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ДОБАВКИ EUROL
Цялостно почистване, 
максимална защита



Доказано качество
Отделът за развойна и изследователска дейност на Еурол 
много  внимателно е селектирал най-подходящите и 
качествени съставки при създаването на добавките. Когато 
ги използваме, ние разчитаме на повече от 40 - годишен опит 
в смазването и почистването. Продуктите са преминали и 
теста на рали Дакар, където се използват през последните 
години. Добавките за масло не съдържат разтворители, а 
тези за гориво - високо концентрирани ароматни съединения. 
Съставът им е такъв, че освен в почистването те осигуряват, 
смазване и защита. В допълнение, добавките са преминали 
полеви тестове, което дава допълнителна увереност за 
високото им качество.

Лесни за употреба
Добавките на Еурол са в практични за употреба опаковки. 
Тези за гориво са с удобни накрайници за лесно наливане. 
Дозировката е определена по такъв начин, че всеки продукт 
е в количество за едно ползване, улеснявайки още повече 
употребата на добавките.

Подробна информация
На всяка опаковка може да намерите подробна информация за 
приложението, начина на използване, ефекта и дозировката 
на продукта, което ви дава незабавна възможност да изберете 
подходящата за Вас добавка.

Съветникът за избор на добавки дава възможност да намерите 
най-доброто решение за проблема на вашия автомобил като 
въведете симптомите. Моля посетете  www.eurol.com/advisor.

ЗАЩО ИЗПОЛЗВАМЕ 
ДОБАВКИ ЕУРОЛ?



Дългите години развойна дейност в сферата на 
смазването и почистването на нашия отдел за изследване 
и развитие се оказаха чудесна база за портфолиото ни 
от висококачествени добавки. Те покриват най-високите 
съвременни изисквания: доказано качество, лесни за 
употреба, цялостна услуга и продуктова помощ както за 
дилърите, така и за крайните клиенти.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ

Ползата и нуждата от добавки непрекъснато расте. Това се 
дължи на няколко фактора: постоянно нарастващия процент 
на био добавки в бензина и дизела, късите разстояния на 
каране, все по-сложните технологии при производството на 
двигатели, удължения интервал за смяна на масло. Всичко 
това увеличава риска от замърсяване в двигателя както на 
по-старите, така и на съвременните двигатели. То от своя 
страна води до влошаване работата на мотора, по-трудно 
палене, повишена консумация на гориво, повече вредни емисии.
Нашите добавки намаляват замърсяването, премахват 
отлаганията, предотвратяват течовете. Нещо повече, 
те имат и превантивен ефект. Регулярното използване на 
добавките EUROL почиства и предпазва автомобила и по този 
начин предотвратява проблеми. Гамата на EUROL включва 
добавки за бензинови и дизелови двигатели, трансмисионни и 
двигателни масла, а също и радиатори.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГАМАТА ДОБАВКИ НА EUROL

ПРЕДИ

ПРЕДИ

СЛЕД

СЛЕД

Преди и след третирането с Diesel Injection Cleaner

Преди и след третиране с Petrol Injection Cleaner



ДОБАВКИ ЗА БЕНЗИН

За повече информация посетете сайта www.eurol.com или се обърнете към вашия търговски 
представител от Ауто Плюс.

ПРОДУКТИ

DIESEL FLOW IMPROVER
Подходящ за всички дизелови двигатели. Подо-
брява течливостта на дизела през зимата. 
Предотвратява запушването на горивния 
филтър. Улеснява запалването на автомобила 
при ниски температури.
 E802484 - 6 x 250 ML

DIESEL NO SMOKE
Подходящ за всички дизелови двигатели. 
Почиства горивната камера и я поддържа 
чиста. Намалява дима, фините прахови 
частици и емисиите на въглероден диоксид.

 E802491 - 6 x 250 ML

DIESEL PERFORMANCE PLUS
Подходящ за всички видове дизелови двигатели. 
Спомага за по-добро и ефикасно изгаряне. 
Увеличава мощността.  
               
