
OD GORIVA 
BOSTE 
DOBILI ŠE 
VEČ. 
Z uporabo čistilnega 
sredstva Toyota Fuel 
System Cleaner boste 
uživali v bolj čisti,  
tekoči, udobni in  
varčni vožnji.



Oteženi zagon motorja1.

Preveliko porabo goriva4.

Ropot in tresenje motorja5.

Zmanjšano moč motorja3.

Neodzivnost stopalke za plin6.

Prevelike emisije 
izpušnih plinov 7.

Glasno delovanje  
motorja v prostem teku2.

Uporaba čistilnega sredstva Toyota 
Fuel System Cleaner ustvarja  
odločilno razliko

Nabiranje odpadnih snovi v motorju in sistemu za vbrizg 
goriva lahko vpliva na zmogljivost vašega avtomobila. 
Lahko se zmanjša učinkovitost motorja in skrajša njegova 
življenjska doba.

Čistilno sredstvo za sistem vbrizga goriva Toyota 
odstranjuje že nakopičene odpadke in preprečuje 
nabiranje novih. Le enkratna uporaba tega sredstva 
učinkovito blaži naslednje simptome:



Čistejši sistem pomeni  
boljšo zmogljivost

Motorji Toyota so zasnovani tako, da zagotavljajo odlično 
zmogljivost. Njihovo delovanje pa je najboljše, kadar so čisti. 
Ker delujejo pri visokih temperaturah, že vsako najmanjše 
nabiranje odpadnih snovi povzroči slabše delovanje 
motorja.

Vendar se nabiranju snovi sčasoma ne moremo izogniti. To 
pa povzroči slabši zagon motorja, pomanjkanje moči, 
povečan hrup in vibracije ter tudi večjo porabo goriva.

S sredstvom za čiščenje sistema za 
vbrizg goriva Toyota zmanjšajte  
porabo goriva
Samo enkratna uporaba sredstva sistema za čiščenje goriva 
Toyota lahko zmanjša porabo goriva in izboljša zmogljivost 
motorja. Sredstvo namreč odstranjuje odpadne snovi v 
motorju in vbrizgalnega sistema. Tako pripomore k 
zmanjšanju emisij izpušnih plinov, spet povrne izgubljeno 
moč in poveča doseg.

Uporaba sredstva Toyota Fuel System Cleaner, ki je na voljo 
za bencinske in dizelske motorje, je enostavna in učinkovita.

Kako deluje sredstvo za čiščenje 
sistema za vbrizg goriva?

Sredstvo za čiščenje sistema za vbrizg goriva začne 
delovati v trenutku, ko ga zlijemo v sistem. Takrat sproži 
globinsko čiščenje sistema za vbrizg goriva in notranjih 
delov motorja.

Očisti notranjost vbrizgalk goriva, izboljša pretok goriva in 
njegovo izgorevanje. V bencinskih motorjih odstranjuje 
obloge, ki preprečujejo pretok zraka in goriva v cilindre.

Samo ena uporaba sredstva za čiščenje sistema za vbrizg 
goriva vzpostavi delovanje, ki je primerljivo z delovanjem 
povsem novega vozila.



Sredstvo za čiščenje sistema za vbrizg goriva Toyota odstranjuje odloge z 
notranje strani vbrizgalnih šob in izboljšuje pretok.

VBRIZGALNA ŠOBA PRED 
UPORABO ČISTILNEGA 

SREDSTVA

VBRIZGALNA ŠOBA PO 
UPORABI ČISTILNEGA 

SREDSTVA

Sredstvo za čiščenje sistema za vbrizg 
goriva za bencinske motorje

Čistilno sredstvo Toyota Petrol Fuel System Cleaner je opravilo 
številne preizkuse. Sredstvo čisti vžigalne svečke, izboljšuje 
delovanje motorja pri njegovem zagonu, globinsko čisti 
izgorevalne komore. Rezultat so večja moč motorja, tišje 
delovanje in bolj ekonomična vožnja.

Glavne prednosti:
— Sodobna tehnologija brez pepela.
––  Deluje na vseh sestavnih delih  

sistema za vbrizg goriva.
––  Odličen za uporabo pri katalizatorjih  

in senzorjih kisika.

01  Odpadne snovi na sesalnih 
ventilih povzročijo lepljenje, kar 
vodi do zmanjševanja moči 
motorja.

02  Videz po enkratni uporabi 
sredstva za čiščenje sistema za 
vbrizg goriva. Očiščeni sesalni 
ventili delujejo optimalno in 
zagotavljajo odlično zmogljivost 
in manjšo porabo goriva.

KRONA BATA PRED 
UPORABO ČISTILNEGA 

SREDSTVA

KRONA BATA PO  
UPORABI ČISTILNEGA 

SREDSTVA



Samo ena uporaba sredstva za čiščenje sistema za vbrizg goriva Toyota 
zadostuje za izboljšanje zmogljivosti dizelskih vbrizgalnih šob. 

VBRIZGALNA ŠOBA 
DIZELSKEGA GORIVA PRED 

UPORABO ČISTILNEGA 
SREDSTVA

Sredstvo za čiščenje sistema za vbrizg 
goriva za dizelske motorje

Sredstvo Toyota Diesel Fuel System Cleaner je zasnovano za 
dizelske motorje in je ustvarjeno za globinsko čiščenje 
celotnega sistema za vbrizg goriva in motorja. Čistilno 
sredstvo je bilo intenzivno preizkušeno in zagotavlja odlične 
zmogljivosti. Odstranjuje odpadne snovi, zmanjšuje porabo 
goriva in omogoča brezhibno delovanje motorja.

Glavne prednosti:

— Patentirana napredna 
tehnologija.

––  Preprečuje nabiranje 
ogljikovih odpadkov na vrhu in 
v notranjosti vbrizgalne šobe.

––  Optimizira izgorevanje.
––  Deluje pri motorjih z 

indirektnim vbrizgom goriva in 
pri dizelskih motorjih z 
direktnim vbrizgom goriva in 
turbo polnilnikom.

––  Deluje na vseh sestavnih delih 
sistema za vbrizg goriva.

VBRIZGALNA ŠOBA 
DIZELSKEGA GORIVA PO 

UPORABI ČISTILNEGA 
SREDSTVA



Enostavna uporaba
1. Do vrha napolnite rezervoar z bencinskim ali dizelskim 

gorivom.

2. Dodajte celotno vsebino plastenke s čistilnim sredstvom.

3. Povsem normalno uporabljajte avtomobil. Ko nivo gorva 
pade na 1/4, spet do vrha napolnite rezervoar.                

Discover more at toyota.si.

Žig pooblaščenega trgovca/serviserja Toyota

Očisti in poskrbi, da ostane čisto
Za optimalno zaščito sistema za vbrizg goriva vzporedno z 
zamenjavo olja priporočamo tudi uporabo čistilnega sredstva 
Toyota Fuel System Cleaner.

Za več informacij se posvetujte z lokalnim trgovcem Toyota.


