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BG Produkty na snížení paliva a emisí 
( Servis vstřikování, ventilů a spalovacího prostoru ) 

 

BG 245 PREMIUM - TOP výrobek! 
 

Profesionální a nejsilnější servis naftových motorů. 
 

Pro zvýšené nároky nejmodernějších vstřikovacích systémů vznětových motorů 

(Common-Rail, Pumpe Diese, atd), které jsou vystavovány vysokému zatížení a zvýšené 

tvorbě karbonových úsad, byl ve spolupráci s výrobci vznětových motorů vyvinut revoluční 

přípravek, který velmi efektivně obnovuje výkon vstřikovacího systému, odstraňuje 

nejhouževnatejší úsady ze spalovacího prostoru, ventilů, filtru pevných částic a katalyzátoru. 

Zaručuje zvýšenou efektivitu využití paliva, snižuje spotřebu paliva, zvyšuje výkon 

motoru a několikanásobně prodlužuje životnost vstřikovacího systému, filtru pevných částic a 

katalyzátoru. 

Preventivním použitím přípravku BG 245 udržujete celý spalovací systém ve 

vynikajícím stavu, předcházíte opotřebení a drahým opravám. 

Absolutně bezpečné pro všechny typy motorů a filtry pevných částic. 

Jedno balení BG 245 (325 ml) každých 10 000 km na jednu palivovou nádrž. Po celou 

dobu nemusíte používat žádné další přípravky. 

Stačí pouze 1 × za 10 000 km nalít do palivové nádrže. Pokud není přípravek používán 

preventivně od nového motoru, je doporučeno na první aplikaci použít větší balení BG 24532 

(946 ml) na jednu palivovou nádrž (50-70 litrů) a dále pak preventivně jedno balení (325 ml) 

každých 10 000 km. 

 

 

 

BG 208 44K®   TOP výrobek! 
 

Profesionální a nejsilnější servis benzínových motorů. 
 

Pro zvýšené nároky nejmodernějších vstřikovacích systémů zážehových motorů, 

které jsou vystavovány vysokému zatížení a zvýšené tvorbě karbonových úsad, byl ve 

spolupráci s výrobci motoru vyvinut revoluční přípravek, který velmi efektivně obnovuje 

výkon vstřikovacího systému, odstraňuje nejhouževnatější úsady ze spalovacího prostoru, 

ventilů, lambda sondy, filtru pevných částic a katalyzátoru. 

Zaručuje zvýšenou efektivitu využití paliva, snižuje spotřebu paliva, zvyšuje výkon 

motoru a několikanásobně prodlužuje životnost vstřikovacího systému, filtrů pevných částic, 

lambda sondy a katalyzátoru. 

Preventivním použitím přípravku BG 44K® udržujete celý spalovací systém ve 

vynikajícím stavu, předcházíte opotřebení a drahým opravám. 

Absolutně bezpečné pro všechny typy motorů a filtry pevných částic. 

Pouze jedno balení BG 44K® každých 10 000–15 000 km na jednu palivovou nádrž. 

Po celou dobu ujetí 15 000 km nemusíte používat žádné další přípravky. 
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BG Servis olejového prostoru motoru 

Během provozu vznikají v motorovém prostoru úsady z motorového oleje, tyto úsady 

omezují chod, výkon a spotřebu motoru. Dále ovlivňují funkci nového motorového oleje. 

Speciální přípravky odstraní před výměnou motorového oleje veškeré úsady, navrátí výkon, 

spotřebu motoru a prodlouží životnost novému mazivu a zajistí plnou ochranu motoru. 

 

Účinek výrobků BG 

 Rychle a efektivně odstraní úsady z 

motoru a pístních kroužků 

 Navrací výkon a kompresní tlaky 

 Snižují spotřebu a emise 

 Prodlužují životnost motorového 

oleje 

 Zvyšují výkon motorového oleje 

      Volkswagen/Audi motor testovaný v Evropě 

       Motor zanesený po ujetí 32 500 km.  

 

 

BG 109 COMPRESSION PERFORMANCE RESTORATION   TOP výrobek! 
 

Profesionální výplach motoru s 100% účinností. Revoluční složení 

přípravku zaručuje vysoce efektivní a velmi silný účinek. Velmi rychle 

odstraňuje veškeré houževnaté úsady, kaly a laky z pístních kroužků a 

kompletního olejového prostoru v motoru. Vše během 15 minut. Navrací zpět 

kompresní tlaky, výkon motoru, snižuje emise. Zabraňuje poškození olejové 

pumpy a těsnění. Určený pro zážehové i vznětové motory. Plně bezpečný pro 

všechny kovové i nekovové součásti motoru. 

Dávkování: jedno balení 325 ml na 4-6 litrů oleje. 

 

 

 

 

 

BG 107 RF-7 Oil treatment 
 

Použití v automobilech, které mají najeto vetší počet kilometrů. 

Snižuje spotřebu oleje a snižuje emise. Pomáhá v lepší funkci pístních 

kroužků, zvyšuje kompresi tím, že zvýší viskozitu oleje. Obsahuje aditiva, 

které snižují oxidaci a houstnutí oleje. Kompatibilní se všemi oleji na ropné 

bázi. 

