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Firma Motul, už viac ako 160 rokov uznávaná 
za kvalitu svojich výrobkov, svoju inovačnú 
schopnosť a angažovanosť v pretekárskom 
svete, je uznávaná aj ako špecialista na 
syntetické oleje.

Vášeň, ktorá spája milovníkov strojárstva 
s ich strojmi, je rovnakou vášňou, akú 
Motul vnáša do inovácií. Svojou neustálou 
snahou vynaliezať nové riešenia prejavuje 
spoločnosť Motul svoje odhodlanie byť tým 
najlepším – či už smerom k dodávateľom, 
cez inovácie až ku klientom. Od prvej ropnej 
plošiny v Pensylvánii, až po najnovšie 
laboratórium značky, nikdy nekončiaca 
snaha o zlepšenie poháňa spoločnosť deň 
za dňom, inováciu za inováciou.

Jedinečné prepojenie značky Motul a jej 
komunity je hlavným kľúčom k dosiahnutiu 
nedosiahnuteľných cieľov - spraviť o krok 
viac ako žiadajú štandardné kritériá a 
neustále budovať dlhotrvajúcu efektívnosť. 
Neustála podpora projektov svojich klientov 
a spoločný boj za nižšie náklady a vyšší 
výkon je spôsob, ktorým Motul ukazuje 
svoj záväzok ako nikto iný. Vďaka tomuto 
záväzku je Motul prvou voľbou niektorými z 
najznámejších dielní po celom svete.

KTO JE 
MOTUL?
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Využitím svojich odborných znalostí 
na uspokojenie neustáleho dopytu 
po zlepšení mechanického výkonu, 
vyvinula spoločnosť Motul širokú škálu 
aditív pre profesionálov.

Spotreba paliva moderných motorov 
je podmienená kvalitou spaľovania 
použitého paliva. Zároveň, spaľovanie 
a trenie vnútorných častí vedie k 
opotrebovaniu, obrusovaniu kovov a 
zväčšeniu pracovných vôlí.

Rad aditív Motul pre profesionálov 
vám umožní poskytnúť vašim 
zákazníkom efektívne riešenie, ktoré 
naplní ich túžbu po zvýšenom výkone 
ich motora. Tento rad zahŕňa všetky 
časti, ktoré majú dočinenie s motorom 
– od prevodovky až po chladiaci 
systém.

PREČO SI 
ZVOLIŤ 
ADITÍVA 
MOTUL?
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ADITÍVA 
DO PALÍV

Spaľovanie paliva nikdy nie je 
dokonalé. Vždy sú prítomné zvyšky 
nespálených molekúl paliva, alebo 
nečistôt. Tieto zvyšky následne 
vytvárajú usadeniny na ventiloch, 
piestoch, krúžkoch a vstrekovačoch či 
karburátore.

Toto znečistenie vstrekovačov alebo 
karburátora zvyšuje veľkosť kvapiek 
paliva rozptýlených v komore, čo má za 
následok horšie spaľovanie a zvýšenú 
spotrebu.

Toto znečistenie sa dostáva na ventily 
a piesty, čo narúša vzájomný pohyb 
mechanických častí. Toto zvyšuje 
odpor, hlavne medzi piestnymi 
krúžkami a stenami valcov a narúša 
optimálny chod motora.

Nakoniec, zlé spaľovanie v motore 
spôsobuje aj upchatie systému na 
úpravu výfukových plynov. Toto vedie k 
silnému poklesu jeho efektivity.

Rad aditív Motul do palivového 
systému obsahuje molekuly 
detergentov, ktoré znižujú a dokonca 
odstraňujú takéto znečistenie.

ZNÍŽENÁ SPOTREBA PALIVA:
Vyčistenie okruhu rozptyľovania 
paliva zlepšuje spaľovanie a 
znižuje spotrebu.

VYŠŠÍ VÝKON:
Vyčistenie spaľovacích 
komôr odľahčí motor, čo 
vedie k zníženiu trenia a 
zvýšeniu výkonu.

LEPŠÍ DOPAD NA ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE:
Umožňuje systémom na 
úpravu výfukových plynov 
efektívne fungovanie. Vďaka 
tomu sa zlepšuje ich funkcia na 
zachytávanie emisií.

VÝHODY
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POUŽITIE:

ADITÍVA DO BENZÍNU

GDI CLEAN 300ML

Dôkladné čistenie ventilov, vstrekovacích 
trysiek a sacieho priestoru bez demontáže, 
obzvlášť vhodné pre benzínové motory s 
priamym vstrekovaním.

