
Dlouhodobá ochrana vašeho motoru

Chladicí kapalina Perkins s  
      prodlouženou životností (ELC)

Chladicí systém motoru by měl být pravidelně kontrolován. Pouze u neporušeného 

systému chlazení motoru lze zaručit bezpečný provoz motoru za všech provozních a 

povětrnostních podmínek. „Perkins Extended Life Coolant“, speciálně vyvinutý pro 

váš motor Perkins, poskytuje dlouhodobou ochranu motoru a snižuje prostoje stroje. 

Speciálně přidané přísady poskytují zvýšenou ochranu proti korozi a rzi u všech součástí 

v chladicím okruhu, včetně hliníkových dílů. Díky vytvoření permanentní ochranné vrst-

vy jsou vložky válců a vodní čerpadla izolovány a chráněny proti poškození kavitací. 

Speciální směs ELC zajišťuje dlouhodobou ochranu motoru až do -37 ° C.

Perkins ELC má životnost přibližně 6 000 provozních hodin, tzn., že životnost s Perkins 

ELC je dvojnásobná ve srovnání se standardními chladicími prostředky, přičemž náklady 

se snižují až o 50%. Kromě těchto úspor nákladů nabízí Perkins Extended Life Coolant 

ještě více výhod.

 Vaše výhody s chladicí kapalinou Perkins Extended Life Coolant

• Jedna chladicí kapalina pro celou flotilu (kompatibilní s většinou OEM dieselových,  

 benzínových a naftových motorů)

• Prodloužené intervaly výměny chladicí kapaliny

• Prodloužená životnost těsnění vodního čerpadla

• Vynikající ochrana proti kavitační erozi (důlkové korozi) na mokrých vložkách válce

• Nejlepší ochrana všech kovů v chladicím systému až do teploty -37 ° C

• Předem namíchaná směs zajišťuje správný poměr nemrznoucí směsi a vody

• Není nutné používat doplňkové nemrznoucí prostředky

• Odstraňuje tvorbu gelu a poškození tvrdou vodou

• Vlastnosti proti dosažení varu snižují poškození parou

Jako výhradní distributor Perkins vám nabízíme spolehlivou ochranu za férové ceny.

Máte-li jakékoli dotazy, můžete nás kdykoli kontaktovat na +420 274 773 493.

Vložka ze stejného motoru s 

použitím Perkins ELC 

Koroze pronikající vnitřní stěnou 

motoru chlazeného konvenční 

chladicí kapalinou
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