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AR6400-D MAX Professional Engine 
Turbo, DPF & CAT Cleaner 

 
 
 

 
 

Den snabba förbättringen inom dagens motorteknik har resulterat i en obalans mellan motorkonstruktion och bränslekvalitet. 

Om man kombinerar detta med en körstil som inte är optimal så kan det leda till att motorn ansamlar avlagringar i bränslesystem, 
turbo och dieselpartikelfilter. 

 

De här avlagringarna som uppstår påverkar naturligtvis prestandan men även bränsleekonomin och avgasutsläppen och kan även i 
vissa fall höras på motorn i form av missljud.   

 

Det kan också leda till att varningslampor tänds eller att motorn tvingas gå ner i nödläge med minimal prestanda som följd. 

 

För att ta itu med dessa problem snabbt och effektivt har Archoil därför lanserat denna nya AR6400-D MAX som ersätter  

AR6400-D, AR6500 samt AR6600. 

 

Det som gör den så speciell är att den effektivt rengör hela bränslesystemet, avgassidan på turboaggregatet och dieselpartikelfiltret 
på en tanks körning. Förut krävdes alltså tre produkter för samma resultat. Och tre tankningar innan man fullbordat behandlingen.  

 

Archoil har utvecklat en produkt som är revolutionerande och som gör enorm nytta till ett oslagbart pris. 

 

Egenskaper/Fördelar 
 

 Rengör effektivt bränslesystem & förbränningsytor 
 Rengör Turbo, DPF & CAT 
 Cetanhöjare 
 Återställer effektivitet och prestanda 
 Minskar vibrationer  
 Minskar avgasutsläpp 
 Smörjer & skyddar bränslesystemet 
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Rengöring av bränslesystem 
 

AR6400-D MAX återställer snabbt och effektivt motorprestanda som gått förlorad på grund av avlagringar som samlats och 
kleggar igen systemen med tiden. Avlagringarna avlägsnas en efter en på molekylnivå. Detta gör att det sker lugnt och kontrollerat. 

AR6400-D MAX rengör den variabla geometrin i turboaggregat och rengör dieselpartikelfilter. 

AR6400-D Max avlägsnar alla former av avlagringar från injektorer och fungerar lika bra på både moderna och äldre dieselmotorer 
och alla typer av dieselbränslen.  

 

 

Smörjning 
 

AR6400-D MAX består av en modern smörjningsteknik för att skydda högtryckspump och injektorer under rengöringsprocessen. 
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Cetanhöjare & förbränningskatalysator 
 

AR6400-D MAX innehåller en cetanhöjare för att underlätta förbränningsprocessen, och minska vibrationer i motorn.  

I kombination med den förbränningskatalysatorteknik som används med målet att nå en ren och fullständig förbränning så 
förbättras detta ytterligare. Mindre utsläpp och förbättrad ekonomi är vad vi vill uppnå genom detta. 

 

Bruksanvisning 
 

Tillsätt korrekt mängd AR6400-D MAX i bränsletanken först och fyll därefter på med bränsle. 
 
400 ml behandlar 40 – 80 liter bränsle.  
 
5 liter AR6400-D MAX behandlar upp till 1000 liter bränsle. 
 
Använd AR6400-D MAX varje 8000km eller använd först en gång och underhåll därefter regelbundet med AR6900D-MAX i varje 
tank. 
 
 

Tillgängliga volymer 
 

400 ml flaska 

5 liters dunk 

20 liters dunk 

1000 liter  

 


