat tisztítja  
a gyújtógyertyákat, javítja a motor indulási teljesítményét,  
és alaposan átmossa az égésteret is, aminek köszönhetően  
nő a teljesítmény, valamint gazdaságosabban  
és csendesebben működik a motor.

Főbb jellemzők

– Korszerű, hamumentes technológia
–  Az üzemanyagrendszer valamennyi  

összetevőjével kompatibilis
–  Nem okoz kárt a katalizátorban  

vagy az oxigénszenzorban

01  A szívószelepekre égett 
lerakódások berágódást, nem 
megfelelő tömítést eredményez-
hetnek, amelyek következtében 
csökkenhet a motor kompressziója.

01  

02  A kezelés után a tiszta szívó-
szelepek megfelelően működnek, 
elősegítik a teljesítménynöveke-
dést és a gazdaságos üzemelést.

A DUGATTYÚTETŐ  
KEZELÉS ELŐTT

A DUGATTYÚTETŐ  
KEZELÉS UTÁN

A BEFECSKENDEZŐ 
KEZELÉS ELŐTT

A BEFECSKENDEZŐ 
KEZELÉS UTÁN

Toyota üzemanyagrendszer- 
tisztító dízelmotorokhoz
A dízel üzemanyagrendszer-tisztítót úgy terveztük, hogy  
a lehető legalaposabban tisztítsa meg az üzemanyag-
rendszert és a motort. A folyadékot szigorú tesztelésnek 
vetettük alá, vizsgálva kompatibilitását, teljesítményét, 
képességét a lerakódások eltávolítására, valamint 
felépítését, hogy biztosítsuk a gazdaságos  
üzemanyag-felhasználást és az egyenletes  
működést.

Főbb jellemzők

– Korszerű, szabadalmaztatott technológia
–  Segít eltávolítani a befecskendezők  

csúcsában felgyűlt hagyományos,  
elszenesedett szennyeződéseket,  
valamint a belsejében lévő  
lerakódásokat

–  Cetánfokozó hatóanyagának köszön - 
hetően optimalizálja az égést

–  Hatásos a közvetlen befecskende- 
zéses és a turbófeltöltős közvetlen  
befecskendezéses, közös nyomó- 
csöves dízelmotorokban is

–  Az üzemanyagrendszer valamennyi  
összetevőjével kompatibilis
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