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АВТО ХИМИ

BEST 
SELLER

Автомашины шатахууны банкнаас
эхлэн бензин насос, дамжуулах
хоолой, оруулах хавхлага форсунк
болон шаталтын камерын бохирдлыг
цэвэрлэнэ. Мөн тэдгээрийг дахин
бохирдохоос сэргийлнэ.
Ингэснээр таны автомашины
хөдөлгүүр жигд өөрийн бүрэн хүчээр
ажиллах, шатахуун зарцуулалт
багасах мөн хорт утаа ялгаруулалт
багасах үр ашигтай.

300мл цэвэрлэгчийг 70 хүртэлх
литр бензинд нэмж хэрэглэнэ.

ФОРСУНК ЦЭВЭРЛЭГЧ

ҮНЭ  
18,700 ТӨГРӨГ!

ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ХЭРЭГЛЭХ 
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Барааны No. Хэмжээ Үнэ
5861013300 400 мл 27,500 мнт

Дизель систем цэвэрлэгч 

• Хөдөлгүүрийн агаарын системийн   
 бохирдлыг цэвэрлэснээр хөдөлгүүрийг   
 өөрийн бүрэн хүчээр ажиллах боломжийг  
 олгодог.
•  Хэрэглэхээс өмнө хөдөлгүүрийг 20 минут  
 орчим ажиллуулна. 
• Хэрэглэх явцад хөдөлгүүрийн эргэлтийг   
 2000 rpm эргэлттэйгээр тогтмол ажиллуулна. 
• 3 секундийн туршид агаарын хоолойд   
 цацаж 10 секунд хүлээх зарчмаар дуустал  
 хэрэглэнэ.

Барааны No. Үнэ
5861014500 46,200 мнт

Дизель нүүрсэн шүүр цэвэрлэгч 

• Бохирдсон шүүрийг задлахгүйгээр   
 цэвэрлэнэ. 

Барааны No. Үнэ
0891564 3,820 мнт

Шүршигч гуурсан хоолой

• Нүүрсэн яндан цэвэрлэгч болон систем   
 цэвэрлэгчид хэрэглэгдэх шүршигч хошуу.

ФОРСУНК ЦЭВЭРЛЭГЧ

Барааны No. Хэмжээ Үнэ
5861005300 300 мл 28,600 мнт

Цетан өсгөгч

• Автомашинаас ялгарах хорт утааг багасгана  
 мөн хүйтэнд асах чадварыг нэмэгдүүлнэ. 
• Хөдөлгүүрийн дууг багасгана. 
• Түлш сайжирснаар бүрэн шаталт явагдах  
 учир автомашины түлш зарцуулалт багасна.
• Түлшинд нэмж хэрэглэх ба түлшний   
 чанараас хамааран 50 - 80 литрт 300мл  
 өсгөгчийг нэмж хэрэглэнэ. 

Барааны No. Хэмжээ Үнэ
5861011300 300 мл 23,100 мнт

Дизель форсунк цэвэрлэгч

• Дизель форсунк цэвэрлэгч нь автомашины  
 түлшний банкнаас эхлэн насос, хоолой,  
 шланк болон шатах камер хүртэлх түлш   
 дамжих бүх эд ангиудыг цэвэрлэж дахин  
 бохирдохоо сэргийлнэ.
• 300 мл цэвэрлэгч нь 30-50 литр түлшинд  
 нэмж хэрэглэнэ.

Барааны No. Хэмжээ Үнэ
5861012300 300 мл 28,600 мнт

Дизель шаталтын хөндий цэвэрлэгч

• Автомашины шатах камерыг өндөр   
 төвшинд цэвэрлэснээр түлш зарцуулалт, хорт  
 утаа ялгаруулалтыг багасгаж хөдөлгүүрийн  
 жигд ажиллагааг дэмжинэ. 
• Түлшинд нэмж хэрэглэх ба түлшний   
 чанараас шалтгаалан их багыг тохируулан  
 хэрэглэнэ.
•  Хэрэглэсний дараа түлшний шүүрийг   
 соливол илүү үр дүнтэй. 

Авто хими

BEST 
SELLER
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Авто хими

Барааны No. Хэмжээ Үнэ
5861113500 500 мл 12,650 мнт

Агаарын хавхлага цэвэрлэгч 

•  Цэвэрлэх үйлчилгээ маш сайн, бохирдлыг  
 цэвэрлэсний дараа түргэн ууршдаг.
• Агаарын хавхлага болон карбюратор   
 бохирдсоноос болж өөрийн бүрэн хүчээр  
 ажиллахгүй байгаа хөдөлгүүртэй   
 автомашинд хэрэглэнэ.

