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992
“Power Jet”
dyserens
for bensin
og diesel
• Rask rengjøring av innsprøytningssystemet gir motoren kraft og
akselerasjon som ny.

STOL
PÅ AT
OMEGA

Sparer penger
Øker ytelsen
Forlenger levetiden

• Kraftig «Power jet» virkning fjerner
alle forurensninger gjennom hele
forbrenningssystemet.
• Like effektiv i både bensin og dieselmotorer.
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SPESIELLE FORDELER

992

OMEGA 992 “Power Jet” dyserens for bensin og diesel

OMEGA MANUFACTORING DIVISION

Omega 992 “Power jet” innsprøytningsrens kan brukes
rett i tanken på både bensin og dieselmotorer.

• Omega 992 - rask rengjøring av innsprøytningssystemet gir
motoren kraft og akselerasjon som ny.
• Omega 992 gir en kraftig “Power jet” virkning som renser
ut alle forurensninger gjennom hele forbrenningssystemet,
forbrenner dem og sender dem ut via eksosen.

• Omega 992 er like effektiv i både bensin og dieselmotorer.

ENESTÅENDE EGENSKAPER
Omega 992 er “Power jet” innsprøytningsrensen som:

• Forhindrer startproblemer, ujevn gange og fusking ved
akselerasjon.

• Inneholder spesielle oksydasjons inhibitorer som beskytter
drivstofftank, rør, pumpe og dyser mot rust og syreangrep.

• Er enkel og bruke: tilsettes rett i tanken når du fyller drivstoff.
• Er sterkt konsentrert og dermed svært økonomisk i bruk.

BRUKSOMRÅDER

Omega 992 påfylt drivstofftanken ( i både bensin og dieselmotorer) blandes raskt med drivstoffet. Denne vil nå rense
dysespisser, samt raskt fjerne alle forurensninger i systemet.
Drivstofftilførselen er nå ren, og motoren får en presis innsprøytning og forstøvning.
Omega 992 brukere vil erfare at motorene er lettere å starte,
samt har en jevnere gange og akselerasjon.
Bruk Omega 992 i både bensin og dieseldrevne motorer.
Blandingsforhold: 30 ml. pr. 60 liter.
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