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DIESEL SYSTEM CLEAN 
 

Очисник паливної системи дизелів 

Додаток до дизельного палива 

      

ЗАСТОСУВАННЯ 

MOTUL DIESEL SYSTEM CLEAN – додаток для очищення системи паливоподачі дизелів. 
Використовується в усіх типах дизелів, з безпосереднім впорскуванням чи ні, атмосферних 
чи турбодизелях, з фільтром твердих часток (DPF), з селективною системою нейтралізації 
(SCR) або без них. 
MOTUL DIESEL SYSTEM CLEAN ефективно очищує бруд та засмічення, які утворюються в 
паливній системі дизелів: 

• засмічення розпилювача форсунки; 
• конденсат в паливній системі; 
• закоксовування насосу високого тиску; 
• забруднення в камері згорання та на впускних клапанах. 

MOTUL DIESEL SYSTEM CLEAN забезпечує ідеальне мащення в процесі очищення, 
ефективно розчеплю та утримує в підвішеному стані усі мікрочастинки відкладень. Також 
запобігає окисненню палива та розмноженню мікроорганізмів. 

 
ВЛАСТИВОСТІ 
 
Чиста система паливоподачі є обов’язковою умовою оптимального функціонування двигуна. 
MOTUL DIESEL SYSTEM CLEAN забезпечує: 

• очищення форсунок (для покращеного розпилення) і насосу високого тиску; 
• запобігає утворенню відкладень на впускних клапанах та в камері згорання; 
• дозволяє конденсату змішатись з паливом і потрапити в камеру згорання, 

запобігаючи окисненню палива.   

Використання MOTUL DIESEL SYSTEM CLEAN забезпечить: 

• збереження потужності та продуктивності двигуна; 
• зниження витрати палива та шкідливих викидів в атмосферу (димність, утворення 

сажі….); 
• покращення холодного запуску та комфортабельність водіння; 
• збільшення термін безвідмовної експлуатації паливної системи та системи 

доочищення відпрацьованих газів; 
• підтримання надійності двигуна. 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 
Перед заправленням додайте  MOTUL DIESEL SYSTEM CLEAN в паливний бак. Система 
очищується повністю: від паливного баку до камери згорання. Одного флакону достатньо 
для об’єму палива 60 л. Не перевищуйте рекомендоване дозування! За необхідності 
повторіть процедуру.  Регулярне використання MOTUL DIESEL SYSTEM CLEAN  дозволяє 
досягнути кращого результату. 
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