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ULTRA-service rekommenderas på ALLA fordon med en 
förbränningsmotor (bilar, lastbilar, bussar, entreprenads-
maskiner och även små maskiner såsom gräsklippare osv) 
och reducerar samtliga skadliga emissionsutsläpp. 
Detta ger även en rejäl bränslebesparing men här finns 
det mer pengar att spara. Vår ULTRA-service ser till att 
motorn blir helt ren från avlagringar och förbrännings-
rester vilket gör att motorsystemet håller längre. Istället 
för att behöva byta ut delar blir livslängden mycket längre 
och man undviker onödiga och dyra reparationer.

Vad gör en ULTRA-service? 
Genom att använda vätegas istället för en vätska når man 
sämtliga utrymmen i motorns inre och får effektivt bort 
alla avlagringar och allt sot. I grunden består utrustning-
en av en generator och en tank. I tanken finns en vätska 
som transporteras till generatorn där en kemisk reaktion 
sker. Vätskan omvandlas till vätegas och transporteras 
sedan vidare till bilens insug och sedan ut genom bilens 
avgassystem. Samtidigt använder vi GAT Engine Flush 
som renar oljesystemet från sluge och avlagringar. Sedan 
tillsätter vi en GAT Fuel System Cleaner ULTRA i bräns-
letanken för att rengöra bränslesystemet från tanken till 
förbränningsrummet. Motorns luft-, olje- och bränslesys-
tem är nu fullständigt rena från avlagringar och smuts.

Din  miljöinsats:

Kolmonoxidutsläpp 
reduceras med upp till 96,5%

Koldioxidutsläpp 
reduceras med upp till 23,5%

Kolväteutsläpp reduceras 
med upp till 71 %

NOx-partikelutsläpp sänks 
med upp till 50 %

Bränslebesparing upp 
till 20% = Spar pengar!

Längre livslängd på motorer

Uppfyller miljökraven

Garanterad ökad körglädje

ULTRA-SERVICE rengör 
extremt effektiv hela motorns 
luft-, olje- och bränslesystem.

I ULTRA-service ingår:
- Olje- & oljefilterbyte och rengöring av motor och katalysator med högaktivt vätegas
- Rengöring av hela olje- och smörjsystemet med GAT ENGINE FLUSH
- Rengöring och avlägsning från kondens/fukt i hela bränslesystem med GAT PETROL SYSTEM CLEANER (för bensinmotorer)
- Rengöring och avlägsning från kondens/fukt i hela dieselsystemet med GAT DIESEL SYSTEM CLEANER (för dieselmotorer)
  (vid problem med dieselpartikelfilter använd istället GAT DPF PURIFIERt för att rengöra även partikelfiltret)


