
   

 

!!! AUTOCHEMIJOS AKCIJA iki 2023-03-31 !!! 

STABDŽIŲ VALIKLIAI 

MOTIP BRAKE CLEANER CRC BRAKE CLEANER RAVENOL BRAKE CLEANER 

Stabdžių sistemų, sankabų ir 
metalinių elementų paviršiams valyti 
ir nuriebalinti, pasižymi stipraus 
tirpiklio savybėmis. Nesukelia 
korozijos, pašalinant nelieka likučių, 
nelaidus, purškia stipria srove 
0,5L x 12 vnt. / 0,75L x 12 vnt. / 
5L / 25L / 60L 

Galingas, greitai džiūstantis stabdžių 
valiklis,  Efektyviai šalina stabdžių 
skysčius, tepalus ir alyvas, Saugus 
visiems metaliniams paviršiams, 
netepa Greitas išgaravimas ir didelė 
valymo galia sutrumpina valymo laiką. 
0,5L x 12 vnt. / 5L / 20L / 60L   

Stipraus veikimo dėl aukštos 
kokybės sintetinių ingredientų. 
Pašalina dulkes, alyvą, dervas, 
tepalus, hidraulinius skysčius ir 
pan. Greitai džiūsta. Tinka valyti 
elektros variklius, generatorius, 
hidraulinių sistemų dalis. 
0,5L / 60L   

ZE TECH2 (0,5L x 12 vnt) 24,00 
CRC BRAKE 20 K12PCS (0,5L x 12 vnt) 30,99 RAV BRAKE CLEANER 500ML 

(0,5 L x 1 vnt) 
2,39 ZE TECH1 (0,75L x 12 vnt) 36,50 

V05563 (5L) 22,50 CRC BRAKLEEN PRO 5L (5L) 21,50 

V25563 (25L) 100,00 CRC BRAKE 20 20L (20L) 77,50 RAV BRAKE CLEANER 60L 
(60 L) 

245,00 
V60563 (60L) 210,00 CRC BRAKE 20 60L (60L) 199,99 

TECHNINIAI AEROZOLIAI 

SURINKIMUI 

MOTIP Vario tepalas MOTIP Keraminis tepalas 
MOTIP Tepamas 

keraminis tepalas  
MOTIP Rūdžių tirpiklis 

MOTIP – COPPER SPRAY Vario 
tepalas purškiamas, 
apsaugo nuo 
korozijos, atsparus 
vandeniui, rūgštims ir 
druskoms, gali 
atlaikyti temp. 
svyravimus nuo -40C 
iki + 1100C.  
500 ml 
 

MOTIP – CERAMIC GREASE Itin 
veiksminga tepimo, 
atskyrimo ir apsaugos nuo 
korozijos priemonė. Be 
metalo. Visam laikui pašalina 
cypimo ir džeržgimo garsus. 
Atsparus aukštai 
temperatūrai (iki 1,200°C), 
pritaikymas: stabdžių 
sistema su ABS, ESP ir ASR. 
500ml 
 

NAUJIENA! MOTIP CERAMIC 
PASTE Aukštos kokybės keramė 
pasta, skirta užtikrinti ilgalaikį 
montažinių elementų, tokių kaip 
stabdžių 
sistemos, dujų 
išmetimo 
elementai ir 
įvairios varžtinės 
jungtys, kuriuos 
nuolat veikia 
įtempimai, aukšta 
+1500 °C 
temperatūra ir 
korozija. 
200ml 

MOTIP – PENETRATING OIL 
Rūdžių tirpiklis su molibdeno 
disulfidu. Pritaikymas: korozijos 
pažeistiems varžtų 
sriegiams, pašalina 
rūdis, pašalinti 
vandeniui, 
užrūdijusiems 
varžtams. 
500ml 

