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ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ
CATALYTIC CONVERTERS

ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ
EXHAUST SYSTEMS

ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΘΑΛΗΣ
DPF

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥH KATAΛΥΤΗ
CATALYTIC REGENERATION

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥH ΦΙΛΤΡOY ΑΙΘΑΛΗΣ
DPF REGENERATION

Όλοκληρωμένα συστήματα εξατμίσεων και καταλυτών
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Δυνατότητα ανακατασκευής του παλιού σας φίλτρου αιθάλης (DPF) 
με τοποθέτηση καινούργιου φίλτρου αιθάλης με εγγύηση ποιότητας και χαμηλή τιμή.

ΒΗΜΑ 1: Βγάζετε το φίλτρο αιθάλης (dpf).
ΒΗΜΑ 2: Το συσκευάζετε για αποστολή.
ΒΗΜΑ 3: Το στέλνεται με δική μας χρέωση στην εταιρία μας. 
Από τη στιγμή παραλαβής του ανταλλακτικού από εμάς, χρειάζονται 2 ώρες 
για την ανακατασκευή του. Στη συνέχεια, σας το επιστρέφουμε.

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
KATAΛΥΤΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 
ΑΙΘΑΛΗΣ (DPF)

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΙΘΑΛΗΣ

Δυνατότητα 
ανακατασκευής του παλιού σας 
καταλύτη.

Καθαρισμός φίλτρου αιθάλης (DPF) 
με ένα από τα πιο σύγχρονα μηχανήματα 
που υπάρχουν στην ευρώπη.

Με τοποθέτηση καινούργιου 
καταλύτη κεραμικού ή μεταλλικού 
με εγγύηση ποιότητας 
και χαμηλή τιμή.

Τα βήματα είναι τα ίδια με την ανακατασκευή. 
Αλλάζει μόνο ο χρόνος παράδοσης
του ανταλλακτικού που γίνετε σε συνενόηση 
μαζί σας.

01 Έλεγχος με μικροκάμερα 
ώστε να διαπιστωθεί  

το πρόβλημα του καταλύτη.  
01 Έλεγχος με μικροκάμερα 

ώστε να διαπιστωθεί  
το πρόβλημα του καταλύτη.  

04 Επιλέγουμε μεταλλικό 
μονόλιθο (BRAIN) με  

τη σωστή διάσταση και πολύτιμα 
μέταλλα PT και RH ικανά να 
διασφαλίσουν την μακροζωία  
του νέου καταλύτη.

06 Συγκολούμε τον καταλύτη  
με Τig Αisi 304 Ιnox και 

βάφεται με ειδικό πυρίμαχο σπρέυ.

04 Επιλέγουμε μεταλλικό  
μονόλιθο (BRAIN) με  

τη σωστή διάσταση και πολύτιμα  
μέταλλα PT και RH ικανά να 
διασφαλίσουν την μακροζωία  
του νέου καταλύτη.

05 Τοποθετούμε τον μονόλιθο 
(BRAIN) μαζί με μονωτικό υλικό.

02 Ανοιγμένος καταλύτης 
δείχνει το εσωτερικό 

μεταλλικό στοιχείο συρικνωμένο 
από την υπερβολικά μεγάλη 
θερμοκρασία.

02 Ο καταλύτης δείχνει το 
εσωτερικό μεταλλικό στοχείο 

να έχει συρικνωθεί από υπερβολική 
θερμοκρασία από τον κατεστραμένο 
πολλαπλασιαστή.

05 Τοποθετούμε τον μονόλιθο 
(BRAIN) μαζί με μονωτικό υλικό.

03 Αφαιρούμε το παλιό  
μεταλλικό στοιχείο  

και καθαρίζουμε το άδειο εσωτερικό 
από μεταλλικά ρινίσματα,  
λάδια κλπ. 

03 Αφαιρούμε το παλιό  
μεταλλικό στοιχείο και 

καθαρίζουμε το άδειο εσωτερικό  
από μεταλλικά ρινίσματα,  
λάδια κλπ.

06 Συγκολούμε τον καταλύτη  
με Τig Αisi 304 Ιnox και 

βάφεται με ειδικό πυρίμαχο σπρέυ.
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Δ Ι ΑΦΟΡA 

ΠΡΙΝ / ΜΕΤA
ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 

BMW/MINI COOPER
CITOEN C4 1.6 16V VTI 

PEUGEOT 207/308 1.6 16V VTI

Δ Ι ΑΦΟΡA 

ΠΡΙΝ / ΜΕΤA
ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 

AUDI A4 1.6 ALZ 00-08 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ


