
 

 

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ 
PŘEVODOVKY A MOTORU!!!

BG 106 Rychlé čišt ění automatické p řevodovky 

BG 106 - 149,-

Rychlé čištění automatické převodovky - výplach pro automatické převodovky a posilovače řízení. 
Velmi rychle a efektivně odstraňuje úsady na těle pístu hydraulické desky, z prostoru filtru a dalších 
součástí automatické převodovky. Rychle a efektivně vyplachuje systém posilovače řízení včetně 
čerpadla, hřebenu řízení a ventilů.

Použití do posilovače řízení: nalijte jedno balení BG 106 do kapaliny posilovače řízení, zdvihněte auto 
na heveru, aby kola nebyla na zemi. Nastartujte motor a točte volantem několik minut do mezních 
pozic (vlevo, vpravo). Poté proveďte výměnu kapaliny v posilovači řízení.

Použití do automatické převodovky: zdvihněte auto na heveru, aby kola nebyla na zemi. Nastartujte 
motor, zařaďte jakýkoliv stupeň a nechte několik minut běžet motor. Poté proveďte výměnu kapaliny v 
automatické převodovce.

 

 

BG 310 ATC Plus kondicionér olejové nápln ě automatické p řevodovky

BG 310 - 249,-

kondicionér olejové náplně automatické převodovky. Profesionální přípravek do automatické 
převodovky, který několikanásobně zlepšuje vlastnosti nových i starých kapalin. Efektivně ochraňuje 
systém převodovky při velmi vysoké zátěži (jízda v kolonách, s přívěsem, apod.) Zvyšuje oxidační a 
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termální stabilitu kapaliny. Působí na pryžové součásti těsnění, které udržuje měkké  a ohebné. Je 
kompatibilní se všemi typy olejů do automatických převodovek. Zlepšuje řazení převodovky.

Dávkování: jedno balení 325 ml na 8 litrů ATF při každé výměně, nebo každých 25 000 km (dodržujte 
předepsaný objem kapaliny)

 

 

BG 110 MOA Unikátní multispektrální aditivum motoro vých olej ů

BG 110 MOA - 217,-

Unikátní multispektrální aditivum motorových olejů. Obsahuje komplexní balíček všech hlavních 
aditivní prvků. Výrazně prodlužuje životnost motorového oleje a součástí motoru. Excelentní přípravek 
do městského provozu i pro velmi náročnou sportovně-závodní jízdu. Vytváří velmi silný mazací film, 
který výrazně snižuje tření a zabraňuje vzniku opotřebení i při velmi nízké hladině motorového oleje v 
motoru. Má obrovskou oxidační a termální stabilitu, která zabraňuje houstnutí a degradaci 
motorového oleje. Udržuje motor bez úsad. Vysoké TBN (total base number) ochraňuje součásti 
motoru před vznikem koroze. Zvyšuje výkon motorových olejů až o 315%. Doporučený pro všechny 
typy minerálních nebo syntetických olejů.

Dávkování: jedno balení 325 ml do 4 - 5 l motorového oleje.

 

 

BG 109 Přípravek k navrácení p ůvodní komprese motoru

BG 109 - 169,-

Přípravek k navrácení původní komprese motoru - revoluční složení přípravku zaručuje vysoce 
efektivní a velmi silný účinek. Velmi rychle odstraňuje veškeré houževnaté úsady, kaly a laky z 
pístních kroužků a kompletního olejového prostoru v motoru. Vše během 15 minut. Navrací zpět 
kompresní tlaky, výkon motoru, snižuje emise. Určený pro zážehové i vznětové motory. Plně 
bezpečný pro všechny kovové i nekovové součásti motoru. Pro benzínové i naftové motory.

Použití: Přidejte jedno balení BG 109 do motorového oleje zahřátého na provozní teplotu. Nastartujte 
motor a ponechte cca 15 minut v chodu na volnoběžné otáčky (Neodjíždějte s automobilem pokud je 
přípravek v motoru!!!) Pokud je množství oleje v motoru větší než 6 litrů, aplikujte každých 6 litrů 
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objemu oleje jedno balení BG 109. Po 15 minutách vypusťte olej, vyměňte olejový filtr a napumpujte 
novou olejovou náplň.

 

 

BG 244 Výhradn ě pro dieselové motory

BG 244 - 376,-

Výhradně pro dieselové motory - revoluční přípravek rychle a velmi efektivně obnovuje výkon 
vstřikovacího systému, odstraňuje nejhouževnatější úsady ze spalovacího prostoru, ventilů, lambda 
sondy, filtru pevných částic a katalyzátoru. Zaručuje zvýšenou efektivitu využití paliva, snižuje 
spotřebu paliva, zvyšuje výkon motoru a několikanásobně prodlužuje životnost vstřikovacího systému, 
filtru pevných částic, lambda sondy a katalyzátoru.

Preventivním použitím přípravku BG 244 udržujete celý spalovací systém ve vynikajícím stavu, 
předcházíte opotřebením a drahým opravám.

Dávkování: jedno balení BG 244 (325 ml) každých 10 000 km na jednu palivovou nádrž (50 litrů). Po 
celou dobu nemusíte používat žádné další přípravky.

 

 

BG 328 Profesionální p řípravek pro diferenciály s mezním t řením

BG 328 - 246,-

Profesionální přípravek pro diferenciály s mezním třením (LS - Limited Slip) může být použit i v 
převodových olejích klasifikace API GL-5. Vytváří vysoce odolný film, který zabraňuje 
slepování/prokluzování LS diferenciálů, "škubání" a tvorbě nežádoucích zvuků. Snižuje opotřebení, 
prodlužuje životnost oleje. Zajišťuje klidný a tichý chod diferenciálů a převodovek, hladké a snadné 
řazení. Eliminuje chvění v diferenciálu po celou dobu životnosti oleje.

BG 406 Odstra ňovač karbonových úsad
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BG 406 - 252,-

Excelentní přípravek pro efektivní odstranění karbonových úsad ze škrtící klapky, sání, ventilu 
regulace otáček a EGR ventilu. Odstraňuje nejhouževnatější úsady z EGR ventilu. Obsahuje speciální 
látky, které působí lubrikačně a antikorozně, je bezpečný pro katalizátory a lambda sondy.

 

 

BG 708 Čisti č Klimatizace

BG 708 - 185,-

Složení zaručuje rychlé a efektivní odstranění hnilobného a plísňového zápachu ze systému 
automobilové klimatizace. Likviduje alergeny, plísně, nečistoty a zápachy, které se tvoří ve výparníku. 
Po aplikaci BG Frigi-Fresh zanechává interiér svěží, bez nežádoucích zápachů a alergických reakcí u 
dětí.

 

 

BG 485 Battery Cleaner & Acid Detector

BG 485 - 129,-

Pěnový sprej, který efektivně a rychle čistí kontakty akumulátoru a svorky od koroze a oxidace, jež 
snižuje výkon akumulátoru a krátí jeho životnost. Další jedinečná funkce je detekce unikající kyseliny. 
V místě úniku se pěna zbarví červeně.
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