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SAMOSTART – UŁATWIA URUCHOMIENIE SILNIKÓW
ACE STARTING FLUID
Samostart o numerze katalogowym 735 jest opatentowanym eterowym systemem do rozruchu zarówno
silników benzynowych jak i Diesla. Zawiera rodek ułatwiaj cy zapłon i smar do górnej cz ci cylindrów.
Od roku 1955 sprawdził si w najtrudniejszych warunkach na wiecie, w ci arówkach, sprz cie
budowlanym, autobusach i samolotach.
rodek nr 735 jest przeznaczony do stosowania w układach wbudowanych w ci arówki, autobusy albo
samoloty, i przy rozruchu pozwala kieruj cemu zastrzykiwa paliwo (do ga nika) bez konieczno ci
opuszczania kabiny. Układy do zastrzykiwania paliwa mo na łatwo i szybko zamontowa w celu
umo liwienia stosowania płynu. System został zatwierdzony przez:
- Federaln Agencj Lotnictwa
- Mi dzystanow Komisj Handlu
- Biuro rodków Wybuchowych
- Ameryka skie Stowarzyszenie Kierowców Ci arówek
Samostart spełnia Federaln Norm F-P-00660b “Pompka zastrzykowa – ci nienie, wewn trzny silnik
spalinowy”.
ZASTOSOWANIE
Stosuj Samostart zawsze, gdy sprz t ma by u ytkowany w niskich temperaturach, spowodowanych
poło eniem geograficznym albo du wysoko ci .
DZIAŁANIE / SPOSÓB U YCIA
Przy wył czonym silniku rozpyl do układu wlotowego. Nast pnie uruchom silnik.
PRZEZNACZENIE / UZASADNIENIE U YCIA
Szybszy rozruch silnika to oszcz dno pieni dzy:
- Szybszy rozruch silnika zapewnia natychmiastowe uruchomienie pompy olejowej, chroni c silnik przed
nadmiernym zu yciem spowodowanym tarciem metalu o metal, zwłaszcza w głównych i du ych
ło yskach.
- Mniejsze zu ycie akumulatora, przedłu ona trwało akumulatora.
- Ochrona silniczka rozruchowego
- Wi ksza mo liwo u ywania sprz tu. Czas stracony na próby uruchomienia silnika jest stracony na
zawsze.
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MIEJSCA ZASTOSOWANIA
- silniki wysokopr ne i benzynowe
- buldo ery
- samoloty
- helikoptery
- furgonetki
- armatki nie ne
- pojazdy nie ne
- ci arówki
- traktory
- urz dzenia do pozyskiwania drewna
- samochody osobowe
- łodzie
- urz dzenia górnicze
KORZY CI DLA NABYWCY / ODBIORCY
- Łatwa instalacja.
- Czterdzie ci pi rozruchów z jednego pojemnika.
- Stosowany na całym wiecie.
- Zawiera dodatek zapobiegaj cy cieraniu si .
- Przedłu ona trwało akumulatora.
- Zdalna kontrola rozruchu silnika.
- W aerozolu nawet gaz p dny jest palny.
OPAKOWANIA:
Nr katalogowy 735 – 12 x 211 g (aerozol)
Nr katalogowy 735B – 12 x 311 g (aerozol)
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