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PODPORA MOTORU DO KAŽDÉHO TERÉNU 
Terén i komfortní dálnice, s Flashlube najezdíte nejvíce! Je to „Rozdíl, který poznáte!“ 

Zní to až bláznivě, ale Flashlube má skutečně regenerační účinky pro motory, do nichž jsou 
přísady této značky aplikovány. Po celém světě jsou produkty Flashlube každodenně podrobovány 
mnoha zátěžovým testům v přímém provozu. Úspěchy Flashlube v mnoha náročných podmínkách 
zvyšují důvěru spotřebitelů k této značce. Jen si to představte: 

Vysoká vlhkost i velká vedra v tropech a subtropech  
Dominikánská republika, Thajsko, Malajsie, Tchaj-wan, Filipíny, Indie a další země. Flashlube má 
stabilní základnu uživatelů v jedné z nejlidnatějších zemí světa a s extrémními výkyvy náročnosti 
terénu. 

Velká sucha, prašnost, písek 
Austrálie, Írán a další země. Rozlehlé oblasti sucha, prachu a písečných dun vyžadují vyšší nároky na 
motor jak z hlediska obtížnosti terénu, tak i vlivem vysokých teplot vzduchu. Austrálie je mateřskou 
zemí Flashlube, což hovoří za vše. Vývojáři společnosti Flashlube mají ideální zkušební terén za 
humny, což se odráží v kvalitě jejich maziv. 

Silnice a dálnice mírného pásu 
Velká Británie, Německo, Nizozemsko, Čechy, východní a západní pobřeží Spojených států 
amerických a další oblasti. Kvalitní silnice a dálnice vybízející k rychlé a výkonné jízdě. Produkty 
Flashlube jsou stále oblíbenější, protože prodlužují životnost motorů. V městských aglomeracích je 
oceňován ekologický přínos Flashlube, takže aditiva jsou přidávána nejen do aut (benzin, nafta, LPG), 
ale i do autobusů městské a příměstské hromadné dopravy s pohonem CNG. 

Venkov v oblasti mírného pásu 
Severní Irsko, Čechy, Slovensko, severoamerický středozápad a další podobné regiony. Flashlube 
zde nachází uplatnění nejen u osobních vozidel. Výrazně je používání produktů Flashlube zastoupeno 
i při využívání dieselové zemědělské techniky (traktory, kombajny, sekačky či nákladní automobily) 

Sychravé a chladné počasí, studené deště, velký mráz  
Skotská vrchovina, irská divočina, zasněžené horské hřebeny Kanady a další oblasti. Kromě všech 
ostatních produktů se právě v místních chladných podmínkách osvědčuje zimní směs Flashlube.  

Naše zákazníky najdete ve čtyřiceti zemích světa! 
Spolehlivé a patentované přísady značky Flashlube jsou určeny do automobilových olejů a do 
pohonných hmot dieselových i LPG/CNG motorů. Jsou určeny do všech vozidel bez ohledu na zátěž 
a terén. Motorová maziva Flashlube jsou účinná při provozu autobusů, nákladních automobilů 
i osobních vozidel. Prodlužují životnost motorů velkých zemědělských strojů i malých domácích 
sekaček na trávu. Oceňována je přitom nejen jejich ochrana motoru, ale i ekologický charakter 
produktů Flashlube. 

Úspěch aditiv Flashlube a potřeba používat mazivo k ochraně ventilů u automobilů přestavěných na 
LPG s sebou přináší i snahu o konkurenční výrobky. Přes všechny takové snahy si výrobky Flashlube 
udržují náskok v dlouholeté zkušenosti, testování a účinnosti. To jsou hlavní důvody, proč přibývá 
spokojených zákazníků.  

Spolehlivé a patentované přísady značky Flashlube můžete kdykoli zakoupit u tuzemského 
autorizovaného dovozce Flashlube v e-shopu www.OchranaMotoru.cz. 
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