 

 

BG 110 MOA®   TOP výrobek! 



 
 

Provozovna: Podbělohorská 481/71, 150  00  Praha 5, tel: 257 212 357, mobil : 775 984 964 

e-mail: dk@d-k.cz, url: www.d-k.cz 

 

 
Unikátní multispektrální aditivum motorových olejů pro benzínové motory, obsahuje 

komplexní balíček všech hlavních aditivních prvků. Výrazně prodlužuje životnost 

motorového oleje a součástí motoru. Excelentní přípravek do městského provozu nebo pro 

velmi náročnou sportovně-závodní jízdu. Vytváří velmi silný mazací film, který výrazně 

snižuje tření a zabraňuje vzniku opotřebení i při velmi nízké hladině motorového oleje v 

motoru. Má obrovskou oxidační a termální stabilitu, která zabraňuje houstnutí a degradaci 

motorového oleje.  

Udržuje motor bez úsad. Velmi vysoké TBN ochraňuje součásti motoru před vznikem 

koroze. Zvyšuje výkon motorových olejů až o 315%. Doporučený pro všechny typy 

minerálních nebo syntetických olejů. 

Dávkování: jedno balení 325 ml do 4-5 l motorového oleje. 

 

BG 112 DOC®   TOP výrobek! 

Je speciálně sestavené multispektrální aditivum pro nejmodernější dieselové   

motory, především pro systémy s filtry pevných částic, EGR, Common Rail, atd. 

Udržuje olejový systém motoru bez jakýchkoliv úsad, zaručuje plný výkon 

 motoru, zabraňuje tvorbě oxidace a kyselých složek v oleji, tím výrazně prodlužuje  

životnost motorového oleje.  

Extrémně silný olejový film radikálně snižuje tření v motoru,minimalizuje 

 opotřebení, stabilizuje viskozitu oleje a udržuje pod kontrolou tvorbu sazí, 

které negativně ovlivňují DPF filtry.  

Je  plně kompatibilní se všemi vznětovými motory a oleji na ropné bázi  

(minerální i syntetické). 

 

Servis vzduchové váhy, škrtící klapky a EGR ventilu 
 

 

 

BG 4073 Mass Air Flow Senzor Cleaner   NOVINKA! 
 

Profesionální přípravek speciálně vytvořený pro absolutně bezpečné a 

velice efektivní odstranění úsad ze senzoru váhy vzduchu. Efektivně a rychle 

odstraňuje úsady z tepelného drátu, plastových a gumových součástí. Po aplikaci 

se velice rychle odpařuje. Bezpečný pro katalyzátory a lambda sondu. Navrací 

motoru výkon, eliminuje jízdní problémy, snižuje spotřebu paliva a emise. 

 

 

 

 

BG 406 Throttle Body & Intake Cleaner   TOP výrobek! 
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Excelentní přípravek pro efektivní odstranění karbonových úsad ze škrtící klapky, 

sání, ventilu regulace otáček a EGR ventilu. Odstraňuje nejhouževnatější úsady z EGR 

ventilu. Obsahuje speciální látky, které působí lubrikačně a antikorozivně, je bezpečný pro 

katalyzátory a lambda sondy. 

 

 

 

 

 

 

BG Servis posilovače řízení 

Odstraňte z posilovače řízení starou kapalinu i s usazeninami a nahraďte ji novou. 

Servis posilovače řízení: 

 Standardní výměnný interval u minerálních kapalin je 30 000 km (případně 2 roky) 

 BG Care servis nabízí výměnný interval na 90 000 km (4 roky) 

 Doporučeno pro všechny typy osobních a dodávkových automobilů 

 Servis na počkání - aplikace během 10 minut 

 Díky 100% výměně kapaliny 100% výkon posilovače 

 Zabraňuje a předchází možnosti zadření čerpadla posilovače 

Standartní úsady ze systému 

posilovače řízení po cca 30 000 km 

negativně ovlivňují účinnost a postupně  

vedou k zničení čerpadla a výraznému 

opotřebení dalších součástí posilovače 

řízení a velmi drahým opravám 

Nová syntetická kapalina, 

nová minerální kapalina 

a kapalina po 40 000 km  

 

Účinek výrobků BG 

 Navrací optimální výkon 

 Prodlouží životnost 

 Efektivně a bezpečně odstraní úsady z vnitřního systému posilovače 

 Odstraní nežádoucí zvuky 

 Výměna veškeré (100 %) kapaliny 

 Zabrání pěnění kapaliny a vytváření vysokých teplot v systému 

 

 

BG 108 PSF Quick Clean  
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efektivně a bezpečně odstraňuje úsady z vnitřního systému posilovače řízení. 

 

 

 

 

BG 332 Power Steering Fluid / Flush  

 

unikátní kapalina s prodlouženou životností, která podporuje výplach 

systému a zároveň slouží jako náplň posilovače řízení. Speciálně vytvořená 

pro snížení opotřebení čerpadla a celého systému. Obsahuje čistící 

komponenty, odstraňuje nežádoucí zvuky, zabraňuje pěnění kapaliny a 

vytváření vysokých teplot v systému. Má vysoký viskozitní Index. 

