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V katalogu lahko najdete celovit nabor uporabnih in pomembnih informacij o izdelkih, proizve-
denih pod znamko  XADO. Vsak izdelek je podrobno opisan in opremljen s fotografijo, navede-
ne so njegove značilnosti, glavne prednosti in navodila za uporabo. Številka izdelka in podatki 
o embalaži pa Vam bodo v pomoč pri učinkovitejšem naročanju. 

V tem katalogu najdete izbrane artikle za slovensko tržišče. Za polno različico kataloga obiščite stran www.xado.com.

Prepričani smo, da Vam bo ta iz-
daja v pomoč pri izbiri med širokim 
naborom XADO izdelkov, ki bodo 
ustrezali Vašim potrebam in potre-
bam Vašega vozila. 

Dragi prijatelji!

Dovolite, da Vam predstavimo  
XADO produktni katalog!



Obraba površineObraba površine
Za nastanek nepravilnosti zadostuje že praska ali od-
krušek, ki ju povzročijo trdni tujki (prah, umazanija, 
opilki). Na tem območju pride do povečane površinske 
dejavnosti. Pojavi se na mestih, kjer imajo kovinski ato-
mi nekompenzirane vezave. Zato jih je pod povečano 
obremenitvijo možno zlahka razrahljati in odtrgati od 
matrice. Kovina se začne krušiti. 

Začetek revitalizacijskega procesaZačetek revitalizacijskega procesa
Revitalizant se nanese na površino skupaj z lubrikan-
tom in začne delovati točno na mestu, ki je najbolj obra-
bljeno, ker je tam dovolj presežne energije za začetek 
revitalizacijskega procesa in ker imajo tam kovinski ato-
mi največje količine nekompenziranih vezav. Te vezave 
podobno magnetu ujamejo in zadržijo sestavni material, 
revitalizant, na mestu obrabe. 

Oblikovanje novega slojaOblikovanje novega sloja
Nekaj minut po začetku revitalizacijskega procesa se 
pojavi na mestu praske keramično-kovinska zaplata. 
Območje povečane dejavnosti izgine. Energetski proce-
si se ustalijo, rast keramično-kovinskega sloja se ustavi. 
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Za nastanek nepravilnosti zadostuje že praska ali od

Začetek revitalizacijskega procesaZačetek revitalizacijskega procesa
Revitalizant se nanese na površino skupaj z lubrikan

Oblikovanje novega sloja

PRED 
nanosom 
revitalizanta

PO
nanosu 
revitalizanta

Po 500 kilometrih delovanja je napaka 
popolnoma odpravljena. Kot posledi-
ca revitalizacije se na površini delca 
oblikuje popolnoma zglajena zaščitna 
keramično-kovinska plast .

100х

Dejanska površina delca pred 
in po revitalizaciji 
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Zaključek predelave površineZaključek predelave površine
Zaradi širjenja zaščitnega sloja na kovino se oblikuje 
izjemno trdna kovins ka plas t z edins tvenim delova-
njem.  

Osnovne značilnosti zaščitnega sloja

H rapavos t, R a, 
mikron  

P rotiobrabne 
las tnos ti

Z revitalizantom

650 –750

Visoka

do 0.06
najvišja sto-
pnja čistosti

Zaključek predelave površine

Del vozne poti ležaja. zvirna, tovarniška površina je groba, 
z globokimi sledmi brusilnega orodja. V sredini je točka na-
pake vdolbina , narejena posebej za teste, premera .  mm 
in globine do 0 . 7  mm.
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1 Vozna pot ležaja je bila poškodovana s pomočjo rezila 
za graviranje. Potrebno je vedeti, da so poškodbe pov-
zročene z rezervo glede na obseg, torej  da so mnogo 
večje od tistih, ki se pojavijo na površini dela med de-
janskim delovanjem. aka poškodba je koncentrator in 
lahko vodi v uničenje dela. 

2 ežaj je napolnjen s XADO sanacijska mastjo, obliko-
vano za močno do  obrabljene dele.

Kako deluje?Kako deluje?Kako deluje?Kako deluje?Kako deluje?Kako deluje?Kako deluje?Kako deluje?Kako deluje?Kako deluje?Kako deluje?Kako deluje?
Prikazovalni poskusPrikazovalni poskus

Prikazani predmet  
Prikazani predmet je običajni kroglični ležaj, pod 
osno obremenitvijo. ežaj je izdelan iz visoko legi-
ranega jekla.  V avtomobilski  indust riji se  ga upora-
blja pri izdelavi visoko obremenjenih enot  homoki-
netičnih zglobov,valjev, batov visokotlačnih črpalk 
za gorivo in podpornih ležajev gredi menjalnika. 
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Zahvaljujoč XADO izdelkom je revitalizacija postala sestavni del tehničnega vzdrževanja vozil. ed revitalizacijo 
se ustvari nova, večnamenska plast na parih trenja. Deli vzpostavijo prvotno velikost tudi tiste stotinke  in desetinke , 
za katere se  je zdelo, da so  bile med med delovanjem nepovratno izgubljene.  