090301 4,50 090307 5,90 090311 11,00 090303 4,20 

CRC Vario tepalas CRC Keraminis tepalas 
MOTIP Montavimo 

tepalas 
MOTIP Šaldantis tepalas 

CRC COPPER PASTE PRO 
Aukštos temperatūros 
tepimo produktas, 
apsaugantis nuo 
strigimo. Apsaugo nuo 
trinties korozijos, 
strigimo ir cheminės 
korozijos. Temperatūros 
diapazonas – nuo –30 iki 
+1 100 °C.  
Neleidžia plisti vibracijai. 
Nevarvanti pasta.  
250ml / 100ml 

CRC CERAMIC PASTE 
PRO - Universali surinkimo 
pasta su keramikos užpildu, 
skirta apsaugoti nuo 
strigimo. Nėra galimybių 
atsirasti galvaninei korozijai 
ir apsaugo nuo pridegimo. 
Spalva: balta, atsparus 
aukštai temperatūrai (iki 
1,400°C), pritaikymas: 
stabdžių sistema su ABS, 
ESP ir ASR 
250ml / 100ml 

MOTIP BLACK OIL 
Aukštos kokybės 
tepalas apsaugantis 
nuo dėvėjimosi ir 
prikepimo srieginiuose, 
sunkiai apkrautuose 
sujungimuose. Vandenį 
atstumiantis. Apsaugo 
nuo dėvėjimosi ir 
prikepimo. Atsparus 
silpnoms rūgštims. 
Puiki antikorozinė 
apsauga. 500ml 

MOTIP – SHOCK OIL  
Užrūdijusių varžtų 
atlaisvinimo priemonė 
su šaldikliu. 
Veiksmingai atlaisvina 
užrūdijusias detales 
šalčio šoko būdu. 
Specialios medžiagos 
trumpai sukelia šalčio 
šoką iki -30° C. Ypač 
tinka purkštukų 
išėmimui. 
500ml 

CRC COPPER PASTE 
PRO 250 

5,20 
CRC CERAMIC PASTE PRO 

250 
8,20 

090300 4,60 090305 4,30 
CRC COPPER PASTE 

PRO 100 
5,20 

CRC CERAMIC PASTE PRO 
100 

6,50 

Akcija galioja iki 2022-03-31. Sumos nurodytos su PVM. Prekių kiekis ribotas! Kilus klausimams, kreipkitės į Jus 
aptarnaujantį vadybininką, telefonu (8 5) 219 3763 arba iranga@intercars.eu. 

 



   

 

TEPIMUI 

MOTIP PTFE Tepalas MOTIP Baltas tepalas MOTIP Universalus tepalas MOTIP Grandiniu tepalas 

PTFE SPRAY  
Universalus tepalas 
metalinių ir plastikinių 
mechaninių dalių 
tepimui. Sumažina 
dėvėjimąsi ir neleidžia 
prilipti. Ypač geras 
mechaninis ir terminis 
atsparumas. Atstumia 
vandenį. Labai mažas 
trinties koeficientas. 
500ml 
 

MOTIP WHITE 
GREASE purškiamas 
baltas tepalas metalinių 
ir plastmasinių 
mechaninių dalių 
tepimui. Atspari 
temperatūrai nuo 30° C 
iki +180° C , su teflono 
priedu (PTFE), 
nepraleidžia vandens, 
saugo nuo rūgščių ir 
druskų poveikio, saugo 
nuo rūdžių  
500ml 

MOTIP MULTISPRAY 
Universali tepimo 
priemonė. Universali 
aukštos kokybės alyva 
metaliniams ir 
guminiams 
komponentams tepti ir 
apsaugoti. Atlaisvina 
užsiveržusius, 
aprūdijusius varžtus.  
500ml 

INDUSTRIAL CHAIN 
GREASE  tepalas 
įvairioms grandininėms 
pavaroms veikiamoms 
didesnių apkrovimų. 
Labai gerai prilimpa 
prie paviršiaus. 
Skvarbus. 
Atsparus dideliems 
pagreičiams, prailgina 
grandinių tarnavimo 
laiką.  
500ml 

090203 4,30 090204 4,30 090206 4,30 090205 4,30 

CRC - DIDELIO LIPNUMO 
TEPALAS 

CRC – baltas tepalas CRC – Universalus tepalas 
CRC išmetimo sistemos 

pasta 
CRC – MULTILUBE PRO stipriai 
prilimpantis tepalas 
laikinai atsirandančiu 
melsvu atspalviu, 
vyriams, 
kreipiančiosioms, durų 
ribotuvams bei kitems 
judantiems 
elementams, sukūria 
ilgalaikį apsauginį 
500ml 

CRC WHITE GREASE PRO 
Užtikrina ilgalaikį 
judamųjų dalių tepimą. 
Mažina trintį ir 
dėvėjimąsi. Universalus 
plastiškasis tepalas su 
PTFE, atsparus 
vandeniui, neteka ir 
nevarva, apsaugo nuo 
korozijos. Mažina trintį 
ir dėvėjimąsi. 
500ml 

CRC 5-56 PRO 
Išstumia drėgmę, 
lengvina šlapių variklių 
paleidimą, apsaugo nuo 
elektros sistemos 
gedimų. Atlaisvina 
įstrigusius ir surūdijusius 
mechanizmus. Sutepa 
lankstus, svirtis bei 
skriemulius ir panaikina 
cypimą 
500ml 

CRC – EXHAUST PASTE priemonė 
išmetimo sistemų remontui - pasta 
palengvinanti išmetimo sistemų 
montavimą/demontavimą. 
150 ml  

CRC MULTILUBE PRO 
500ML 

7,90 
CRC WHITE GREASE 

PRO 500M 
9,50 CRC 5-56 PRO 500ML 5,30 

CRC EXHAUST PASTE 
150G 

3,30 

WD-40 MULTI UNIVERSALI ALYVA 
WD-40 MULTI UNIVERSALI ALYVA SU 

PRITVIRTINTU ŠIAUDELIU 
WD-40 MULTI UNIVERSALI ALYVA SU 

LANKSTOMU ANTGALIU 

WD-40 MULTI yra aukščiausios 
klasės tepalas aerozolyje. Be 
sutepimo jis taip pat pašalina 
drėgmę, taigi jį galima purkšti 
ant visų mašinų ir mechanizmų, 
kad jie būtų apsaugoti nuo 
rūdžių ir korozijos. Jis naudingas, 
atlaisvinant užstrigusius 
mechanizmus, o be to jis 
pašalina cypimą ir girgždėjimą. 
puikiai tinka, šalinant riebalus, 
purvą ir kitas nuosėdas nuo 
daugumos paviršių. 
400 ml / 600 ml / 5l / 25l 

WD-40 MULTI su 
išmaniuoju šiaudeliu tas 
pats aukščiausios klasės 
tepalas aerozolyje. 
Tikslus aplikatorius labai 
tinka, kai reikia pasiekti 
sunkiai pasiekiamas vietas 
įrenginiuose ir 
mechanizmuose. 
Dėka išmanios 
Spray2Ways 
technologijos, galite 
purkšti tiek, plona, tiek 
plačia srove.  

450 ml 

WD-40 MULTI produktas su 
18 cm lanksčiu vamzdeliu, kurį 
galima pakeisti ir formuoti 
pagal poreikį. Naudodami 
lankstų vamzdelį galite 
pritaikyti net ir sunkiai 
prieinamose vietose. Nulenkus 
vamzdelį, galite purkšti plačia 
srove. WD-40 apsaugo metalą 
nuo rūdžių ir korozijos, 
prasiskverbia į paviršius ir 
pašalina drėgmę sutepdamas.  
400 ml 
 

WD 40 01-400 6,99 

WD 40 01-450 6,50 WD 40 FLEXIBLE 400ML 10,99 
WD 40 01-600 6,90 

WD 40 5L 46,00 

WD 40 25L 175,00 

Akcija galioja iki 2022-03-31. Sumos nurodytos su PVM. Prekių kiekis ribotas! Kilus klausimams, kreipkitės į Jus 
aptarnaujantį vadybininką, telefonu (8 5) 219 3763 arba iranga@intercars.eu. 

 



   

 

APSAUGAI 

MOTIP Silikono purškiklis MOTIP - Dirželių purškiklis 
MOTIP - Elektros jungčių 

apsauga 
MOTIP Apsauga nuo 

graužikų 

MOTIP SILICONE SPRAY 
Atnaujinti durų ir 
kitas gumines 
detales, apsaugoti 
nuo užšąlimo. Tuo 
pačiu ir užsandarinti. 
Pašalinti drėgmei iš 
spynų, joms sutepti. 
Tuo pačiu apsaugo 
nuo užšąlimo. 
Pašalinti girgždėjimą 
iš įvairių plastikinių 
detalių. 500ml 

MOTIP V-BELT SPRAY - Apsaugo 
trapecinius V formos 
dirželius nuo praslydimo 
ir cypimo, užtikrina 
didesnę tempimo jėgą. 
Atsparus oro sąlygų 
pokyčiams. Užtikrina 
sklandesnį ir ilgesnį 
generatoriaus dirželio 
darbą. Nenaudoti 
plokštiems diržams. 
500ml 

MOTIP ELECTRO PROTECT Itin 
gero valkšnumo, tinka 
net mažiausioms 
elektros jungtims 
apsaugoti. Nepraleidžia 
vandens ir drėgmės. 
Pašalina oksidacijos 
apnašas nuo kontakto 
vietos. 
500ml 

MOTIP CABLE PROTECT - 
Apsauga nuo graužikų. 
Variklio skyriuje 
suformuoja apsauginę 
plėvelę, atbaidančią 
nuo transporto 
priemonės graužikus. 
Neskleidžia 
nemalonaus kvapo, 
suformuoja specialią 
lipnią plėvelę.  
500ml 

090107 3,40 090102 5,00 090108 4,40 090103 5,00 

CRC Silikono purškiklis 
CRC Antikorozinė danga su 

aliuminiu 
MOTIP Bituminė danga 

MOTIP Uždažoma danga 
slenksčiams 

CRC SILICONE PRO 
Silikonas purškiamas, 
spalva: skaidrus, 
apsauga nuo korozijos, 
apsaugo nuo tarpinių 
užšalimo, pritaikymas: 
Guminiai elementai, 
metaliniai elementai, 
tarpinės  
500ml 

CRC – ALU HITEMP PRO 
Antikorozinė danga. 
Pagaminta aliuminio 
pagrindu. Atlaiko aukštas 
temperatūras iki +650C.  
500ml  

MOTIP BITUMEN - 
Antikorozinė, bituminė 
danga kėbului. Atsparus 
atmosferos poveikiui. 
Saugo nuo rūdžių. 
Sugeria garsą. Išlieka 
elastingas. 
500 ml / 1000 ml 

MOTIP ANTI 
GRAVEL Uždažoma 
danga slenksčiams 
juoda. Purškiamas 
konservantas, 
apsaugantis nuo 
pleišėjimo, saugo nuo 
rūdžių, atsparus 
atmosferos poveikiui, 
garsą sugeriantis, 
išlieka elastingas. 
500 ml / 1000 ml 

CRC SILICONE PRO 
500ML 

7,50 
CRC ALU HITEMP PRO 

500ML 
18,00 

M000007 3,90 M000001 5,00 

M000033 5,50 M000011 6,80 

CRC - Antikorozinė 
priemonė 

CRC – Antikorozinė, 
maskuojanti priemonė 

CRC - Antikorozinė 
priemonė su cinku 

CRC Cinko gruntas 

CRC SP 400 Antikorozinė 
priemonė ilgalaikis 
korozijos inhibitorius 
(2 metai), vaško 
folija, atspari 
drėgmei ir stiprioms 
korozinėms sąlygoms 
- ilgalaikė apsauga 
tinka lauke ir 
kambaryje. 
500 ml 
 
 

CRC GALVA BRITE Antikorozinė 
priemonė  maskuojantys 
dažai - elementams su 
karšto cinkavimo arba 
šalto cinkavimo danga.  
500 ml 
 

CRC ZINC 
Antikorozinė priemonė 
- greitai džiūsta, su 
cinku, puikiai 
sukimbanti. 
500 ml 
 