   E802490 - 6 x 250 

DIESEL INJECTION CLEANER
Подходящ за всички видове дизелови двига-
тели, включително за комън рейл инжекционни 
системи. Почиства инжекционната система и 
я поддържа чиста. Улеснява стартирането на 
двигателя и улеснява работата му.

 E802492 - 6 x 250 ML

DIESEL SYSTEM CLEANER
Подходящ за всички видове дизелови двигатели. 
Почиства цялата дизелова система. Намалява 
шума при работа на двигателя. 
 E802493 - 6 x 250 ML

DIESEL FUEL TREAT
Подходящ за всички видове дизелови двига-
тели. Препоръчва се за хибридни автомобили. 
Предотвратява стареенето на горивото и 
задръстването на горивния филтър. Подо-
брява цялостната работа на двигателя.
 E802494 - 6 x 250 ML

DIESEL CLEAN DIRECT
Подходящ за всички видове дизелови двигатели. 
Ударно почиства цялата дизелова система. 
Подобрява работата на двигателя, намалява 
вредните емисии.

 E802495 - 6 x 500 ML

EGR CLEANER
Подходящ за всички превозни средства оборуд-
вани с EGR система. Разтваря отлаганията 
в EGR системата. Подобрява работата на 
двигателя.

 E701120 - 12 x 400 ML

DIESEL DPF CLEANER
Подходящ за всички видове дизелови двигатели, 
оборудвани с филтри за твърди частици. Отпушва 
и почиства филтрите за твърди частици, без да се 
налага свалянето им. Възстановява мощността на 
двигателя, намалява вредните емисии. 

 E802497 - 6 x 500 ML

PETROL SYSTEM CLEANER
Подходящ за всички видове бензинови двига-
тели. Почиства цялата горивна система и 
я поддържа чиста. Подобрява изгарянето в 
горивната камера, намалява шума при работа 
на двигателя.
 E802512 - 6 x 250 ML

PETROL INJECTION CLEANER
Подходящ за всички видове бензинови двигатели. 
Почиства инжекционната система и я поддържа 
чиста. Улеснява стартирането на двигателя и 
неговата работа.  
                E802511 - 6 x 250 ML

PETROL LEAD REPLACEMENT
Подходящ за стари бензинови двигатели, 
изискващи оловен бензин. Защитава клапаните 
от износване, поради липсата на олово в 
бензина.

 E802514 - 12 x 250 ML

PETROL FUEL TREAT
Подходящ за всички видове бензинови 
двигатели. Препоръчва се за използване 
в хибридни автомобили. Предотвратява 
запушване на горивния филтър вследствие на 
отлагания. Подобрява цялостната работа на 
двигателя.
 E802515 - 6 x 250 ML

ДОБАВКИ ЗА ДИЗЕЛ

Намалява 
въглеродните 
емисии до 95%

Увеличава цетановото число 
на дизела с до 6 пункта.

До 3% икономия на 
гориво

Намалява точката  на 
регенерация на филтъра с 

200 градуса.

Намалява 
отлаганията с до 50%



PETROL POWER
Подходящ за всички видове бензинови двига-
тели. Намалява и предотвратява шума при 
работа на двигателя. Подобрява изгарянето 
на горивото, както и работата на дроселовата 
клапа.
 E802510 - 6 x 250 ML

PETROL E10 IMPROVER
Разработен за почистване на инжекто-
рите, “леглата” на клапаните и горивната 
камера. Води до икономия на гориво, увеличава 
мощността и ускорението и намалява вред-
ните емисии.
 E802513 - 12 x 250 ML

ENGINE FLUSH
Подходящ за всички видове леки и лекотоварни 
автомобили. Почиства двигателя. Премахва 
отлаганията, намалява образуването на сажди.

 E802310 - 6 x 500 ML

PETROL OCTANE IMPROVER
Подходящ за всички видове бензинови двига-
тели. Увеличава октановото число на гори-
вото. Увеличава мощността на двигателя, 
подобрява ускорението.