Posledica je znatno povečanje in izenačenost kompresije v cilindrih, zmanjšana poraba goriva, povečanje pospeševanja 
motorja, obnova oljnih črpalk, enot s turbinskim polnjenjem, gredi in puš. Odpravljeni so hrup pri delovanju menjalnika, 
tuljenje v servo črpalki in obraba ležajev. 
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To je učinek popravila oziroma prvi zakon revitalizacije.

Povišanje kompresije v cilindrih motorjaPovišanje kompresije v cilindrih motorja

Povprečna vrednost 
porabe goriva

P red
uporabo

P o
uporabi 

6 . 9 6 2  L  za 1 0 0  km

7 . 3 5 1  L  za 1 0 0  km

Zmanjšana poraba gorivaZmanjšana poraba goriva

1 2 . 6

9 . 6 9 . 3

1 1 . 6

14.1 14.1 14.4 14.5
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SAVINGS

Pomembna značilnost keramično-kovinskega sloja, ki ga oblikuje revitalizant, je zmožnost samoobnovitve. Tudi po de-
setih menjavah olja in času delovanja enakemu prevoženim 100.000 km, se praske, ki se pojavijo na površini cilindra, 
zapolnejo. Zagotovilo za takšno vzdržljivost je v nakopičeni zmožnosti notranje tlačne napetosti, ki med delovanjem 
ostaja praktično nespremenjena. Zahvaljujoč nanosu revitalizanta je možno dele in mehanizme vzdrževati v brezhib-
nem stanju.  

Zdravilo proti staranju vozil in mehanizmov dejansko obstaja –  
to je glavni, oziroma tretji zakon revitalizacije. 

To je učinek zaščite proti obrabi oziroma drugi zakon revitalizacije. 

Novi sloj ima edinstvene lastnosti: moč, visoko odpornost proti koroziji in nizko hrapavost. Po zaključeni revitalizaciji 
Vam bodo deli zanesljivo služili dvakrat ali štirikrat dlje. 

Prihranek časa in denarjaPrihranek časa in denarja

Zmanjševanje porabe goriva 
(15 % manj med vožnjo in 30 % 
manj v prostem teku). 

Nobenih stroškov pri 
predelavnih popravilih. 

Nobenih izgub zaradi 
nedelovanja vozila. 

Podaljšana življenjska 
doba. Povečana 
kompresija in moč motorja.

Ekološka racionalnost, zmanjšanje 
strupenih izpustov v ozračje. 

One treatment with 
the revitalizant

COSTS
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Atomski kovinski regeneratorji (AMC) – Atomski kovinski regeneratorji– inovativni izdelki nove generacije kovinskih Atomski kovinski regeneratorji (AMC) – Atomski kovinski regeneratorji– inovativni izdelki nove generacije kovinskih 
regeneratorjev. 

Pri izdelavi AMC je bila prvič uporabljena trokomponentna formula, ki vsebuje drsno sredstvo, kovinski regenerator Pri izdelavi AMC je bila prvič uporabljena trokomponentna formula, ki vsebuje drsno sredstvo, kovinski regenerator 
in enostopenjski revitalizant. 

Tako zdaj kovinski regeneratorji opravljajo DVE nalogi obenem: tradicionalno – izboljšujejo mazivne lastnosti olja in Tako zdaj kovinski regeneratorji opravljajo DVE nalogi obenem: tradicionalno – izboljšujejo mazivne lastnosti olja in 
novo – preoblikujejo površino trenja (zaradi delovanja revitalizanta).

AMC je trokomponentni izdelek. Izgleda kot dvofazna tekočina 
z zrnci revitalizanta v vmesniku. Vse tri sestavine so povsem 
topne v olju pri delovni temperaturi motorja. 

Kovinski regeneratorji (iz ang. condition) so oblikovani tako, da tvorijo večstopenjske zaščitne sisteme proti obrabi in 
preobremenitvijo delov na podlagi izboljšanja mazivnih lastnosti olj. Oljni film s kovinskim regeneratorjem je zelo obstojen 
in oblikuje takšne pogoje na površini kovinskih delov, da preprečujejo njihovo obrabo.  

