
Využite 
palivo na 
maximum
Užívajte si čistejšiu, 
plynulejšiu 
a úspornejšiu jazdu 
vďaka čističu 
palivových 
a vstrekovacích 
systémov Toyota

Doprajte si čistý motor
Na zaistenie ochrany palivovej sústavy a motora odporúčame 
čistič palivových a vstrekovacích systémov Toyota aplikovať 
po každých odjazdených 15 000 km.

Viac informácií vám poskytne autorizovaný servis značky 
Toyota.

Viac informácií na toyota.sk

Pečiatka autorizovaného predajcu/servisu značky Toyota:

problémy so štartovaním1.

vysokú spotrebu4.

nepravidelný chod motora2.

klepanie motora5.

nedostatočný výkon3.

zadrhávanie motora6.

škodliviny vo výfukových 
plynoch7.

Čističe palivových a vstrekovacích 
systémov Toyota
Usadené nečistoty v motore a v palivovej sústave môžu 
nepriaznivo ovplyvniť spotrebu paliva a výkon motora, 
pretože znižujú jeho účinnosť a skracujú životnosť jeho 
súčastí.

Originálny čistič Toyota dokáže tieto nečistoty odstrániť 
a pomáha predchádzať ich ďalšiemu usadzovaniu. Už pri 
prvom použití dochádza k efektívnemu odstráneniu 
nečistôt z motora, ktoré pomáha eliminovať:



Originálny čistič Toyota odstraňuje usadeniny vo vnútri vstrekovačov a v okolí ich 
dýz, čím prispieva k lepšiemu rozprášeniu vstrekovaného paliva.

Už jedným ošetrením možno zo vstrekovačov odstrániť usadeniny, 
ktoré negatívne ovplyvňujú výkon motora.

VSTREKOVAČ 
PRED OŠETRENÍM

VSTREKOVAČ 
PO OŠETRENÍ

Čistejšia palivová sústava znamená 
lepší výkon
Motory Toyota sú konštruované s dôrazom na čo najvyšší 
výkon, ktorý najlepšie dosiahnu vtedy, keď sú čisté. Vzhľa-
dom na to, že vnútorné súčasti motora pracujú s jemnými 
toleranciami a pri vysokých teplotách, ich hladký chod môžu 
narušiť aj malé usadeniny a nečistoty.

Vo vnútri každého motora a jeho palivovej sústavy sa po 
určitom čase nevyhnutne vytvárajú usadeniny, ktoré môžu 
spôsobovať problémy pri štartovaní, klepanie motora, 
pokles jeho výkonu či, naopak, zvýšenie spotreby.

Znížte spotrebu paliva originálnym 
čističom Toyota
Na zníženie spotreby a na obnovenie výkonu stačí jedno 
ošetrenie motora originálnym čističom Toyota. Tento 
prostriedok odstráni usadeniny z kľúčových miest motora 
a z palivovej sústavy, čím pomáha znížiť obsah škodlivín vo 
výfukových plynoch, obnoviť pôvodný výkon motora 
a predĺžiť jeho životnosť.

Originálny čistič Toyota je dostupný pre vozidlá s benzíno-
vým aj s dieselovým motorom. Ponúka efektívne odstráne-
nie usadenín, ktoré znižujú výkon motora.

Ako originálny čistič Toyota funguje?
Originálny čistič Toyota začína pôsobiť ihneď po vstupe 
do palivovej sústavy. Jeho účinok spočíva v odstránení 
odolných nečistôt usadených v palivovej sústave a v motore.

Účinne čistí vnútrajšok vstrekovačov a okolie vstrekovacích 
dýz, prispieva k lepšiemu rozprášeniu paliva a k účinnejšie-
mu spaľovaniu. V benzínových motoroch tento prostriedok 
odstraňuje aj usadeniny z nasávacích ventilov, ktoré by inak 
bránili prísunu vzduchu a paliva do valca.

Už jedno ošetrenie originálnym čističom Toyota priblíži 
hladinu emisií späť na úroveň typickú pre nové vozidlá.

Čistič benzínových vstrekovacích 
systémov
Tento čistiaci prostriedok s obsahom detergentov bol podro-
bený náročným skúškam, aby bola zaistená jeho maximálna 
účinnosť. Zaisťuje čistenie sviečok, zlepšuje štartovanie a do 
hĺbky čistí spaľovací priestor motora. Spolu s tým zvyšuje 
výkon, znižuje spotrebu a prispieva k tichšiemu chodu motora.

Hlavné vlastnosti

–  Najmodernejšia technológia bez 
obsahu popola

–  Kompatibilný so všetkými súčasťami 
palivovej sústavy

–  Bezpečný na použitie vo vozidlách 
s katalyzátormi a s lambda sondami

01  Usadeniny na nasávacom ventile 
môžu viesť k prilepovaniu 
ventilov, k nesprávnemu tesneniu 
a k zhoršeniu kompresie motora.

01  

02  Po ošetrení – očistený nasávací 
ventil funguje správne a pomáha 
tak obnoviť stratený výkon a znížiť 
spotrebu paliva.

DNO PIESTA 
PRED OŠETRENÍM

DNO PIESTA 
PO JEDNOM OŠETRENÍ

DIESELOVÝ VSTREKOVAČ 
PRED OŠETRENÍM

DIESELOVÝ VSTREKOVAČ 
PO OŠETRENÍ

Čistič dieselových palivových 
systémov
Čistič dieselových palivových systémov je určený na 
hĺbkové čistenie palivovej sústavy a vnútorných súčastí 
motora. Tento prostriedok prešiel náročnými testami 
kompatibility s dôrazom na čo najväčšiu účinnosť od-
stránenia usadenín a nečistôt, čím prispieva k znižovaniu 
spotreby paliva a k hladšiemu chodu motora.

Hlavné vlastnosti

–  Najmodernejšia patentovaná technológia
–  Pomáha odstraňovať konvenčné 

uhlíkové usadeniny na špičkách 
aj vo vnútri vstrekovačov

–  Prostriedok na zvýšenie cetánového 
čísla prispieva k optimalizácii spaľovania

–  Vhodný pre dieselové motory 
s nepriamym vstrekovaním aj pre 
preplňované motory so systémom 
priameho vstrekovania paliva 
common rail 

–  Kompatibilný so všetkými 
palivovými sústavami
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