  
               E802516 - 6 x 250 ML

TRANSMISSION FLUSH
Подходящ за всички видове автоматични 
скоростни кутии. Почиства трансмисията. 
Премахва отлаганията и замърсяванията. 
Улеснява превключването между предавките. 
Предотвратява течовете на масло.
 E802311 - 6 x 500 ML

TRANSMISSION STOP LEAK
Разработен, за да раздуе и ревитализира 
уплътненията и о-пръстените, като по този 
начин спира течовете в автоматичните 
скоростни кутии. 

 E802320 - 6 x 250 ML

ATF TREAT
Подходящ за всички видове автоматични 
скоростни кутии. Ревитализира уплътне-
нията, улеснява превключването между предав-
ките. 

 E802314 - 6 x 500 ML

ENGINE OIL TREAT
Подходящ за всички видове леки и лекотоварни 
автомобили. Намалява износването. Удължава 
живота на двигателното масло. Подобрява рабо-
тата на мотора.

  
                E802315 - 6 x 250 ML

RADIATOR CLEANER
Подходящ за всички радиатори. Премахва 
ръжда, калций и други замърсявания. Предпазва 
и предотвратява прегряване.

 E802318 - 6 x 250 ML

VISCO OIL PLUS
Подходящ за всички видове дизелови и бензинови 
двигатели. Сгъстява маслото. Стабилизира 
вискозитета и предотвратява износване. Нама-
лява т.нар. „син пушек“ и разхода на масло.

 E802313 - 6 x 250 ML

HYDRAULIC TAPPET VALVE
Увеличава масления филм между движещите се 
части, намалява шума и подобрява работата на 
колата. Почиства маслените канали, намалява 
шума от хидравличните повдигачи.

 E802321 - 6 x 250 ML

TBN BOOSTER
Подходящ за всички видове дизелови двигатели. 
Удължава интервала на смяна на маслото при 
употребата на горива с високо съдържание на 
сяра. Предпазва двигателя.

  
                E802316 - 6 x 250 ML

ENGINE STOP LEAK
Подходящ за всички видове леки и лекотоварни 
автомобили. Съхранява уплътненията. Предо-
твратява и спира течове на масло, без да се 
налага сваляне на двигателя.
 E802312 - 6 x 250 ML

RADIATOR SEALER
Подходящ за всички видове радиатори. Смазва 
водната помпа. Предотвратява корозия. Спира 
течове с големина до 0,9мм.

 E802317 - 6 x 250 ML

ДОБАВКИ ЗА МАСЛО

ДОБАВКИ ЗА РАДИАТОР

Увеличава октановото 
число от 4 до 6 пункта.

Сгъстява 
маслото до 20%

Намалява износването
благодарение на 

волфрамова технология 

Удължава интервала за 
смяна на маслото с до 

50%.



Качеството ни е присъщо
Започнал да произвежда през 70-те, Eurol израсна и в момента 
е единственият независим холандски производител 
на висококачествени масла и технически спрейове и 
добавки. Изнасяйки в 65 държави и произвеждайки широка 
гама от продукти, Eurol е глобален играч. Нещо повече, 
нашите продукти притежават одобрения от водещите 
автомобилни производители.

Нашето партньорство с няколко екипа, участващи на 
рали Дакар, дава на бранда ни и международна известност. 
Участието в най-тежкото в света автомобилно 
състезание е безспорно доказателство за качеството на 
нашите продукти, а също и идеално място за развитието и 
усъвършенстването им. 

Изключително широко портфолио
Като доставчик, ние предлагаме цялостни решения и пълна 
гама от масла, технически спрейове, добавки, почистващи и 
поддържащи продукти за различни направления- автомобили, 
транспорт, велосипеди, мотоциклети, земеделска техника, 
индустрия и др.

Широка гама от услуги, гъвкавост и бързина
Силата на Eurol? Тя е в нашата широка програма от 
услуги, гъвкаво отношение и бързи доставки, включително 
разработване на специфични продукти. Обещанието 
"Качеството ни е присъщо" е в основата на всичко: ние сме 
отдадени  на задачата да предоставим на вашето превозно 
средство пълноценно и висококачествено смазване при 
всякакви условия.

Моля посетете www.eurol.com за да се запознаете с всичките 
ни продукти.
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