
 
 

máme nemennú kvalitu výrobkov V-LUBE udržiavaných a

na vysokú kvalitu našich výrobkov, ktoré poskytujú záruku

testovaných prostredníctvom nezávislých inštitúcií.

úplnej ochrany motora vášho auta.

Toto je dôvodom, pre ktorý sa môžete vždy spoľahnúť

Ako výhradný výrobca na poli dodatkových kvapalín (aditív), 

NEZÁVISLO POTVRDENÁ
OCHRANA

V-LUBE funguje! Dali sme si potvrdi efektívnos V-LUBE 
dvoma nezávislými pilotnými štúdiami.

Na rozdiel od niektorých výrobcov aditív, my sa neprezentujeme
úžasným osvedením našich produktov.  My zakaždým  
nadobúdame osvedenia od nezávislých výskumníkov 
z prestížnych inštitúcií a univerzít.

Výsledky pilotných štúdií sú viac než uspokojivé.

V-LUBE ochrauje nielen ventily, ale tiež ventilové sedlá
od povlaku.

Podrobnejšie informácie o výsledkoch testovaní   
sú k dispozícii na stiahnutie  na www.v-lube.com

Štúdia 1: Výatok zo štúdie, týkajúci 
KVALITA POD       sa efektívnosti aditív v kontrolnej
NEUSTÁLOU KONTROLOU        palivovej jednotke.

Test bol vykonaný HTW - Univerzitou aplikovaných vied
Priebeh testu-štúdie: testovacia motorová jednotka pracovala 
so špecifickou náplou a bola testovaná na schopnost
opotrebenia sa bez pridávania akýchkovek aditív.
Aby sme dokázali efektívnos aditív, brali sme do úvahy 
iba úplné naplnenie jednotky. Aditíva boli testované 
za uvedených  podmienok a v kombinácii s LPG.

Graf 1: Fungovanie ventilu s periódou 20 hodín a s použitím aditív a čistého LPG.  

Výsledok aktívneho initea V-Lube:

počítať s významným opotrebením v priebehu 30 hodín.
Vzhadom na fakt spoľahlivosti metódy merania, môžeme

Ochrana pred opotrebením bola viditená priamo
po doplnení a efektívnos zodpovedala dávke.

A navyše bolo evidentné, že ochranný povlak spôsobený
aditívami sa vytvára tiež po utlmení, čo by bolo možné na určitý
čas zastaviť. Avšak žiadny dôkaz predpokladanej 
udržateľnosti ochrannej vrstvy.

Počas testovacej štúdie sme pouzili motor Mazdy 2.0, ktorý 
je možné nájsť u mnohých modelov značky Ford a je v značnej miere
považovaý za kompatibilný s inštaláciami LPG. 

Štúdia 2: Výber z testovania opotrebenia
ventilu v teréne v motore Peugeot-u 107, 
jazdiacom s aditívami v kombinácii s LPG.
Test bol vykonaný HTW - Univerzitou aplikovaných vied

na získanie praktických výsledkov naplnenia efektívnosti aditív 
sme testovali V-LUBE na 10.000 km dlhej jazde s testovacim 
vozidlom Peugeot 107, ktoré bolo vybavené LPG inštaláciou.
Auto bolo vybavené trojcylindrovým motorom Toyota, ktoré 

Auto bolo testované bez pridania aditív. Po 12.500 km bolo 

Priebeh testu-štúdie:  na získanie praktických výsledkov naplnenia

nie je určené na to by vybavené LPG inštaláciou.

vyhodnotené opotrebenie ventilov.Z dôvodu použitia 
optimalizačnej kvapaliny v aute sa geometrická kondenzácia
kondenzácia zvýšila z 10,5:1 um na 12:1 um. Vzhľadom na 
uvedené môžeme očakávať narastajúce opotrebenie ventilov v
porovnaní s ich počiatočnými hodnotami.

Už prvá pilotná štúdia vykonaná na 5.851 km naznačila, že 
aplikovanie aditív umožňuje zamedzenie trenia medzi ventilmi.
Bola tam minimálna odchýlka vo funkčnosti ventilu,
ktorá sa nedostala pod hranicu 10 um,
ale celkovo zostávala na úrovni 0 um.
Očakávané opotrebenie ventilov v rámci testov bez 
pridania aditív vyšlo na 33,9 m na 6.000 km 
a bolo potvrdené nástrojmi merania.

Graf 2: Priemerné hodnoty

V druhom - a zároveň záverečnom teste opotrebenia ventilov,
pri 10.347 km, bolo priemerné opotrebenie ventilov -0,008 um + -2 um / 1.000 km 
a to počas celej dĺžky trvania praktického testu, ktorý
mohol potvrdiť efektívnosť aplikovaných aditív.

Záver:

Ak to celkovo zhrnieme, neobjavilo sa  žiadne opotrebenie ventilov,
obzvlášť  v porovnaní s opotrebením počas testu,
v ktorom sa nezahrnulo pridanie ochranných aditív.

KVALITNÁ
      OCHRANA

ÁUT JAZDIACICH
NA LPG/CNG



www.v-lube.com

Ako protistrana motorov, ktoré jazdia na benzín, v motoroch,
jazdiacich na LPG, sa plyn sa zavádza do spaľovacej komory
v „suchej“ forme. V takých prípadoch  ochranné faktory
benzínu neprinášajú vôbec žiadny efekt. Toto ústi do zvýšeného
zaťaženia ventilov a ventilových sediel.