Rozsah použitia
Určené pre všetky benzínové 
motory
Spotreba
300 ml na 40-60 l benzínu

Interval použitia
Každých 6 mesiacov, alebo každých 
10 000 km

Čistite a chráňte vstrekovače, aby ste znížili svoje náklady

Šetrite svoje peniaze vďaka optimalizovanej spotrebe paliva  

Zvyšujte výkonnosť pre maximálne potešenie z riadenia

FUEL SYSTEM CLEAN 300ML / 200ML

MOTO Ref : 
108265

 Ref :  109995

Čistí a odstraňuje znečistenie celého 
palivového systému a zároveň viaže vlhkosť 
a skondenzovanú vodu.

Chráňte prírodu znižovaním emisií svojho vozidla

POUŽITIE:

Rozsah použitia
Všetky benzínové motory 

Spotreba
300 ml na 60 l benzínu

Interval použitia
Každých 6 mesiacov, alebo 
každých 10 000 km

Reakčná doba
Pôsobí počas prevádzky

Chráňte svoj motor predlžovaním jeho životnosti

 Ref :  
108122

VALVE AND INJECTOR CLEAN 300ML

Odstraňuje nečistoty a udržiava čisté 
vstrekovače benzínových motorov s 
nepriamym vstrekovaním.

 Ref : 108123

Chráňte prírodu znižovaním emisií svojho vozidla

POUŽITIE:

Rozsah použitia 
Všetky benzínové motory

Spotreba
300 ml na 60 l benzínu

Interval použitia
Každých 6 mesiacov, 
alebo každých 10 000 km

Reakčná doba
Pôsobí počas prevádzky

Chráňte vstrekovače pred kontamináciou  

Zvýšte výkonnosť vďaka optimalizovanému spaľovaniu

Šetrite svoje peniaze vďaka optimalizovanej spotrebe paliva

Reakčná doba
Pôsobí počas prevádzky
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ADITÍVA DO NAFTY

DIESEL SYSTEM CLEAN 300ML

Odstraňuje znečistenie, viaže vlhkosť a 
skondenzovanú vodu v celom palivovom 
systéme.

Ref : 108117

POUŽITIE:

Rozsah použitia
Všetky naftové motory

Spotreba
300 ml na 80 l nafty

Interval použitia
Každých 6 mesiacov, alebo každých 
10 000 km

Reakčná doba
Pôsobí počas prevádzky

Chráňte prírodu znižovaním emisií svojho vozidla

Chráňte svoj motor predlžovaním jeho životnosti

Šetrite svoje peniaze vďaka optimalizovanej spotrebe paliva

DPF CLEAN 300ML

Pri pravidelnom používaní udržiava a 
podporuje regeneráciu filtra pevných častíc 
DPF.

Ref : 108118

POUŽITIE:

Rozsah použitia
Všetky filtre pevných častíc DPF

Spotreba
300 ml na 60 l nafty

Interval použitia
každých 5 000 km

Reakčná doba
Pôsobí počas prevádzky

Chráňte prírodu znižovaním emisií svojho vozidla

Šetrite peniaze predĺžením životnosti filtra DPF

Zlepšite vlastnosti svojho vozidla pri studenom 
štarte
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ADITÍVA DO OLEJA

Znečistenie motora v dôsledku 
neúplného spaľovania paliva v motore 
nie je obmedzené len na spaľovaciu 
komoru. Môže tiež kontaminovať 
zdvihátka ventilov a ostatné časti 
valca. Znečistenie priamo ovplyvňuje 
pohyb kovových častí medzi sebou a 
zvyšuje ich obrusovanie.

Toto spôsobuje nadmerné 
opotrebovanie, čo vedie k častejším 
výmenám oleja, poruchám alebo 
chybám motora. Toto opotrebovanie 
môže poškodiť aj olejový okruh, čo 
môže spôsobovať jeho úniky.

Rad aditív do oleja Motul rovnako 
zahŕňa široký výber produktov, na 
zníženie alebo úplné eliminovanie 
znečistenia a zároveň zastavenie 
netesností.

ZNÍŽENÁ SPOTREBA PALIVA:
Čistý olejový okruh znižuje 
vnútorné trenie Motor má 
voľnejší chod a preto sa znižuje 
jeho spotreba.

VYŠŠÍ VÝKON:
Znížené vnútorné trenie 
pomáha motoru znovu získať 
jeho schopnosti a predpísané 
hodnoty kompresie.

