
Výhody dekarbonizácie s HPS

. odstraňuje nánosy karbónu vo všetkých typov motorov;

. obnovuje výkon vášho motora a optimalizuje jeho spotrebu;

. predchádza poškodeniu finančne nákladných súčiastok ( EGR, DPF,
sviečky, ventily, vstrekovače, turbo...)

. zlepšuje akceleráciu a zvuk motora;

. znižuje dymovosť automobilu;

. výrazne uíahčuje absolvovanie povinnej emisnej kontroly;

. podstatne predlžuje životnosť motora automobilu.

Dekarbonizácia ako prevencia

Preventívne či§tenle motora vodíkom umožňUle obnovenle fUnkčnostl jeho póvodných komponentov a oddIalenIe ich Výmeny. v

konečnom dósledku, dekarbonizáqla ušetrí majiterou vozidla značnú sumU flnančných prostrledkov potrebných na výmenU takých

náhíadných dlelov ako tUrbodúchadlo, katalyzátor. DPF alebo EGR ventll.

zanášanle súčlastok nevyhnUtne vznlká v dósledku neoptlmálneho sparovanla motora a , ako je vŠeobecne známe, predstavu]e výraznú

hrozbu vo íunkčnostl vášho automobllu.

zanesený motor - zdroj všetl(ých porúch,

Greenmotor HPs ponúka lnovatívne rlešenle ako Udržat Váš motor člstým,

Takžg Prodtým, ako vym6nít€ drahé rilčla3tky vo vašom automoblt€, vy§kltšalt€ účlnno§ť nášho HPs aílld€nla
(httpr://!r6€nmotor-rlov8klssUvyhodyd6karbonlzacle/).
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Prečo je dekarbonizácia dóležitá?

Dekarbonizácia - Váš nový motor
Dekarbonlzácla ( zbavenle motora UhIíkových usadenín) pomocou našlch lnovatívnych žarladení HPs (Hydrogen Power system) predlžl
životnosl Vášho motora al bez lnštalovanla nových drahých súčlastok.

Vďaka vlacročnémU vývolu aJeho výsledkom použltých v našeJ technoló8ll mOžete zmenšlť spotrebu Vášho motora o cca 1o % a obnovlt
účlnnosť vášho automobllu za 1 hod - 1,5 hod, Ak preventívne využUete naše zarladenle HPs ,l 2V a H P5 24V dokážete :

. odstránlť nánosy karbónu (uhlíka) z vášho benzínového aj dieslového motora;

. zmenšiť spotrebu pallva zvýšením rlčinnosti motora;

. zabránit zanášanlu kazalyzátora a EGR ventila.

Foto8ralla motor., ktorý mal rane§€né v€ntlly. so súhlasom maJltera 3m6 zlstsvlll přvý vrlcc ! vykonsll d€váťd€§lat mlnlttovú
d€karbonlzác|u na díuhom a tl6ťom Yalcl. lf€kt dekarbonlzác16l€ vldlt€lhý na 2. a 3. valcl. Prvý, ktorý bol odstrvonýJ6 stále

ran€s€ný.

Prečo sa motory automobilov v súčasnej dobe tak výrazne zanášajú?
odpoveďou na túto otázku je dnešný spósobjázdyv §Účinnosti s dopravnýml podmlenkaml na cestách, takými ako obmedzovanle
rýchlosti. kvallta pallva, náročnejšle emlsné požladavky a pomalá jazda zě účelom šetrenla pallva.

V dósledku uvedených íaktorov sa stáva EGR ventll neprlechodným, dochádza v up(hávanlu DPF a zanášanlU tUrbodúchadla,

V mlnUlostl mall vodlči možnos( automóticky člstlí motory svojlch automobllov rýchlo§tne stabllnou Jazdou na dlarniclach, Rýchla jazda
v povolenej výške znamená vysoktj t€plotu, ktorá umožňUje samočlstenle motora. V súčasnej dobe v súlade s novýml požiědavkami na
vedenie motorového vozldla a zVýšenými emlsnýml normami toto nle Je možné. AUtomatlcky sa objavujú karbónové usadenlny, ktoré
úspešne odstraňUJe vodík v nášich HPs zarladenlach,

Po rokoch vývola a optlmallzácie sme pre Vás vyvlnUll technoló8iu na člstenle motora Vášho aUtomobllu ,,enútra - von.,

lnovatívne riešenie na zabezpečenie čistého stavu motora Vášho vozidla
PouŽÍvanÍm něŠlch zariádení na vodíkovú dekarbonlzáciU vyčistíte motor Vášho aUtomobllu v priebehu 1 hod _ 1,5 hod a Váš motor bude
ako nový.

zarladenla HPs 1 2V a HPs 24V od spoločnostI GŘEENMoToR majú vysokú čistlacu kapacitu. s našoU lnovatívnou technológlou móže vodík
cez sacle potruble spállt až do 75 9ó karbóno\ďch nánosov. Tieto bránla motoru vjeho hladkom chode.

Pred výmenou finančne nákladných súčiastok Vyskúšajte vodíkovú dekarbonlzáclu motora metódoU HPs,
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