 

Omogoča posebej enostavno Omogoča posebej enostavno Omogoča posebej enostavno 
drsenje med deli motorjadrsenje med deli motorja

Oblikuje keramično-kovinski Oblikuje keramično-kovinski 
sloj na površini delov in tako sloj na površini delov in tako 
kompenzira obrabo in podaljša kompenzira obrabo in podaljša kompenzira obrabo in podaljša 
življenjsko dobo delov. življenjsko dobo delov. 

Okrepi mazivni film, je povsem Okrepi mazivni film, je povsem Okrepi mazivni film, je povsem 
združljiv z revitalizantom. združljiv z revitalizantom. 

Zrnca revitalizanta se povsem raztopijo Zrnca revitalizanta se povsem raztopijo 
v motornem olju pri delovni temperaturi. v motornem olju pri delovni temperaturi. 

AMC ji so učinkoviti za vse tipe motorAMC ji so učinkoviti za vse tipe motor-
jev: bencinske, LPG in dieselske motorje, jev: bencinske, LPG in dieselske motorje, 
vključno z visoko zmogljivimi, s turbinskim vključno z visoko zmogljivimi, s turbinskim 
polnjenjem; motorje z direktnim vbrizgom polnjenjem; motorje z direktnim vbrizgom 
kot tudi motorje, opremljene s katalizatorkot tudi motorje, opremljene s katalizator-
skim pretvornikom/filtrom trdnih delcev.skim pretvornikom/filtrom trdnih delcev.

XADO Atomski kovinski regeneratorji XADO Atomski kovinski regeneratorji 
se razlikujejo glede na namen uporabe se razlikujejo glede na namen uporabe 
in stopnjo delovanja revitalizanta (RF – in stopnjo delovanja revitalizanta (RF – 
Revitalizacijski Faktor). Revitalizacijski Revitalizacijski Faktor). Revitalizacijski 
faktor je vrednost za učinek obnavljafaktor je vrednost za učinek obnavlja-
nja in zaščite pred obrabo motorja. Višji nja in zaščite pred obrabo motorja. Višji 
kot je RF, bolj zanesljiva je zaščita pred kot je RF, bolj zanesljiva je zaščita pred 
obrabo in obnovitvene lastnosti sloja, kar obrabo in obnovitvene lastnosti sloja, kar 
je rezultat revitalizacije. je rezultat revitalizacije. 

KOVINSKI REGENERATORKOVINSKI REGENERATORKOVINSKI REGENERATOR

1 STAGE REVITALIZANT1 STAGE REVITALIZANT®®

2D DRSNO SREDSTVO2D DRSNO SREDSTVO

Atomski kovinski 
regeneratorji so združljivi regeneratorji so združljivi 

z vsemi vrstami motornih oljvsemi vrstami motornih olj

Atomski Kovinski Regeneratorji 

 Zrnca
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Da bi zagotovili najvišjo stopnjo zaščite proti obrabi motorja, je priporo-
čljivo uporabljati XADO Atomic motorna olja ali XADO Highway kovinski 
regenerator med vsako prihodnjo menjavo olja.

Atomic Metal Conditioner
XADO Maximum 1 Stage

Prednosti

• Obnavlja površino delov in kompenzira 
dosedanjo obrabo. 

• Izenačuje in povečuje kompresijo v cilindrih.

• Povišuje tlak v oljnem sistemu do nominalnih 
vrednosti.

• Oblikuje aktivni zaščitni sistem 
pred obremenitvijo in pregrevanjem delov.

• Izboljšuje mazivne lastnosti olja in tribološke 
značilnosti enot motorja. 

• Zmanjšuje porabo goriva.

• Povečuje moč motorja in zmožnost 
pospeševanja.

• Zmanjšuje hrup in vibriranje.

• Podaljšuje življenjsko dobo motorja.

• Zagotavlja zaščito pred obrabo motorja 
za do 100.000 km delovanja.

1. Pretresite dozo.

2.Vlijte* vsebino v odprtino za dolivanje motornega Vlijte* vsebino v odprtino za dolivanje motornega 
olja motorja, ogretega na delovno temperaturo.olja motorja, ogretega na delovno temperaturo.

3.Zaženite motor in ga pustite v prostem teku Zaženite motor in ga pustite v prostem teku 
3–5 minut.

Uporaba

* Če je temperatura v okolici pod ničlo, je izdelek priporočljivo ogreti na sobno 
temperaturo.

Izdelek je oblikovan posebej za osebna vozila s kapaciteto oljnega sistema 3–5 L. Zagotavlja najvišjo protiobrabno 
zaščito do 100,000 prevoženih km in omogoča takojšnjo obnovo in popravilo motorja in aktivno zaščito med delovanjem 
vašega vozila.

