Flashlubeolje
Flashlube ventilsmøring er tilgjengelig i
5 l, 2.5 l og 1 liter pakkestørrelser.

ELEKTRONISK
ventilsmorningssystem
Det nye elektroniske ventilsmøringssystemet
til Flashlube er en enkel måte å automatisk
injisere Flashlube rett inn i drivstoffsystemet
til kjøretøyet ditt.
En full tank med Flashlube (400 ml), i systemet som krever lite vedlikehold, sørger for
beskyttelse for bilen din opp til 4000 kilometer. (Behandler 400 liter drivstoff).
Bruk

BESKYTTER MOTOREN
V E D K J Ø R I N G PÅ GASS

Flashlube er anerkjent som verdensleder på
sitt felt. Våre unike formular sikrer Flashlubes posisjon på markedet for tilsettinger til
drivstoff.

Det nye Flashlube elektroniske smøringssystem kan tilpasses til enhver motor:
bensin, LPG, CNC, gaffeltruck og motorer til
bruk innen industri og jordbruk.
Dette settet må kun brukes i sammenheng
med Flashlube produkter. Bruk av andre
merke fører til forurensing av ﬁlter og pumpesystem, noe som gjør garantien ugyldig.
• Enkel installasjonsveiledning inkludert.
• Gratis 500 ml ﬂaske med Flashlubeolje
inkludert.
• Konstruksjon av høy kvalitet.
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• Essensielt for alle LPG- OG CNG- køyretøy •

ELEKTRONISK
ventilsmorningssystem
B E S K Y T T E R M OTO R E N V E D K J Ø R I N G PÅ GASS

Om Flashlube

Fordeler

Testresultat

Et tørrbrennende drivstoff som forbrenner
på mye høyere temperatur enn bensin. Slike
ekstreme temperaturer kan føre til slitasje på
ventilsetet, dårlig ventilbrenning og manglende ytelse, tap av kompresjon og i verste fall
motorhavari.

• Beskytter ventiler og ventilseter.

Flashlube er solgt verden rundt i over 10 år,
og anerkjent som ledende innen prdukter
til ventilbeskyttelse. Flashlube er førstevalg
innen ventilreddervæske for ledende LPGinstallatører.

Flashlube ventilsmøringsolje er designet for å
erstatte bly, uten skadelige utslipp, og skape
et beskyttende lag på ventiler og ventilseter.
Dermed minimaliseres skadene slitasje på
ventilsetet kan skape.

• Renser injektorer og drivstoffssystem.

• Gjør motoren mer energiøkonomisk
(opp til 5.3 prosent)
• Reduserer skadelige utslipp

• Trygt å bruke i alle kjøretøy. (Vil ikke ødelegge
katalysatorer eller oksygensensorer.)
• Reduserer motortemperatur.

Beskytt motoren din ved å bruke merket ekspertene bruker: Flashlube ventilsmøring.

Nytt: Led-indikator som
varsler lavt Flashlube
væskenivå til dashbord.

• Økonomisk i bruk. 50 ml behandler 50 liter.

Nytt: Slank design og
kompakt størrelse gjør
det enkelt å installerer i
motorrommet.

Nytt: Flashlube
væskenivåsensor.

Int
Integrert
ﬂernivåpumpe
ssørger for konstant væskeﬂyt for alle kjøreforhold.

Elektronisk kontrollenhet. Forhåndsinnstilt, justerbar ﬂyt for 4-6-8 sylinder og ﬂerventilsmotorer.
Leverer nøyaktig Flashlubedose, som sikrer ventilbeskyttelse for alle kjøretøyets applikasjoner.