CRC  ZINC PRIMER  
Apsauginis gruntas 
nuo korozijos, kurį 
lengva dažyti. 
Cinko fosfato gruntas 
metaliniams 
paviršiams. Greitai 
džiūsta. Galima 
perdengti su visų tipų 
vienkomponenčiais 
dažais jau po 
valandos. 
500 ml 

CRC SP 400 IND 
500ML 

13,50 

CRC GALVA BRITE IND 
500ML (šalto cinkavimo) 13,00 

CRC ZINC IND 500ML 11,00 
CRC ZINC PRIMER 

IND 500ML 
12,50 CRC GALVA SHINE IND 

500ML 
(karšto cinkavimo) 

9,00 

 

 

Akcija galioja iki 2022-03-31. Sumos nurodytos su PVM. Prekių kiekis ribotas! Kilus klausimams, kreipkitės į Jus 

aptarnaujantį vadybininką, telefonu (8 5) 219 3763 arba iranga@intercars.eu. 

 

 



   

 

VALYMUI 

MOTIP Oro 
kondicionieriaus valiklis 

MOTIP Kontaktų valiklis MOTIP EGR VALIKLIS MOTIP DPF VALIKLIS 

MOTIP AIRCO CLEANER 
Automobilių oro 
kondicionavimo 
sistemos valiklis. Putos 
nuvalo garintuvą ir 
šaldymo ortakius ir 
suteikia malonų 
aromatą. 
500ml 

MOTIP CONTACT CLEANER 
Kontaktų valiklis pasižymi 
puikiomis tirpumo 
savybėmis, skirtas elektros 
kontaktų valymui. Saugo 
nuo drėgmės.  Nelaidus 
elektrai, nesukelia korozijos 
ir nepalieka pėdsakų.  
500ml 

MOTIP EGR CLEANER EGR 
vožtuvo valiklis greitai 
tirpdo ir efektyviai valo 
nuosėdas EGR vožtuve 
bei oro paėmimo 
sistemoje. Atkuria 
pradinį oro tiekimą į 
variklį, pagerina 
akseleraciją, sumažiną 
dūmingumą. 
500 ml 

MOTIP DPF 
CLEANER kietųjų 
dalelių filtro valiklis. 
Priemonė nuodegoms 
iš kietųjų dalelių filtro 
(DPF) valyti  
neišmontuojant jo. 
500 ml 

090508 5,20 090505 4,30 090516 4,90 090515 4,90 

CRC A/C sistemos valymo 
"granata" 

CRC Elektrinių elementų 
valiklis ir apsauga 

CRC Karbiuratoriaus valiklis 
CRC Oro srauto matuoklio 

valiklis 

CRC AIRCO KLEEN Gaivus 
kvapas jūsų automobilyje tik vienu 
paspaudimu. 
Nereikia sudėtingo 
oro kondicionavimo 
sistemos 
išmontavimo. 
Atgaivinama greičiau 
nei per 15 minučių. 
Rekomenduojama 
naudoti po žiemos. 
100ml 
 

CRC OXIDE CLEAN & PROTECT 
PRO Kontaktinio valymo alyva, kurią 
galima naudoti korozijos 
pažeistiems elektros 
kontaktams atkurti. Valo 
korozijos pažeistus 
kontaktus. Šalina rūdis ir 
nuo paviršiaus nuplauna 
nešvarumus. Tinka 
naudoti visoms 
užmaunamosioms 
elektroninės įrangos 
jungtims. 250ml 

CRC CARB & EGR PRO 
Veiksmingų tirpiklių mišinys, skirtas 
šalinti dervų, anglies ir 
dumblo nuosėdoms iš 
vidaus degimo variklių 
karbiuratorių, 
išmetamųjų dujų 
recirkuliacijos (EGR) 
sistemų, priverstinės 
karterio ventiliacijos 
(PCV) sistemų ir 
droselinių sklendžių.  
500ml 