 

 

 

BG 330 Power Steering Conditioner 

 
Speciálně vytvořený produkt pro prevenci a zastavení úniků kapaliny, 

zajišťuje hladký chod a eliminuje nežádoucí zvuky a "škubání" posilovače 

řízení. Zvyšuje výkon kapaliny, čistí a udržuje čisté vnitřní pružiny a ventily, 

předchází lepení (váznutí), snižuje opotřebení součástí posilovače řízení. 

Zabraňuje vysychání a srážení kapaliny v posilovači řízení. 

 

 

 

 

 

BG Servis diferenciálů a převodovek 
 

Městský provoz v kolonách, nebo zatížení při sportovní jízdě velmi výrazně zatěžuje 

převodové systémy a diferenciály, které postupem času vykazují chvění, zvýšenou hlučnost a 

špatné (nepřesné) řazení... 

Speciální přípravky předchází vzniku opotřebení v tomto náročném provozu, zajišťují 

snadné řazení (zvláště prvního stupně), zabraňují klepání a vibracím. 

 

 

Účinek výrobků BG 

 Snadné řazení prvního stupně 

 Plný výkon a ochrana ve vysoké zátěži 

 Přesné řazení 

 Klidný chod převodů a diferenciálů 

 Snižená hlučnost a prodloužená životnost 
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BG 325 Multi-Gear Concentrate 

 
Profesionální přídavek do převodového oleje, vytváří velmi silný film, 

který extrémně snižuje tření, snižuje teplotu v převodovce, snižuje opotřebení 

komponentů, odstraňuje chvění a nežádoucí zvuky. Zajišťuje velmi snadné a 

hladké řazení. Prodlužuje životnost převodového oleje. Snižuje náklady na 

údržbu. Použití do všech manuálních převodovek, reduktorů a diferenciálů. 

Může být použit i v diferenciálech kde je mezní tření LS. 

Dávkování: Jedno balení 177 ml do 1,9 litrů oleje. 

 

 

 

BG 328 LS II Limited Slip Axle Additive Concentrate 

 
Profesionální přípravek pro diferenciály s mezním tření (LS - Limited 

Slip), může být použití i v převodových olejích, které mají normu GL-5. 

Vytváří vysoce odolný film, který zabraňuje slepování-prokluzování LS 

diferenciálů, „škubání“ a tvorbě nežádoucích zvuků. Snižuje opotřebení, prodlužuje životnost 

oleje. Zajišťuje klidný a tichý chod diferenciálů a převodovek, hladké a snadné řazení. 

Eliminuje chvění v diferenciálu po celou dobu životnosti oleje. 

Dávkování: Jedno balení 177 ml do 1,9 litrů oleje. 

 

 

 

 

BG Servis automatické převodovky 
 

Nedodržování výměnných lhůt nebo používání méně výkonných kapalin v 

automatické převodovce vede k tvorbě úsad a opotřebení kovových a pryžových součástí. 

 

 

Stav před servisem a po použití přípravku 

BG 106 a BG 310  

 

Účinek výrobků BG 

 Odstranění veškerých úsad ze systému 

 Regenerace pryžových součástí 

 Čistý systém zajišťuje plný výkon nové kapaliny - zamezuje únikům kapaliny 
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BG 310 BG ATC Plus 

 

Kondicionér automatické převodovky 

 

Profesionální přípravek do automatické převodovky, který 

několikanásobně zlepšuje vlastnosti nových i starých kapalin. Efektivně 

ochraňuje systém převodovky při velmi vysoké zátěži (jízda v kolonách), 

zvyšuje oxidační a termální stabilitu kapaliny, udržuje systém bez úsad, kalů a 

laků, prodlužuje životnost systému převodovky. Zajišťuje velmi rychlou a snadnou změnu 

převodu. Předchází a zamezuje únikům kapaliny. Působí na pryžové součásti těsnění, které 

udržuje měkké a ohebné. Změněná charakteristika působí okamžitě a efekt se dostavuje 

bezprostředně po aplikaci. Předchází pěnění kapaliny i při sportovní jízdě. 

Dávkování: jedno balení 325 ml do 8 litrů ATF při každé výměně, nebo po každých 25 

000 km – dodržujte předepsaný objem kapaliny. 

 

 

 

 

BG 106 Quick Clean 

 

Výplach automatické převodovky a posilovače řízení 

 

Profesionální výplach automatické převodovky, který velmi rychle a 

efektivně odstraňuje úsady na těle ventilu, z prostoru filtru a dalších součástí 

automatické převodovky. Je absolutně bezpečný pro všechny součásti 

převodovky. Zabraňuje znehodnocení nové náplně kapaliny, prodlužuje životnost kapaliny a 

mechanických součástí automatické převodovky. 

Dávkování: jedno balení 325 ml na 7-15 litrů ATF kapaliny. 

 

 

 

 

 


