
српска компанија

да произведе адитивирани евродизел

по највишим европским стандардима,

који у потпуности одговара

декларисаном квалитету?
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последње генерације

помеша са добрим дизел горивом

у сопственом постројењу 

за адитивирање и филтрирање горива

у складу са европским 

стандардима квалитета.Војводе Путника 79 
21208 Сремска Каменица 

021 2100 975 
www.naftachem.rs

АДИТИВИРАНИ ЕВРОДИЗЕЛ ПОСЛЕДЊЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ

ЕВРОПСКИ СРПСКИ КВАЛИТЕТ.
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Чист мотор – мања потрошња.



ЕВРОПСКИ СРПСКИ КВАЛИТЕТ.

АДИТИВИРАНИ ЕВРОДИЗЕЛ ПОСЛЕДЊЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ

САВРШЕНО
АдиДизел је произведен у Naftachem најмодернијем складишту деривата у Србији, које 
се налази у Сремским Карловцима.

Naftachem једини у Србији располаже аутоматским системом за адитивирање и филтри-
рање горива на терминалу у складу са стандардима Европске Уније. Систем одликују:

 •  електронске јединице за дозирање француске компаније Satam

 •  аутоматско управљање системом

 •  контрола квалитета адитива и заштита од деградације

 •  две пумпе за сваку врсту горива – радна и резервна – чиме се обезбеђује  
рад без застоја

 •  Faudi Aviation филтери на уређајима за филтрирање са микрофилтерима који кон-
стантно уклањају микроорганизме из горива, као и најмању честицу рђе, песка, пра-
шине или каменца, као и филтерима који у потпуности отклањају било какво прису-
ство воде у гориву.

АдиДизел тако постаје савршена мешавина врхунских европских адитива последње ге-
нерације, поузданог горива, модерне технологије и српског знања и рада.

СУПЕРИОРНО
АдиДизел гарантовано штеди ваш новац и штити мотор вашег аутомобила, камиона, ауто-
буса или трактора. АдиДизел продужава век трајања мотора и период замене моторног уља.

АдиДизел смањује трошкове кроз нижу просечну потрошњу горива. Спречава формирање 
талога на бризгаљкама и корозију. Смањује запрљаност система за убризгавање горива и 
пенушање горива. Снижава буку и трење мотора. Чист мотор – мања потрошња.

АдиДизел смањује емисију штетних гасова приликом сагоревања и чува животну средину.

СНАЖНО
АдиДизел повећава снагу мотора – цетански број и обртни моменат. Побољшава саго-
ревање, гарантује бољи хладан старт и краће време паљења мотора.

СПОКОЈНО
АдиДизел је врхунски адитивирани евродизел последње генерације. Користите га као 
лек за ваш аутомобил, камион, аутобус или трактор.

Naftachem вам с поносом представља
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Перформансе су мере-
не на трактору Беларус 
1253V са IDI мотором 
који је већ имао запрља-
не бризгаљке. Приказана 
су мерења после 50 сати 
рада мотора уз потро-
шњу АдиДизел горива.

Додавањем 350 mg/kg  
побољшивача цетанског 
броја постиже се значајно 
повећање снаге мотора.

 Повећава цетански број

 Спречава корозију

 Одваја кондензовану воду

 Отклања талог

 Смањује пенушавост
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Евродизел са специјалним  
пакетом адитива последње генерације 
чисти мотор и обезбеђује мању потрошњу:

Чиста бризгаљка

Шупљина чисте  
бризгаљке

Врх чисте  
бризгаљке

Прљава бризгаљка

Шупљина бризгаљке  
са талогом

Врх бризгаљке  
са талогом

 Приказ бризгаљке XUD 9 након 10 часова рада,  
према CEC F-23-A-01 тест процедури

Евродизел без адитива АдиДизел
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