Rezultat uporabe izdelka je, 
da je motor prestal celoten 
proces revitalizacije; popolnoma 
je obnovljen in zaščiten pred 
obrabo za do 100.000 km 
delovanja. 

Revitalization® Factor® Factor®

Opomba
Revitalizacija se zgodi v 1.000–1.500 km delovanja; v tem času ni pripo-
ročljivo menjati olja. 

Ponovni nanos XADO Maximum 1 Stage je priporočljiv po 100.000 km 
delovanja.

225 ml
Art. XA 40212

Doza, škatla

225 ml
Art. XA 40412

Darilni set: doza, 
škatla, obesek 
za ključe 

Kapaciteta oljnega sistema
do 5 litrov
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360 ml
Art. XA 40015

Doza, škatla

Atomic Metal Conditioner
XADO Maximum for SUV

Prednosti

• Izboljšuje mazivne lastnosti olja

• Kompenzira obrabo delov motorja

• Oblikuje zaščito aktivnih delov pred obrabo in 
pregrevanjem. 

• Znižuje porabo goriva. 

• Povečuje moč motorja in zmožnost pospeševanja. 

• Zmanjšuje hrup in znižuje stopnje vibriranja. 

Oblikovan posebej za motorje terenskih vozil s pogonom na vsa kolesa (kategorija SUV) in manjših tovornih vozil s kapaciteto 
oljnega sistema do 10 L.

Opomba
Enkratna uporaba za 100,000 km delovanja.

Rezultat uporabe je, da je 
motor prestal celoten proces 
revitalizacije; popolnoma je 
obnovljen in zanesljivo zaščiten 
proti obrabi za do 100,000 
prevoženih km.

Da bi dosegli najvišjo možno stopnjo zaščite pred obrabo motorja je 
priporočljivo uporabljati XADO Atomic motorna olja ali XADO Highway 
kovinski regenerator med vsako prihodnjo menjavo olja. 

1. Pretresite dozo.Pretresite dozo.

2.Vlijte vsebino v odprtino za dolivanje motornega Vlijte vsebino v odprtino za dolivanje motornega 
olja motorja ogretega na delovno temperaturo.olja motorja ogretega na delovno temperaturo.

3.Zaženite motor in ga pustite v prostem Zaženite motor in ga pustite v prostem 
teku 3–5 minut.teku 3–5 minut.

Uporaba

* Če je temperatura zraka pod ničlo je priporočljivo izdelek pred uporabo 
segreti na temperaturo prostora.

do 10 litrov
Kapaciteta oljnega sistema

Revitalization® Factor® Factor®



Rezultat uporabe izdelka je, Rezultat uporabe izdelka je, 
da je menjalnik prestal celoten da je menjalnik prestal celoten 
revitalizacijski proces, zanesrevitalizacijski proces, zanes-
ljivo je zaščiten pred obrabo ljivo je zaščiten pred obrabo 
do 100,000 prevoženih km.do 100,000 prevoženih km.

Opomba
Ni priporočljivo nanašati atomski kovinski regenerator XADO Maximum 
Transmission na dele mehanskega menjalnika, ki je 100% obrabljen ali 
ima makromehanske poškodbe (npr. poškodovani zobniki). Značilen 
znak začetka procesa revitalizacije je zmanjšanje hrupa med delovan-
jem mehanizma že po prvih kilometrih po tretmaju. Spojina je združljiva 
z vsemi tipi olj, oblikovanih za mehanske menjalnike. Revitalizacija se 
odvije v 1000–1,500 km delovanja. V tem času ni priporočljivo menjati 
olja. Ponovna uporaba XADO Maximum Transmission se priporoča po 
prevoženih 100,000 km. 

Izdelek je oblikovan za obnovitev, popravilo in protio-
brabno zaščito sestavnih delov mehanskega menjalnika 
med delovanjem. 

Преимущества

Prednosti

• Obnavlja površino delov in kompenzira obrabo. 

• Izničuje zračne odprtine in praske na delovnih 
površinah. 

• Optimizira vzorce kontakta in delovanje prestav. 

• Zmanjšuje hrup in tresenje sestavnih delov 
do desetkratno. 

• Izboljšuje mazivne lastnosti olja in tribološke 
značilnosti menjalniškega mehanizma. 

• Izboljšuje delovanje sinhronizatorjev in natačnost 
pretikanja. 

• Prispeva k manjši porabi goriva. 

• Zagotavlja podaljšano delovanje sestavnih 
delov menjalnika v primeru izjemne izgube olja 
(do 1,000 km delovanja).

