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DODATKI DO PALIW
MAGNETI MARELLI

Gama profesjonalnych produktów Magneti Marelli przeznaczonych do układów 
paliwowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu inżynierów Magneti Marelli zarówno 
jako dostawcy podzespołów dla producentów samochodów, jak i dla sportu 
motorowego, dodatki cechują się wyjątkowo starannie dobraną paletą składników, co 
bezpośrednio wpływa na ich wysoką skuteczność. Każdy z produktów przeznaczony jest 
do ściśle sprecyzowanych zastosowań i grup pojazdów, dzięki czemu aplikowany 
zgodnie z zaleceniami wykazuje się optymalnymi właściwościami.
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Dodatek do oleju napędowego przeznaczony do samochodów 
z filtrem FAP/DPF. Po dodaniu do paliwa zwiększa skuteczność oraz 
trwałość filtra, usuwając z niego zanieczyszczenia. Umożliwia to 
zwiększenie efektywności FAP/DPF, a więc obniżenie zużycia paliwa, 
znaczące ograniczenie emisji cząstek stałych oraz poprawę osiągów, 
a w dłuższej perspektywie – przyczynia się do znaczącego 
przedłużenia żywotności filtra. 

Płyn do czyszczenia filtrów FAP/DPF
250 ml 

 FAP 20x 250ml Kod:  007950026116 
 FAP  250ml         Kod:  007950026115

Dodatek przeznaczony do samochodów zasilanych instalacją 
gazową. Zaprojektowany z myślą o optymalizacji pracy silnika na 
propanie -butanie.  Ze  sprawą ocz yszczenia  nagarów 
i zanieczyszczeń zarówno w układzie zasilania gazem, jak i wewnątrz 
samej komory spalania, pozwala na bardziej efektywną pracę 
jednostki napędowej, a co za tym idzie – zmniejszenie spalania przy 
jednoczesnej poprawie osiągów. Starannie dobrana mieszanka 
składników zabezpiecza jednocześnie wszelkie uszczelnienia, 
zwiększając trwałość i bez awaryjność silnika.

Dodatek do paliwa LPG
250 ml 

LPG 20x 250ml Kod:  007950026111
LPG 250ml          Kod:  007950026110

Dodatek do oleju napędowego do wszystkich samochodów 
wyposażonych w silniki wysokoprężne. Jego zadaniem jest 
oczyszczenie silnika oraz układu paliwowego z wszelkich 
zanieczyszczeń oraz nagarów. Pozwala to na zwiększenie 
skuteczności pracy jednostki, a więc poprawę osiągów, kultury 
pracy i zimnego rozruchu, przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia 
paliwa oraz ilości emitowanych zanieczyszczeń. Dodatek jest 
bezpieczny dla wszystkich typów wtryskiwaczy i może być 
stosowany również w silnikach zasilanych  biodieslem. Staranna 
kompozycja składników dodatku zabezpiecza również wszelkie 
uszczelnienia, przedłużając bezawaryjną pracę silnika. 

Dodatek do paliwa diesel
250 ml 

Diesel 20x 250ml Kod:  007950026106
Diesel 250ml          Kod:  007950026105
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