Барааны No. Хэмжээ Үнэ
5861103300 300 мл 16,500 мнт

Октан өсгөгч

• Бензиний октаныг 3 - 8 тоогоор өсгөнө.
• Хөдөлгүүрийн ажиллагааг сайжруулна.
• Цэвэрхэн шаталтын хөндий.
• Хорт утаа ялгаруулалтыг багасгана.
• Хөдөлгүүрийн элэгдлийг багасгана.
• 300мл октан өсгөгчийг 50- ээс 60 литр   
 бензинд нэмж хэрэглэнэ. 

Барааны No. Хэмжээ Үнэ
5861111300 300 мл 18,700 мнт

Форсунк цэвэрлэгч

• Автомашины форсунк болон шаталтын   
 камерын бохирдлыг цэвэрлэнэ. Мөн  
 тэдгээрийг дахин бохирдохоос сэргийлнэ. 
 Ингэснээр таны автомашины хөдөлгүүр   
 жигд өөрийн бүрэн хүчээр ажиллах,   
 шатахуун зарцуулалт багасах мөн хорт   
 утаа ялгаруулалт багасах үр ашигтай.  
• 300мл цэвэрлэгчийг 70 хүртэлх литр   
 бензинд нэмж хэрэглэнэ. 

Барааны No. Хэмжээ Үнэ
5861112300 400 мл 28,600 мнт

Бензин систем цэвэрлэгч

• Шаталтын камер болон агаарын урсгалын  
 хөндийг цэвэрлэж хөдөлгүүрийг өөрийн   
 бүрэн хүчээр ажиллуулна мөн шатахуун  
 зарцуулалтыг багасгана. 
• Бохирдол ихтэй доголдсон хөдөлгүүрт   
       хэрэглэхэд тохиромжтой. 
• Агаарын хоолойг тохиромжтой холболтоор  
 салгаж нарийн гуурсаар цацаж хэрэглэнэ.  
 Хэрэглэх явцад хөдөлгүүрийн   
 эргэлтийг 2000RPM дээр жигд барина. 4  
 цилиндрт 1 сав, 6 цилиндрт хөдөлгүүрт 2  
 савыг хэрэглэнэ.

Хөдөлгүүрийн тосны нэмэлт 

• Дизель болон бензин хөдөлгүүрийг   
 хамгаалах зорилгоор хэрэглэнэ.
• Нэмэлтэд агуулагдах химийн элементүүд нь  
 хөдөлгүүрийн тосны чанарыг сайжруулна.
• Хөдөлгүүрийн бөглөрсөн тосны нарийн     
 сувгийг цэвэрлэх мөн хөдөлгүүрийн эд   
 ангиудын элэгдлийг багасгана.  
• 300 мл нэмэлтийг 4,5 литр хөдөлгүүрийн  
 тосонд нэмж хэрэглэнэ

Барааны No. Хэмжээ Үнэ
5861300300 300 мл 23,100 мнт

BEST 
SELLER

BEST 
VALUE

Барааны No. Хэмжээ Үнэ
5861101300 300 мл 19,800 мнт

Бензин систем цэвэрлэгч

• Автомашины бензин системийн бохирдлыг  
 бүрэн цэвэрлэнэ.
• Бензиний саванд үүссэн бохирдлыг уусгаж  
 цэвэрлэнэ.
• Бензин зарцуулалтыг багасгана.
• 70 - 75 бензинд нэмж хэрэглэнэ. 
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Бямба 12:00 - 16:00

Хөх утаа хаялтыг зогсоогч

• Хөх утаа хаялтыг зогсоогч нь хөдөлгүүрийн  
 тосны наалдамхай чанарыг нэмэгдүүлж,  
 хөдөлгүүрийн хананд нано давхарга   
 үүсгэж мөн кольцыг бэхжүүлснээр утаа   
 ялгаруулалтыг багасгадаг.
•  Мөн энэхүү бүтээгдэхүүн нь хөдөлгүүрийн  
 дууг багасгадаг болох нь батлагдсан. 
•  300 мл утаа зогсоогчийг 5 литр   
 хөдөлгүүрийн тосонд нэмж хэрэглэнэ.