1. Nanesite vsebino brizge v odprtino za dolivanje olja 
menjalnika, škatle prestavne ročice ali izravnalnega 
gonila, vozilo mora biti ogreto na delovno temperaturo. 

2. Vozite 3–5 minut. Nadaljnje upravljanje vozila na 
običajen način. 

Uporaba

Atomic Metal Conditioner

XADO Maximum TransmissionXADO Maximum Transmission

30 ml
Art. XA 40014

brizga

do 4 litre
Kapaciteta oljnega sistema

RevitalizationRevitalization® Factor® Factor®



АMC for Diesel Truck

Opomba
Spojina je posebej oblikovana in preizkušena za visoko obremenjene 
dieselske motorje s turbinskim polnjenjem. Združljiva je z motornimi olji 
vseh vrst. Revitalizacija se zgodi med 1,000–1,500 km delovanja. V tem 
času ni priporočljivo menjati olja. Ponovna uporaba XADO Maximum for 
Diesel Truck se priporoča po prevoženih 100,000 km.

Prednosti

• Obnavlja površino delov in kompenzira obrabo.

• Zvišuje in izenačuje kompresijo v cilindrih.

• Povečuje tlak oljnega sistema na nominano vred-
nost.

• Oblikuje aktivni zaščitni sistem proti obremenitvam 
in pregrevanju. 

• Izboljšuje mazivne lastnosti olja in tribološke 
značilnosti sestavnih delov motorja. 

• Znižuje porabo goriva.

• Povečuje moč motorja in zmožnost pospeševanja. 

• Zmanjšuje hrup in tresenje. 

• Zagotavlja protiobrabno zaščito motorja 
za do prevoženih 100,000 km. 

950 ml
Art. XA 40712

Doza, škatla

1. Pretresite dozo.

2.Vlijte* vsebino v odprtino za dolivanje olja motorja 
ogretega na delovno temperaturo.

3.Zaženite motor in ga pustite v prostem teku 3–5 minut.

Uporaba

* Če je temperatura zraka pod ničlo, je potrebno izdelek ogreti na sobno 
temperaturo.  

Atomic Metal Conditioner

XADO Maximum for Diesel Truck

Spojina je oblikovana posebej za obnovitveno popravilo in aktivno zaščito dieselskih motorjev visokoobremenjenih 
vozil. Ta inovativni trikomponentni izdelek kombinira prednosti dvofaznega kompleksnega kovinskega regeneratorja in 
revitalizanta 1 Korak.

Rezultat uporabe je, da 
je motor prestal celovit 
proces revitalizacije; zašči-
ten je proti obrabi za do 
100.000 prevoženih km.

do 45 litrov
Kapaciteta oljnega sistema

Revitalization® Factor® Factor®



Oblikovan za popravilo, obnovitev in protiobrabno zaščito sestavnih delov mehanskih menjalnikov tovornih vozil nepo-
sredno med delovanjem. 

Atomic Metal Conditioner

XADO Maximum Transmission for Diesel Truck

Opomba
Uporaba atomskega kovinskega regeneratorja XADO Maximum Tran-
smission ni priporočljiva za dele mehanskih menjalnikov s 100 % obrabo 
in makromehanskimi poškodbami (npr. poškodbe zobnikov). Značilen 
znak začetka proces revitalizacije je zmanjšanje hrupa med delovanjem 
mehanizma že po prvih kilometrih po tretmaju. Spojina je združljiva 
z vsemi tipi olj, oblikovanih za mehanske menjalnike. Ponovna uporaba 
XADO Maximum Transmission for Diesel Truck je priporočljiva po pre-
voženih 100,000 km.

50 ml
Art. XA 40017

brizga

Prednosti

• Obnavlja površino delov in kompenzira obrabo.

• Izničuje zračne odprtine in praske na delovnih 
površinah.

• Optimizira vzorce kontakta in delovanje prestav.

• Zmanjšuje hrup in tresenje sestavnih delov 
do desetkrat.

• Izboljšuje mazivne lastnosti olja in tribološke 
značilnosti menjalniškega mehanizma.

• Izboljšuje delovanje sinhronizatorjev in natačnost 
pretikanja.

• Prispeva k prihranku goriva (predvsem pri vozilih 
s pogonom na vsa štiri kolesa)

• Zagotavlja podaljšano delovanje sestavnih 
delov menjalnika v primeru izjemne izgube olja 
(do 1,000 km delovanja).

1. Nanesite vsebino brizge v odprtino za dolivanje olja 
menjalnika, škatle prestavne ročice ali izravnalnega 
gonila, mora biti ogreto na delovno temperaturo. 

