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SENSOR PEŁNEGO WSKAZANIA POZIOMU LPG  DO WIELOZAWORU (SENSOR PS ESGI)

Sensor pełnego wskazania przeznaczony do większości dostępnych na
rynku wielozaworów, współpracujący z wieloma centralami stosowa-
nymi  w systemach LPG.  Zestaw zawiera  sensor  pełnego wskazania,
elementy mocujące sensor do wielozaworu oraz przewód zakończony
wtyczką umożliwiający podłączenie sensora do centrali sterującej LPG.

SENSOR CIŚNIENIA P1/MAP

 Sensor ciśnienia przeznaczony do systemów ESGI 2 oraz ESGI 2 Black. Sensor za-
wiera dwa niezależne czujniki ciśnienia mierzące ciśnienie gazu LPG oraz ciśnienie
w kolektorze ssącym MAP. Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa za-
pewnia ochronę elementów sensora przed wpływem warunków panujących w ko-
morze silnika.

TRÓJNIK POMIAROWY Z CZUJNIKIEM TEMPERATURY GAZU 2 KOHM

Trójnik pomiarowy z czujnikiem temperatury gazu montowany na wężu gazowym
pomiędzy filtrem fazy lotnej a listwą wtryskiwaczy. Trójnik posiada wyjście do po-
miaru ciśnienia gazu.

Czujnik należy podłączyć za pomocą wtyczki do odpowiednich przewodów w oka-
blowaniu centrali sterującej 
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PRZEŁĄCZNIK BENZYNA/GAZ DO INSTALACJI ESGI 2

Przełącznik do instalacji ESGI 2 oraz ESGI 2 Black. W trwałej i estetycznej obudowie
znajduje się przełącznik trybu pracy, dioda LED sygnalizująca tryb pracy oraz linijka
diodowa wskazująca rezerwę poziomu gazu w zbiorniku.

CZUJNIK TEMPERATURY REDUKTORA 2 KOHM

Czujnik temperatury reduktora w obudowie zakończonej gwintem M5 pasującym
do większości reduktorów dostępnych na rynku. Czujnik należy dolutować do odpo-
wiednich przewodów w okablowaniu centrali sterującej. 

CZUJNIK CIŚNIENIA LISTWY

Korek listwy z czujnikiem temperatury gazu montowany na listwie wtryski-
waczy. Korek posiada wyjście do pomiaru ciśnienia gazu.

Czujnik należy podłączyć do odpowiednich przewodów w okablowaniu cen-
trali sterującej.
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LUBRYFIKATOR STANDARD Z PŁYNEM 1 L

Lubryfikator  przeznaczony  do  ochrony  zaworów  w  silniku  podczas  pracy  na
LPG/CNG. Specjalny płyn jest podawany bezpośrednio do kolektora ssącego zapew-
niając bezpieczną eksploatację silnika zasilanego gazem LPG. Zestaw zawiera po-
jemnik  lubryfikatora  o  pojemności  500  ml  zaopatrzony  w  specjalny  dozownik
umożliwiający regulację odpowiedniej dawki środka, kosz mocujący pojemnik lu-
bryfikatora oraz litrowy pojemnik z płynem. Zawartość pojemnika umożliwia dwa
napełnienia zbiornika lubryfikatora.

 LUBRYFIKATOR LUX Z PŁYNEM 1L

Lubryfikator  przeznaczony  do  ochrony  zaworów  w  silniku  podczas  pracy  na
LPG/CNG. Specjalny płyn jest podawany bezpośrednio do kolektora ssącego zapew-
niając bezpieczną eksploatację silnika zasilanego gazem LPG. Zestaw zawiera po-
jemnik  lubryfikatora  o  pojemności  500  ml  zaopatrzony  w  specjalny  dozownik
umożliwiający regulację odpowiedniej dawki środka, kosz mocujący pojemnik lu-
bryfikatora oraz litrowy pojemnik z płynem. Zawartość pojemnika umożliwia dwa
napełnienia zbiornika lubryfikatora.

 LUBRYFIKATOR LUX REZERWA Z PŁYNEM 1L

Lubryfikator  przeznaczony  do  ochrony  zaworów  w  silniku  podczas  pracy  na
LPG/CNG. Specjalny płyn jest podawany bezpośrednio do kolektora ssącego zapew-
niając bezpieczną eksploatację silnika zasilanego gazem LPG. Zestaw zawiera po-
jemnik  lubryfikatora  o  pojemności  500  ml  zaopatrzony  w  specjalny  dozownik
umożliwiający regulację odpowiedniej dawki  środka, kosz mocujący pojemnik lu-
bryfikatora oraz litrowy pojemnik z płynem. Lubryfikator jest  dodatkowo zaopa-
trzony we wskaźnik rezerwy, przypominający o potrzebie uzupełnienia płynu.

Zawartość pojemnika umożliwia dwa napełnienia zbiornika lubryfikatora.
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PŁYN DO LUBRYFIKATORA 1L

Zapasowy pojemnik z płynem do lubryfikatora o pojemności 1 litr. Zapas pozwala
na dwukrotne napełnienie zbiornika lubryfikatora. Premium Additive firmy ESGI
jest bezpiecznym, skoncentrowanym dodatkiem stworzonym z myślą o minimaliza-
cji zużycia gniazd zaworów w pojazdach zasilanych LPG i CNG. 

     

 LUBRYFIKATOR ELECTRONIC Z PŁYNEM 1L

 Lubryfikator przeznaczony do ochrony zaworów w silniku podczas pracy na LPG.
Specjalny płyn jest podawany bezpośrednio do kolektora ssącego, zapewniając bez-
pieczną eksploatację silnika zasilanego gazem LPG. Zestaw zawiera: 

1. dozownik płynu lubryfikującego
2. centrala sterująca ECU
3. wiązka przewodów
4. zestaw montażowy 
5. płyn lubryfikujący 1 litr
6. instrukcja
W elektronicznym systemie Valve saver, sterowanie bazuje na odczycie poziomu 
obrotów silnika. Po przekroczeniu zadanego progu urządzenie aktywuje się, 
podając płyn lubryfikujący w określonym czasie. Elektrozawór otwiera się tylko przy
wysokich obrotach silnika dozując precyzyjną dawkę płynu lubryfikujacego do 
kolektora ssącego. Lubryfikator jest dodatkowo zaopatrzony we wskaźnik rezerwy, 
przypominający o potrzebie uzupełnienia płynu. 

PŁYN DO LUBRYFIKATORA 5L

Zapasowy pojemnik z płynem do lubryfikatora o pojemności 5 litrów. Unikalna for-
muła Valve Saver Premium Additive zawiera kombinację dodatków, które czyszczą
wtryskiwacze paliwa i układy paliwowe oraz wpływają korzystnie na oszczędność
paliwa i zmniejszają emisję szkodliwych substancji.
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VALVE SPIDER – PAJĄK – ROZDZIELACZ DO LUBRYFIKATORA

Zapewnia precyzyjne dawkowanie preparatu lubryfikującego bezpośrednio na chronione ele-
menty głowicy silnika – zawory i gniazda zaworowe
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