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DEKARBONIZACJA SILNIKA
PRZY UŻYCIU WODORU
CARBON CLEAN TECHNOLOGY
Pomaga zredukować
Emisję spalin

Czyści cały silnik
i układ wydechowy

Oszczędność
paliwa

ZWIĘKSZ ZYSKI
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Nie wymaga
drogich materiałów
eksploatacyjnych
Bezobsługowe
Wykonane w 100%
Ze stali nierdzewnej
Szybki zwrot
inwestycji
W pełni
zautomatyzowany
proces - wyniki w ciągu
zaledwie 30 minut

H2SYSTEM.EU

TRIED & TESTED
UK AND EUROPE

Najnowsza Technologia
w

Czyszczeniu Silnika
Już jeden zabieg Hydro Folw usuwa większość nagromadzonych
w silniku złogi węgla i jego związki w ciągu zaledwie 30-60
minut.

Jak to działa?
Generator HydroFlow
wytwarza orto-tlenowodór
przez elektrolizę wody,
która po wprowadzeniu do
wlotu powietrza, zmienia
poprzez impolzję powoduje
wypalanie się nagaru - osadów.

*60 minutes for
Diesel Engines

Opinie klientów
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Proces wodorowania - inaczej
usuwania osadów
węglowych i spalanie ich ze
wszystkich głównych
komponentów silnika i
układu wydechowego, w
tym zaworów EGR, turbo,
tłoków, cylindrów, świec
zapłonowych, ﬁltrów DPF,
katalizatorów i tłumików.

Udowodniono, że pomaga
dekarbonizować-czyścić następujące
podzespoły pojazdu:
:
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SYSTEM
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CAT

DPF

WYDECH

Czy wiesz, że z każdego litra paliwa dostarczone do silnika
tylko 25% zamieniane jest na energię napędową silnika!
Pozostałe 75% jest marnowane, generując głównie ciepło, pozostałości stałe (węgiel) i gazowe produkty
spalania takie jak CO, CO 2, NOx, itp.

Osad węglowy szybko gromadzi się w silniku i częściach związanych z procesem spalania, tworząc
trudne do wykrycia problemy, które mogą powodować kosztowne awarie oraz zwiększone koszty
eksploatacji.

Kluczowe korzyści
Poprzez media społecznościowe, opinię zadowolonych kierowców, specjalistyczne
warsztaty samochodowe i uznanie ekspertów od motoryzacji szybko można zdać
sobie sprawę z korzyści, jakie niesie za sobą czyszczenie silników przy użyciu
technologii wodorowych.
Twoi klienci docenią następujące zalety usługi HydroFlow:

⚫

OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA (8% - 15%)

⚫

DEKARBONIZACJA
SILNIKA

⚫

PRZYWRÓCENIE FABRYCZNYCH PARAMETRÓW SILNIKA

⚫

REDUKCJA EMISJI SPALIN I ZADYMIENIA

⚫

PROCES WOLNY OD CHEMIKALIÓW

ZAPOBIEGA

NADMIERNEMU

ZUŻYCIU

Inwestycja zwraca się
W

Rekordowym czasie

Zwroty te są wyliczone na podstawie
21 dni roboczych w miesiącu, przy
minimalnej cenie 249 zł za usługę.
Po rozpoczęciu świadczenia zabiegu wodorowania
przeciętne wykonanie 2-3 usług w ciągu jednego dnia
nie będzie rzadkością.

FAQ

Miesięczny zarobek

1/dzień

5 229 zł

2/dzień

10 458 zł

3/dzień

15 687 zł

4/dzień

20 916 zł

PAMIETAJ! Generator HydroFlow wymaga tylko wody destylowanej i energii elektrycznej - nie ma
drogich materiałów eksploatacyjnych.

Do jakich rodzajów silnika
możemy użyć
dekarbonizatora?
Urządzenie może być stosowane do czyszczenia
każdego typu silnika, czy to benzyny, olej napędowego,
LPG, oleju opałowego, itp., dlatego wodorować można
skutery, motocykle, samochody osobowe, vany, busy,
ciężarówki, łodzie, maszyny rolnicze i przemysłowe
oraz agregaty prądotwórcze, od 100cc do nieograniczonej
Pojemności (pracując z odpowiednim generatorem).

Czy przy dekarbonizacji należy
zdemontować silnik?
Absolutnie nie. Nie jest wymagany demontaż ani żadna
ingerencja mechaniczna w konstrukcję układu
wydechowego.

Czy jest to niebezpieczne dla silnika?
Krótka odpowiedź brzmi: NIE
Stosujemy odpowiednie procedury czyszczenia dla
każdego rodzaju silników, które na podstawie
naszego doświadczenia uznaliśmy za najwłaściwsze
i najefektowniejsze. Stanowi to nasze how know,
które udostępniamy wraz z sprzedanym
urządzeniem.
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