2.Vozite 3–5 minut. Nadaljnje upravljanje vozila 
na običajen način. 

Uporaba

Rezultat uporabe je, da je 
menjalnik prestal celoten 
revitalizacijski cikel;  zanesljivo 
je zaščiten pred obrabo za 
do 100,000 prevoženih km.

do 25 litrov
Kapaciteta oljnega sistema

Revitalization® Factor® Factor®



14 |АMC for Diesel Truck

Opomba
Tipičen znak začetka revitalizacijskega procesa je izboljšanje delovanja 
avtomatskega menjalnika (zmanjšanje hrupa, bolj gladko prestavljanje) že 
po prvih kilometrih delovanja po uporabi izdelka.

EnostopenjskiVzorec tretmaja 

Količina 50 ml 
brizg, kosi 1 2 3

Odmerjanje
Kapaciteta oljnega 
sistema, L 10–20 20–30 30–40

Rezultat uporabe je, da 
je avtomatski menjalnik 
prestal celoten proces 
revitalizacije; zanesljivo 
je zaščiten pred obrabo za 
do  100,000 prevoženih km.

Oblikovan za popravilo, obnovitev in protiobrabno zaščito avtomatskih menjalnikov. Med tretmajem avtomatskega 
menjalnika se na površini kovinskih delov (zobniška kolesa, ležaji, distributorji, sklopke)oblikuje keramično-kovinski 
sloj. Posledično se obnovi geometrija delov. Univerzalen za vse tipe avtomatskih menjalnikov tovornih vozil, avtobusov 
in ostale opreme.

Atomic Metal Conditioner

XADO Maximum Automatic Transmission
for Diesel Truck

Prednosti

• Zagotavlja obnovitev in protiobrabno zaščito 
kovinskih delov trenja.

• Izničuje površinske napake. 

• Povečuje zanesljivost delovanja in podaljšuje 
življenjsko dobo kontrolnih mehanizmov.

• Preprečuje ekstremne obremenitve.

1. Nanesite potrebno količino revitalizanta v odprtino 
za dolivanje olja avtomatskega menjaInika ogretega 
na delovno temperaturo.

2. Vozilo naj deluje na običajen način. 

3. Revitalizacija je opravljena po 50 urah 
(1,500 prevoženih km) delovanja mehanizma. 

Uporaba

50 ml
Art. XA 40025

brizga

do 20 litrov
Kapaciteta oljnega sistema

Revitalization® Factor® Factor®



Enostopenjski

Kapaciteta oljnega 
sistema, L

Količina 30 ml 
brizg, kosi

Vzorec tretmaja

3–5

1

5–10

2

10–15

3

Odmerjanje

Atomic Metal Conditioner

XADO Maximum Power Steering for Diesel Truck 
Oblikovan za popravilo, obnovitev in protiobrabno zaščito ojačevalca servokrmiljenja tovornih vozil in ostale hidravlične 
opreme. Inovativni dvokomponentni izdelek nove generacije, ki kombinira prednosti kovinskega regeneratorja in 
Revitalizant® 3.generacije.

Rezultat uporabe izdelka je, Rezultat uporabe izdelka je, 
da je ojačevalec servokrmida je ojačevalec servokrmi-
ljenja prestal celoten revitaljenja prestal celoten revita-
lizacijski cikel; zanesljivo je lizacijski cikel; zanesljivo je 
zaščiten proti obrabi za do zaščiten proti obrabi za do 
100,000 prevoženih km. 100,000 prevoženih km. 

Opomba
Tipičen znak začetka revitalizacijskega procesa je izboljšanje delovan-
ja krmilnega mehanizma (zmanjšanje napora in hrupa pri krmiljenju, 
natančnost delovanja) začenši s prvimi kilometri delovanja po tretmaju. 

1. Nanesite vsebino brizge v tekočino, ogreto na delovno Nanesite vsebino brizge v tekočino, ogreto na delovno 
temperaturo v rezervoarju ojačevalca servokrmiljenja.temperaturo v rezervoarju ojačevalca servokrmiljenja.

2. Ko je revitalizant nanešen in je motor zagnan, Ko je revitalizant nanešen in je motor zagnan, 
počakajte 2–3 minute in nato obračajte volan 5 minut.počakajte 2–3 minute in nato obračajte volan 5 minut.

3. Revitalizacija je zaključena, ko mehanizem deluje 
50 ur (ali po 1.500 prevoženih km). 

Uporaba

Prednosti

• Izboljšuje delovanje črpalke.

• Znižuje upor pri krmiljenju.

• Izničuje hrup črpalke, ki ga povzroča obraba. 