Барааны No. Хэмжээ Үнэ
5861301300 300 мл 28,600 мнт
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Авто хими

Хөдөлгүүр угаагч

• Хөдөлгүүрийн тос хангамжийн системийг  
 бүхэлд нь цэвэрлэнэ. 
• Хөдөлгүүрийн тос солихоос өмнө хуучин  
 тосонд нэмж хэрэглэнэ.
• Цэвэрлэх үйлчилгээ хурдан 
• Хөдөлгүүрийн доторх резин болон   
 хуванцрыг гэмтээхгүй
• Хэрэглэхэд маш хялбар  
• 400мл цэвэрлэгчийг 5 литр тосонд   
 хэрэглэнэ.

Тос гоожилт зогсоогч

•  Хөдөлгүүрийн жийргээр тос гоожихыг   
 зогсооно.
• Дизель болон бензин хөдөлгүүрт хэрэглэх  
 боломжтой.  
• 300 мл тос гоожилт зогсоогчийг 5 литр   
 тосонд нэмж хэрэглэнэ. Хэрэглэхээс өмнө  
 хөдөлгүүрийг асааж тосыг халаасан байх  
 хэрэгтэй. 

Автомат хурдны хайрцгийн 
ажиллагаа сайжруулагч

• Автомат хурдны  хайрцгийн ажиллагааг   
 сайжруулах мөн хамгаалах үүрэгтэй. 
• Автомат хурдны  хайрцгийн тос нь зуны   
 халуунд хөөсөрч  мөн өвлийн улиралд   
 царцсанаар араа солигдох явц удааширдаг.  
 Харин энэхүү ажиллагаа сайжруулагч нь  
 энэ асуудлыг бүрэн шийддэг.
• Хурдны  хайрцгийн эд ангиудын элэгдлийг  
 багасгана.    
• 150 мл ажиллагаа сайжруулагчийг 4 -5   
 литр тосонд нэмж хэрэглэнэ. 

Барааны No. Хэмжээ Үнэ
5861310400 400 мл 27,500 мнт

Барааны No. Хэмжээ Үнэ
5861311150 300 мл 32,450 мнт

Барааны No. Хэмжээ Үнэ
5861401150 150 мл 34,650 мнт

Радиатор нөхөгч

• Радиаторын нарийн цууралт болон жижиг  
 нүхийг урт хугацаанд нөхөж битүүмжилнэ.
• Радиаторын цооролтоос шалтгаалан   
 хөдөлгүүр гэмтэхээс сэргийлнэ. 
• Резин болон хуванцар эд ангиудыг   
 гэмтээхгүй.

Барааны No. Хэмжээ Үнэ
5861501300 150 мл 17,600 мнт

BEST 
SELLER

BEST 
SELLER

Барааны No. Хэмжээ Үнэ
5861410150 150 мл 28,600 мнт

Автомат хурдны хайрцаг угаагч

• Автомат хурдны  хайрцагт үүссэн бохирдлыг  
 цэвэрлэж түүний жигд ажиллагааг дэмжинэ.
• Бүх төрлийн автомат хурдны хайрцгийн   
 тостой хэрэглэж болно. 
• 150 мл ажиллагаа сайжруулагчийг 3 - 6  
 литр тосонд нэмж хэрэглэнэ. 
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Авто хими

Барааны No. Хэмжээ Үнэ
0893816 300 мл 36,300 мнт

Тоормос хамгаалагч

•  ABS , ASR болон ESP тоормосны системтэй  
 автомашины тоормосны эд ангиудыг   
 тосолно. +1400° хүртэл температурт   
 тэсвэртэй.

Зэс цацлага CU-800

• Автомашины тоормосны эд анги, яндангийн  
 боолт мөн гагнуурын хошуу гэх мат маш  
 өндөр температурт халдаг эд анги эрэг   
 боолтын тослох зорилгоор хэрэглэнэ. -40°  
 аас +1200° хүртэл температурт тэсвэртэй.

Барааны No. Хэмжээ Үнэ
0893800 300 мл 36,300 мнт

Радиатор цэвэрлэгч

• Зэв болон тунадасны бохирдлыг цэвэрлэнэ.
• Хөргөлтийн шингэн солихоос өмнө   
 хэрэглэх ба ингэснээр радиаторын бүрэн  
 ажиллагааг дэмжиж, шинэ шингэний   
 хэрэглээг уртасгана.  
• Цэвэрлэгчийг хуучин шингэнд нэмж   
 хөдөлгүүрийг 30 орчим минут   
 ажиллуулаад асгана. 
• 250мл цэвэрлэгчийг 10 литр шингэнд   
 хэрэглэнэ. 

Барааны No. Хэмжээ Үнэ
5861510250 250 мл 17,600 мнт


