
Για µεγαλύτερη απόδοση
 & καθαρότερο κινητήρα!

Απογειώνει τον κινητήρα σας!

Aυξηµένο αριθµό κετανίων

Το νέο DIESEL Avio
 εξασφαλίζει:

Αύξηση ισχύος

Μεγαλύτερη επιτάχυνση

Kαθαρότερο κινητήρα

To νέο DIESEL Avio της ΕΚΟ είναι ένα καύσιµο 
υψηλής απόδοσης και καθαρότητας, ιδανικό 
και για κινητήρες Diesel τελευταίας
τεχνολογίας EURO 5 & EURO 6 και για
επαγγελµατικά, βαρέως τύπου οχήµατα
και σκάφη.

NEO 
DIESEL Avio

Χαµηλότερες εκποµπές
ρύπων και καπνού
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H EKO ανταποκρίνεται σήµερα στην ανάγκη των καταναλωτών 
Diesel κίνησης για ένα καύσιµο που θα δίνει µέγιστη απόδοση 
αλλά και απόλυτη καθαρότητα, δηµιουργώντας το DIESEL Avio 
Double Filtered!

Σε συνεργασία µε µία απο τις µεγαλύτερες εταιρείες χηµικών στον 
κόσµο, η ΕΚΟ, στο νέο DIESEL Avio Double Filtered, όχι µόνο ενσωµα- 
τώνει τελευταίας τεχνολογίας πρόσθετα για µέγιστη απόδοση, αλλά 
δηµιουργεί ένα νέο καύσιµο στο οποίο εφαρµόζεται η τεχνολογία 
φίλτρων των αεροσκαφών στο Diesel του αυτοκινήτου σας, απο- 
γειώνοντας τον κινητήρα του!

Το νέο DIESEL Avio εξασφαλίζει:
• Σηµαντική αύξηση αρ. κετανίων έως και 3 µονάδες

• Εξαιρετική καθαριστική δράση, κρατώντας  τα µπεκ 
 ψεκασµού και τη µηχανή καθαρή

• Βελτίωση απόδοσης κινητήρα, οµαλότερη λειτουργία,   
 µεγαλύτερη επιτάχυνση και αύξηση στην ισχύ, χάρη
  στον αυξηµένο αριθµό κετανίων και την καθαριστική
 δράση

• Οικονοµία στην κατανάλωση καυσίµου έως και 4% 
 από τα πρώτα γεµίσµατα

• Πλήρη αντιδιαβρωτική προστασία της µηχανής
 και του δικτύου καυσίµου 

• Χαµηλότερες εκποµπές ρύπων και καπνού

• Μείωση θορύβου µηχανής (έως και 20%)

Όλα τα πιο πάνω ισχύουν σε σχέση µε το απλό πετρέλαιο κίνησης 
χωρίς πρόσθετα. Τα αποτελεσµατα των µετρήσεων µπορεί να δια- 
φέρουν ανάλογα µε τον τύπο της µηχανής, τις συνθήκες και το είδος 
οδήγησης.

Η EKO µε το νέο DIESEL Avio, για πρώτη φορά στην Κύπρο εφαρµόζει 
την τεχνολογία των φίλτρων αεροπορικού καυσίµου στο Diesel του 
αυτοκινήτου σας! 

Το Αvio Filter που είναι εγκατεστηµένο αµέσως πριν τις αντλίες καυ- 
σίµου, είναι ένα τεχνολογικά προηγµένο φίλτρο, που εξασφαλίζει την 
καθαρότητα των καυσίµων σας στο επίπεδο καθαρότητας των καυ- 
σίµων των αεροσκαφών.

Με το Avio Filter επιτυγχάνεται:
• Αποµάκρυνση σωµατιδίων

•  Αποµάκρυνση σκουριάς και νερού

•  Απόδοση φιλτραρίσµατος καυσίµου 98%

 

Nέο DIESEl Αvio Double Filtered από την ΕΚΟ! 
O συνδυασµός απόδοσης και καθαρότητας, που 
απογειώνει τον  κινητήρα του αυτοκινήτου σας 
από τα πρώτα κιόλας γεµίσµατα!