• Povečuje natančnost delovanja ojačevalca 
servokrmiljenja po 50–100 km.

• Zmanjšuje hrup in tresenje črpalke servokrmiljenja.

• Zvišuje tlak hidravličnega sistema. 

• Ščiti dele pred obrabo zaradi nizkega nivoja olja. 

30 ml
Art. XA 40016

brizga

* Priporočeno je razredčiti vsebino brizge z majhno količino (~150 ml) 
rabljene hidravlične tekočine. Če je tekočina v rezervoarju črpalke oja-
čevalca servokrmiljenja onesnažena (motna ali je spremenila originalno 
barvo itd.), je priporočljivo hidravlično tekočino pred uporabo zamenjati. 

do 5 litrov
Kapaciteta oljnega sistema

RevitalizationRevitalization® Factor® Factor®



Revitalizants EX120

Opomba
Značilen znak, da se je revitalizacijski proces začel, je izboljšanje delova-
nja krmilnega mehanizma (zmanjševanje sile krmiljenja in hrupa, natanč-
nost delovanja) začenši že od prvih kilometrov delovanja po tretmaju. 

* Priporočeno je razredčiti vsebino brizge z majhno količino (~150 ml) 
rabljene hidravlične tekočine. Če je tekočina v rezervoarju črpalke oja-
čevalca servokrmiljenja onesnažena (motna ali je spremenila originalno 
barvo itd.), je priporočljivo hidravlično tekočino pred uporabo zamenjati. 

Izdelek je oblikovan za zaščito proti obrabi in obno-
vitveno popravilo ojačevalca servokrmiljenja in ostale 
hidravlične opreme. 

Med tretmajem enot hidravličnega sistema se obliku-
je zaščitni keramično-kovinski sloj na površinah delov 
črpalnih in izvedbenih enot in prenosov (drsni ventili).

Rezultat delovanja je obnovitev izvedbenih parame-
trov hidravlične opreme. 

Prednosti

• Odpravlja zavijanje v črpalki, ki ga povzroča obraba.

• Zmanjšuje silo krmiljenja.

• Povečuje natačnost delovanja servo krmiljenja 
po le 50-100 km delovanja po uporabi. 

• Zmanjšuje hrup in vibriranje hidravlične črpalke.

• Zaščiti dele pred obrabo v primeru nizkega 
nivoja olja. 

Odmerjanje

XADO Revitalizant EX120 XADO Revitalizant EX120 
za servokrmiljenje in hidravlično opremo 

Treatma sestavnih delov s kapaciteto hidravličnega 
sistema 1–2 L.
1. Nanesite vsebino brizge* v tekočino, ki je ogreta 
na delovno temperaturo v rezervoar črpalke ojačevalca 
servokrmiljenja.
2. Ko je revitalizant nanešen in motor zagnan, počakajte 
2–3 minute, nato obračajte volan
5 minut.
3. Revitalizacija je zaključena potem, ko mehanizem 
deluje 50 ur (ali po 1,500 prevoženih km).

Uporaba

1 2 3Količina 8ml brizg, kosi 

Vzorec tretmaja ena-stopnja

Hydraulic system 
capacity (L) 1–2 2–5 5–8

8 ml
Art. XA 10032

brizga
paket 

8 ml
brizga 
paket za servisne 
delavnice



Opomba
Znak začetka revitalizacije je izboljšanje delovanja avtomatskega men-
jalnika (zmanjšanje hrupa, bolj tekoče pretikanje), začenši že s prvimi 
kilometri delovanja po tretmaju.   

Revitalizant je združljiv z vsemi tipi tekočin za avtomatske menjalnike: 
Dexron®, Mercon®, Mopar®, CVT itd. Med njimi ne prihaja do kemičnih 
reakcij, revitalizant ne spreminja njihove viskoznosti in ostalih fizikalnih 
in kemičnih lastnosti.   

Izdelek je oblikovan za zaščito proti obrabi in obnovi-
tveno popravilo avtomatskih menjalnikov.

Med tretmajem avtomatskega menjalnika izdelek obli-
kuje keramično-kovinski sloj na površini njegovih kovin-
skih delov (prestave, ležaji, distributerji, sklopke). 

Geometrija delov je ponovno vzpostavljena. 
Revitalizant je univerzalno uporaben za vse vrste 

avtomatskih menjalnikov, vključujoč Tiptronic®, Steptro-
nic®, CVT itd.

Prednosti

• Obnavlja in ščiti kovinske dele trenja pred obrabo. 

• Odpravlja napake na površini.

• Povečuje zanesljivost delovanja in podaljšuje 
življenjsko dobo krmilnih mehanizmov.