CRC AIR SENSOR CLEAN PRO 
Gerina ir atkuria oro 
masės srauto (OMS) 
jutiklių, kurie 
įrengiami 
šiuolaikiniuose 
varikliuose su 
įpurškimo 
sistemomis, 
veiksmingumą ir 
patikimumą. Be 
glikolio ir chloro.  
250 ml 

CRC 33107 7,60 
CRC OXIDE CLEAN PRO 

250ML 
7,00 

CRC CARB & EGR PRO 
500ML 

8,00 
CRC AIR SENSOR 

CL.P 250ML 
6,00 

MOTIP - Tarpinių valiklis MOTIP Etikečių valiklis 
CRC Sunkių nešvarumų 

valiklis 
CRC dažų valiklis 

MOTIP GASKET REMOVER.  
Tarpinių valiklis 
skirtas greitam ir 
lengvam sudžiūvusių 
klijų, tarpinių, 
hermetikų 
pašalinimui nuo 
metalinių, medinių, 
keramikinių bei 
stiklinių paviršių. 
Pasižymi geromis 
tirpumo savybėmis, 
nesukelia korozijos. 
500ml 

MOTIP CITRUS 
CLEANER Citrusinių 
vaisių kvapo valiklis, 
skirtas šalinti riebalus, 
dervą, tepalus, vašką, 
rašalą, sakus, lipdukus ir 
klijų likučius. Dėl lėto 
garavimo pasižymi 
ilgalaikiu tirpinamuoju 
poveikiu. Nesukelia 
korozijos. 
500ml 

CRC POWER CLEAN 
PRO tirpdanti valymo 
priemonė, greitai 
ištirpdo ir pašalina 
tepalus, alyvas ir kitus 
nešvarumus. Sparčiai 
džiūvantis ir 
veiksmingas valiklis. 
Sparčiai įsiskverbia ir 
šalina nešvarumus bei 
apnašas, greitai 
garuoja  
500ml 

CRC GRAFITI REMOVER - 
Cheminis preparatas 
paviršių valymui 0,4L, 
Pramoninė, šalina: 
dažus iš aerozolių, 
flomasterių ir 
žymeklių., rašalą, 
nepalieka rūgščių ar 
šarminių likučių, kurie 
neigiamai paveiktų 
betoną, gipsą ir tinką. 

400 ml 

090403 3,40 090513 5,00 
CRC POWER CLEAN 

PRO 500ML 
8,00 

CRC GRAFFITI 
REMOVER IND 

13,50 

 

Daugiau dirbtuvių įrangos ir įrankių asortimento rasite: LT-IRANGOS KATALOGAS  

 

 

 

 



   

 

PAGALBINIAI ĮRANKIAI 

MOTIP Variklio užvedimo 
skystis 

MOTIP Priemonė nuo 
suvirinimo purslų 

MOTIP - Dujų nuotėkio 
ieškiklis-putos 

MOTIP Suslėgtas oras 

MOTIP – QUICK START Variklio 
užvedimo skystis. 
Lengvesniam 
paliedimui.  
500ml 
 
 
 
 
 
 
  

MOTIP – ANTI-
WELDING SPRAY Ne 
degus. Apsaugo degiklio 
kontaktinį plotą, kad 
prie jo nepriliptų 
suvirinimo purslai, ir 
pailgina keičiamų, 
greitai besidėvinčių 
detalių tarnavimo 
trukmę. Padeda 
sumažinti išlaidas 
atsarginėms dalims. 
Be silikono. 500ml 

MOTIP LEAK 
DETECTOR Purškalas 
skirtas aptikti dujų 
nuotėkius iš hermetiškų 
sistemų, galima nuvalyti 
vandeniu.  
500ml 
 

MOTIP DUST 
REMOVER Suslėgtas 
oras. Skirta pūtimui, 
valymui. Aukštos 
kokybės, patogi, ne 
sprogi ir labai efektyvi 
aukšto slėgio priemonė 
siekiant pašalinti dulkes 
ir purvą iš sunkiai 
pasiekiamų vietų. 
Nepalieka likučių.  
500ml 

