
Využijte 
palivo na 
maximum
Užívejte si čistší, 
plynulejší a úspornější 
jízdu díky čističi 
palivových 
a vstřikovacích 
systémů Toyota

Dopřejte si čistý motor
Pro zajištění ochrany palivové soustavy a motoru 
doporučujeme použít čistič palivových a vstřikovacích 
systémů Toyota po každých ujetých 15 000 km.

Více informací vám poskytne autorizovaný servis 
značky Toyota.

Více informací na toyota.cz

Razítko autorizovaného prodejce/servisu značky Toyota:

problémy se startováním1.

vysokou spotřebu4.

nepravidelný chod motoru2.

klepání motoru5.

nedostatečný výkon3.

zadrhávání motoru6.

škodliviny ve 
výfukových plynech

7.

Čističe palivových a vstřikovacích 
systémů Toyota
Usazené nečistoty v motoru a v palivové soustavě mohou 
nepříznivě ovlivnit spotřebu paliva a výkon motoru, neboť 
snižují jeho účinnost a zkracují životnost jeho součástí.

Originální čistič Toyota dokáže tyto nečistoty odstranit 
a pomáhá předcházet jejich dalšímu usazování. Již při 
prvním použití dochází k efektivnímu odstranění nečistot 
z motoru, které pomáhá eliminovat:



Originální čistič Toyota odstraňuje usazeniny uvnitř vstřikovačů a v okolí jejich 
trysek, čímž přispívá k lepšímu rozprášení vstřikovaného paliva.

Již jedním ošetřením lze ze vstřikovačů odstranit usazeniny, které negativně 
ovlivňují výkon motoru.

VSTŘIKOVAČ 
PŘED OŠETŘENÍM

VSTŘIKOVAČ 
PO OŠETŘENÍ

Čistší palivová soustava 
znamená lepší výkon
Motory Toyota jsou konstruovány s důrazem na co nejvyšší 
výkon, kterého nejlépe dosáhnou, jsou-li čisté. Vzhledem 
k tomu, že vnitřní součásti motoru pracují s jemnými 
tolerancemi a při vysokých teplotách, i malé usazeniny 
a nečistoty mohou narušit jejich plynulý chod.

Uvnitř každého motoru a jeho palivové soustavy se po určité 
době nevyhnutelně vytváří usazeniny, které mohou 
způsobovat problémy při startování, klepání motoru, pokles 
jeho výkonu či naopak zvýšení spotřeby paliva.

Snižte spotřebu paliva 
originálním čističem Toyota
Pro snížení spotřeby a pro obnovení výkonu stačí jedno 
ošetření motoru originálním čističem Toyota. Tento 
prostředek odstraní usazeniny z klíčových míst motoru 
a z palivové soustavy, čímž pomáhá snížit obsah škodlivin ve 
výfukových plynech, obnovit původní výkon motoru 
a prodloužit jeho životnost.

Originální čistič Toyota je dostupný pro vozy s benzinovým 
i dieselovým motorem. Nabízí efektivní odstranění usazenin, 
které snižují výkon motoru.

Jak funguje originální čistič Toyota?
Originální čistič Toyota začíná působit ihned po aplikaci do 
palivové soustavy. Jeho účinek spočívá v odstranění 
odolných nečistot usazených v palivové soustavě a v moto-
ru.

Účinně čistí vnitřek vstřikovačů a okolí vstřikovacích trysek, 
přispívá k lepšímu rozprášení paliva a k účinnějšímu 
spalování. U benzinových motorů tento prostředek odstra-
ňuje i usazeniny ze sacích ventilů, které by jinak bránily 
přísunu vzduchu a paliva do válce.

Již jedno ošetření originálním čističem Toyota přiblíží 
hladinu emisí zpět k úrovni typické pro nová vozidla.

Čistič benzinových 
vstřikovacích systémů
Tento originální čisticí prostředek s obsahem detergentů byl 
podroben náročným zkouškám, aby byla zajištěna jeho 
maximální účinnost. Zajišťuje čištění svíček, zlepšuje startování 
a do hloubky čistí spalovací prostor motoru. Spolu s tím zvyšuje 
výkon, snižuje spotřebu a přispívá k tiššímu chodu motoru.

Hlavní vlastnosti

–  Nejmodernější technologie bez 
obsahu popela

–  Kompatibilní se všemi součástmi 
palivové soustavy

–  Bezpečný pro použití ve vozidlech 
s katalyzátory a s lambda sondami

01  Usazeniny na sacím ventilu mohou 
vést k přilepování ventilů, 
nesprávnému těsnění a zhoršení 
komprese motoru.

01  

02  Po ošetření - očištěný sací ventil 
funguje správně a pomáhá tak 
obnovit ztracený výkon a snížit 
spotřebu paliva.

DNO PÍSTU 
PŘED OŠETŘENÍM

DNO PÍSTU 
PO JEDNOM OŠETŘENÍ

DIESELOVÝ VSTŘIKOVAČ 
PŘED OŠETŘENÍM

DIESELOVÝ VSTŘIKOVAČ 
PO OŠETŘENÍ

Čistič dieselových 
vstřikovacích systémů
Originální čistič Toyota je určen pro hloubkové čištění 
palivové soustavy a vnitřních součástí motoru. Tento 
prostředek prošel náročnými testy kompatibility 
s důrazem na co největší účinnost odstranění usazenin 
a nečistot, čímž přispívá ke snižování spotřeby paliva 
a k plynulejšímu chodu motoru.

Hlavní vlastnosti

–  Nejmodernější patentovaná technologie
–  Pomáhá odstraňovat konvenční 

karbonové usazeniny na špičkách 
i uvnitř vstřikovačů

–  Prostředek pro zvýšení cetanového 
čísla přispívá k optimalizaci spalování

–  Vhodný pro dieselové motory 
s nepřímým vstřikováním i pro 
přeplňované motory se systémem 
přímého vstřikování paliva 
common rail 

–  Kompatibilní se všemi 
palivovými soustavami
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