• Duši visoke obremenitve

• Ščiti dele pred obrabo v primeru nizkega 
nivoja olja.

XADO Revitalizant EX120 XADO Revitalizant EX120 
za avtomatske menjalnike   

1. Nanesite potrebno količino revitalizanta na odprtino 
za dolivanje olja avtomatskega menjalnika.

2. Uporabljajte vozilo kot običajno.

Tretma je zaključen po 50 urah delovanja mehanizma 
ali po prevoženih 1.500 km.

Uporaba

Odmerjanje

Vzorec tretmaja ena-stopnja

1 2 3

5–8 9–12 13–15

Količina 8ml brizg, kosi

Kapaciteta oljnega sistema (L)

8 ml
Art. XA 10031

brizga
paket 

8 ml
brizga 
paket za servisne 
delavnice



 
250 ml

benzin
250 ml

dizel

Atomex multi cleaner 
Visoko zmogljivo čistilo za gorivo za bencinske in LPG motorje ter za dizelske motorje

Očisti sistem goriva bencinskih in dizelskih motorjev do potankosti. Izboljša delovanje črpalke in zaščiti sistem goriva. Med 
vožnjo in uporabo vozila je nabiranje usedlin v sistemu neizogibno. Te usedline zmanjšajo moč motorja, povečajo porabo 
goriva in vplivajo na izpušni sistem. Rešitev je redno čiščenje sistema goriva. Naš izdelek zagotavlja zaščito sistema 
goriva, črpalke in šob.

 

 
 
 
 
 
 

varno in hitro odstrani vse vrste usedlin

čisti vbrizgalne šobe, ventile in izgorevalno komoro
obnovi moč motorja

zmanjša porabo goriva

odstrani maščobo iz sistema

tvori zaščito proti obrabi neposredno v času 
delovanja mehanizma 

obnovi zmogljivost črpalke na nominalno raven

Uporaba

Produkt nalijte v rezervoar pred točenjem goriva. Ta 
produkt je namenjen vsem tipom bencinskih in LPG 
motorjev ter dizelskih motorjev. 250 ml zadostuje za do 
60 litrov velik rezervoar. Priporočeno ga je dodajati na 
vsakih 5000 kilometrov. 

 |Čistila za sisteme



Atomex poprodajni aditivi 

Atomex Total Flush je učinkovita kompleksna rešitev za 
nego oljnega sistema motorja. REVITALIZANT®. Edin-
stvena kombinacija detergenta in razpršilnih komponent 
zagotavljata čiščenje oljnega sistema do stopnje tehnič-
ne čistosti pred menjavo olja, odstranjevanje ogljika iz 
batnih obročkov in obnovitev njihove mobilnosti kot tudi 
oblikovanje protiobrabne zaščite za dele trenja motorja. 

Za bencinske, LPG in dieselske motorje

Učinkovito čiščenje 
in odstranjevanje ogljika 
iz oljnega sistema.

Oblikuje protiobrab-
ni zaščitni sloj.

Čistilec oljnega sistema motorja, čisti ogljik v batnih 
obročkih. Vsebuje revitalizant.

Atomex Total Flush

• Varno in temeljito čisti oljni sistem vseh vrst 
nečistoče. 

• Čisti oljni sistem motorja do stopnje tehnične 
čistoče. 

• Odstranjuje koks in obnavlja mobilnost 
zakočenih batnih obročkov. 

• Revitalizant oblikuje rezervo protiobrabne 
zaščite motorja.

250 ml
Aluminijasta 
steklenička

Art. XA 40613

1 doza (250 ml) za 4–5 L motornega olja

Odmerjanje

Vlijte spojino v odprtino za dolivanje motornega olja 
nedelujočega motorja, ogretega na delovno tempera-
turo. Če je motor zelo onesnažen in je potrebno oljni 
sistem očistiti do stopnje tehnične čistosti ter odstrani-
ti ogljik iz batnih obročkov: vozite 150–200 km na obi-
čajen način. V primeru redne uporabe: pustite motor 
v prostem teku 10–15 minut ali vozite 20 km. Zamenjaj-
te motorno olje. 

Uporaba

Prednosti



izdelkov. Pravice za vse znamke in logotipe, omenjene v tem katalogu pripa-
dajo njihovim zakonitim lastnikom.  Slog, oblika in vsebina so predmeti avtor

Uvoznik in distributer za Slovenijo in bivšo Jugoslavijo:

-

informacij, ki so del tega kataloga, sta prepovedana brez pisnega dovoljenja 
XADO Ltd in so predmet pravne odgovornosti v skladu z veljavnim zakonom.
 