090405 4,30 090404 7,90 090406 4,90 090408 10,00 

CRC Žymeklis-markeris MOTIP Purkškiami klyjai CRC Sriegio fiksatorius MOTIP TYRE REPAIR 

CRC MARKER PEN – 
universalus žymeklis 
markeris, Tinka: aliuminis, 
betonas, emalis, stiklas, 
metalas, popierius, dalys, 
plastikas, guma, medis.  
Mėlynas / baltas / 
juodas 
 

MOTIP GLUE 
Purškiami klijai 500ml. 
Universalūs purškiami 
klijai. Tinka: Kilimams, 
kamštinei medžiagai, 
gumai, popieriui, 
kartonui, tekstilei, 
odai, metalui, medžiui, 
įvairiems plastikams ir 
plėvelėms 
500 ml 

CRC SRIEGIO FIKSATORIUS 
Varžtams nuo M5 iki M16.  
EXTRA LOCK - 
Neišardomų srieginių 
metalinių jungčių 
fiksavimo ir guolių 
tvirtinimo produktas. 
SOFT LOCK - Srieginių 
metalinių jungčių 
fiksavimo produktas, 
pritaikytas išmontavimui. 
50 ml 

NAUJIENA! MOTIP TYRE 
REPAIR - Gumos pagrindu 
pagamintas purškalas, skirtas 
avariniam bekamerinių 
padangų remontui, 
kurį galima naudoti 
nedemontuojant 
padangos. Apdirbimo 
temperatūra 5 - 30°C. 
500ml 

CRC MARKER PEN 
BLUE 

3,50 

090304 5,80 

CRC EXTRA LOCK 50ML 16,50 

000712 4,50 
CRC MARKER PEN 

WHITE 
3,50 CRC SOFT LOCK 50ML 16,50 

CRC MARKER PEN 
BLACK 

3,50 

PRIEDAI 
MOTIP Aušinimo sistemos 

priedas 
MOTIP Dyzelino priedas MOTIP DPF Valiklis MOTIP Variklio alyvos priedai 

Skirtas visoms vandeniu 
aušinamoms, uždarosioms 
aušinimo sistemoms. 
Sandariklis – Patikimai 
sandarina plonus 
įtrūkimus, greitai ir lengvai 
šalina mažus nuotėkius. 
Ploviklis - Valo variklio 
aušinimo sistemą, tirpina 
ir šalina kalkių nuosėdas ir 
gerina vožtuvų, termostatų bei 
vandens siurblių darbą. 300 ml 

Aukštos kokybės 
produktas, skirtas 
dyzeliniams varikliams. 
Patikimai šalina 
nešvarumus iš visų 
degalų. Sugeria ir 
efektyviai šalina 
dyzelinėje sistemoje 
esančią drėgmę ir 
užtikrina veiksmingą 
aukšto slėgio siurblio apsaugą. 
Užtikrina efektyvų degalų purkštukų 
ir degalų įpurškimo vietų valymą 
neardant dalių. 300ml 

Tinka visiems 
dyzeliniams 
varikliams. Mažina 
suodžių susidarymą 
ir padeda 
regeneruoti kietųjų 
dalelių filtrą. 
Rekomenduojama 
sumaišyti su 60L 
degalų. 300 ml 

Patikimai ištirpdo dėl 
variklio veikimo 
susidariusius teršalus ir 
dervų sankaupas visoje 
alyvos sistemoje, kuriuos 
vėliau galima lengvai 
pašalinti kartu su 
keičiama alyva.  
300ml / 443 ml 

090620 (sandariklis) 5,00 090640 (degalų sistemos 

ploviklis) 
7,00 

090642 5,50 
090611 (praploviklis) 3,50 

090621 (ploviklis) 5,00 090641 (purkštukų valiklis) 6,00 090613 (sandariklis) 5,00 

      090610 (klampumo 

stabilizatorius) 
7,90 

Akcija galioja iki 2022-03-31. Sumos nurodytos su PVM. Prekių kiekis ribotas! Kilus klausimams, kreipkitės į Jus 
aptarnaujantį vadybininką, telefonu (8 5) 219 3763 arba iranga@intercars.eu. 