ZNÍŽENÁ SPOTREBA OLEJA:
Vďaka aditívam Motul môžu
byť netesnosti olejového
systému, v závislosti na rozsahu 
problému, úplne vyriešené.

MENŠIE OPOTREBOVANIE 
MOTORA:
Znížené trenie pohyblivých častí 
pomáha chrániť motor

VÝHODY
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Spotreba
300 ml na 5 l oleja

ADITÍVA DO OLEJA

HYDRAULIC LIFTER CARE 300ML

Zabraňuje strate tlaku a znižuje rušivé zvuky 
spôsobované trením.

POUŽITIE:

Reakčná doba
Pôsobí počas prevádzky
Rozsah použitia
Všetky benzínové a naftové 
motory
Spotreba
300 ml na 5 l oleja
Interval použitia
Po výmene oleja, alebo podľa 
potreby

Ref : 108120

Chráňte hydraulický systém a tak šetrite peniaze

Lepšie mazanie vedie k hladšiemu chodu 
motora 

ENGINE CLEAN 300ML

Účinne rozpúšťa kontaminácie a usadeniny v 
olejovom systéme.

Ref : 108119
Čistite motor a predĺžite tak jeho životnosť

POUŽITIE:

Chráňte prírodu znižovaním emisií svojho vozidla

Zvýšte výkonnosť v'daka optimalizovanej kompresii

Rozsah použitia
Všetky benzínové a naftové 
motory

Interval použitia
Pri každej výmene oleja

ENGINE OIL STOP LEAK 300ML

Predchádza stratám motorového oleja 
spôsobených presakovaním. Pomáha 
regenerovať tesnenia motora a udržiava ich 
mäkké a pružné.

POUŽITIE:

Reakčná doba
Pôsobí počas prevádzky
Rozsah použitia
Všetky benzínové a naftové 
motory
Spotreba
300 ml na 5 l oleja

Interval použitia
Podľa potreby

Ref : 108121
Šetrite peniaze znížením spotreby oleja spôsobenej únikmi

Odstraňuje ťažkosti a ponúka rýchle riešenie

Pokiaľ sa vám nepodarí problém vyriešiť, kontaktujte 
svoj servis

Reakčná doba
cca 15-20 minút
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POUŽITIE:

POUŽITIE:

PREVODOVKA A CHLADIACI SYSTÉM

RADIATOR CLEAN 300ML

Odstraňuje nečistoty z celého chladiacého 
okruhu.

POUŽITIE:

Reakčná doba
Cca 30 minút

Rozsah použitia
Všetky chladiace systémy

Spotreba
300 ml na až 10 l chladiacej
kvapaliny
Interval použitia
Pri každej výmene chladiacej 
kvapaliny

Ref : 108125

Šetrite peniaze predĺžením životnosti agregátu

Zlepšite výkonnosť ohrevu a chladenia a chrráňte 
tak svoj motor

Chráňte životné prostredie optimalizáciou 
výkonnosti motora

AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN 300ML

Odstraňuje kontamináciu a usadeniny v 
automatických prevodovkách.

Reakčná doba
Cca 15 minút 
Rozsah použitia
Všetky automatické 
prevodovky

Spotreba
300 ml na 8 l prevodového oleja

Interval použitia
Pri každej výmene prevodového 
oleja

Ref : 108127 Zlepšite komfort jazdy vďaka plynulejšiemu radeniu

Šetrite peniaze predĺžením životnosti automatickej 
prevodovky

Používa sa pri servise prevodovky MotulEvo; ďalšie 
informácie získate na www.motulevo.com

RADIATOR STOP LEAK 300ML

Predchádza stratám chladiacej kvapaliny 
spôsobených presakovaním.

Reakčná doba
Cca 10 minút

Rozsah použitia
Všetky chladiace systémy

Spotreba
300 ml na až 12 l chladiacej
kvapaliny
Interval použitia
Pridávajte pri každom naplneníRef : 108126

Predchádzajte nákladným opravám a šetrite 
peniaze

Odstraňuje problémy a ponúka rýchle riešenie 
pri netesnostiach

Pokiaľ sa vám nepodarí problém vyriešiť, kontaktujte 
svoj servis
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MOTUL Deutschland GmbH  
Butzweilerhofallee 3 l D-50829 Köln | motul.sk
http://bit.ly/motul_kontakty | facebook.com/motulslovakia

SLEDUJTE NÁS NA

motul.sk