V-LUBE LPG šetrič ventilov je ďalším stupňom v
v technologickom rozvoji ventilových ochranných aditív,
ktoré sú dostupné na trhu a vyvinuté osobitne 
pre motory jazdiace na LPG.

-LUBE LPG šetrič ventilov vytvára ochrannú vrstvu, ktorá 
efektívne minimalizuje opotrebenie ventilov a ventilových
sediel.

V-LUBE LPG šetrič ventilov chráni vynikajúcim spôsobom
typickými problémami, ktoré sa vyskytujú u áut jazdiacich
na LPG/CNG, a poskytuje optimálnu ochranu za primeranú cenu.

Aditíva sa zavádzajú s pomocou dávkovacieho systému
(lubrikačné zariadenie) v pomere 1:1000 (10 ml aditív na 10 l 
benzínu). Pomer závisí od vozidla – jeho špecifickej 
spotreby paliva. V-LUBE LPG šetrič ventilov
chráni motor až do výšky 10.000 km.

V-LUBE LPG ŠETRIČ VENTILOV v skratke:

•    	chráni ventily ako aj ventilové sedlá motorov jazdiacich na LPG
•    	čistí vstrekovače plynu
•    	predlžuje životnosť motora
•    	znamená optimálnu ochranu za primeranú cenu
•    	je vyvinutý osobitne  pre autá jazdiace na LPG
• je kompatibilný so všetkými vstrekovacími systémami na trhu  

•    	kvalitu produktu testuje TUV
•    	efektívnosť je potvrdená nezávislými štúdiami

ELEKTRONICKÁ OCHRANA VENTILOV

Ako funguje Chránič ventilov?

Systém pozostáva z nádoby obsahujúcej aditíva a čerpadlo, kde 
oba komponenty sú kontrolované plne programovateľnou
kontrolnou jednotkou. Chránič ventilov V-Lube Edition vstrekuje
aditíva prostredníctvom  motýľového ventila , ktorý je  uložený
na plynovej hadici pred vstrekovačmi. Najväčším prínosom
systému je zámerné miešanie kvapalných aditív a plynu predtým,
ako sa zavedú do spaľovacej komory. Prostredníctvom
ich zmiešania s plynom sa aditíva dodávajú do patričných cylindrov
cez vstrekovače plynu, kde sa stretávajú najdrsnejšie a najnáročnejšie 
podmienky celej LPG inštalácie.

Na výpočet príslušného množstva ochranných kvapalín, využíva 
využíva systém časy vstrekovania do plynových vstrekovačov.
zámerom je dosiahnutie úplne nezávislého vstrekovania  od spotreby
paliva.

V-Lube zásobník kvapaliny je vybavený senzorom úrovne kvapaliny,
ktorý je synchronizovaný so spustením kontrolnej signalizácie
v prípade potreby naplnenia zásobníka. Môžete tiež vypnúť LPG
inštaláciu v prípade, keď je zásobník prázdny.

Systémy sa predávajú kompletne, zariadenia pripravené na inštaláciu
sú v 4 rôznych prevedeniach, v závislosti od ponuky. Vďaka ich
dizajnu sa systémy ľahko inštalujú a sú zrozumiteľné pre zákazníkov.

Softvér

Primerané množstvo kvapalín sa znovu nastavuje v pravidelných
intervaloch v závislosti od potrieb špecifických áut prostredníctvom
voľne dostupného softvéru a notebook-u. Parametre viskozity 
sú už prednastavené vo V-LUBE EDITION.

Softvér tiež zahŕňa databázu vozidiel, ktorá umožňuje v prípade 
potreby ich poskytnúť, aby sa uchovali nastavenia parametrov
pre množstvo áut.
Komentáre

•	ochranné kvapaliny sú vstrekované iba v prípade potreby
•	žiadna možnosť pod- alebo preplnenia
•	závislosť vstrekovania od spotreby paliva
•	LED displej umožňuje kontrolu kvapaliny v nádrži

v nádrži
•	kontrola chýb, auto-diagnostika
•	možnosť havarijného vypnutia LPG inštalácie v prípade

prázdnej nádrže
•	jednoduchá inštalácia vďaka dotykovým hadiciam
•	systém môže byť regulovaný
•	všetky tesnenia sú vysokokvalitné vyrobené z Viton

fluoroelastomerov
•	povolenie KBA (úrad Federal Motor Transport)
•	vhodné tiež pre autá s preplňovaným motorom
•	produkty podstupujú testovanie

SEKVENČNÝ VSTREKOVACÍ SYSTÉM

Autá vybavené priamym vstrekovacím systémom plynu, ktoré
nie sú vhodné pre žiadny vstrekovací systém aditív, vtedy je
možné použiť Sekvenčný chránič ventilov.

Kvapalina je dodávaná buď prostredníctvom motýlieho ventilu
v plynovej hadici a plynové vstrekovače alebo cez otvory
nainštalované priamo v potrubí.

VYHĽADÁVAČ ZDROJOV 

Pre distribútora vo vašom okolí navštívte:

OPTIMÁLNA VSTREKOVACIA V-LUBE LPG ŠETRIČ VENTILOV


