
Jaroslav Vomočil 
Drlíčov 145, 397 01 Písek 
telefon: +420 737 948 876 
mobil: +420 737 948 876 

e-mail: info@OchranaMotoru.cz 
internet: www.OchranaMotoru.cz 

Provozovatel je zapsán v ŽR ev. č.: 320101-15398-03 Čj.: ŽO/F/02/2994. Č. 11023/99/v/M. Den vzniku oprávnění: 25.11.1999. IČO: 70046051 

´ ´

Do Česka se vrátily tuhé mrazy 

Flashlube Winter Fuel Formula je opět vítaným pomocníkem 

„Ráno jsem potřeboval jet do práce, ale zamrzla mi v autě nafta, takže jsem nikam jet nemohl,“ říká 
mladík v reportáži TV NOVA z uplynulého víkendu. Do Česka se vrátily tuhé mrazy. Na Horské Kvildě 
byl v noci mráz minus dvacet osm stupňů Celsia. Zaváté silnice vypadají jako někde na kanadském 
severu.  

Dieselové motory mají opět potíže se startováním. V naftě se totiž následkem nízkých teplot tvoří 
parafínové kaly, které ztěžují nebo zcela znemožňují jízdu a mnohdy i samotné nastartování motoru. 
Právě to se stalo mladíkovi z úvodní reportáže. Nafta mrznoucí v palivovém potrubí může navíc svým 
rozpínáním vážně poškodit celý potrubní systém automobilu. Zimní palivová příměs Flashlube 
Winter Fuel Formula je určena pro dieselová paliva jako speciální přísada zabraňující tvorbě parafínu 
v naftě. Díky příměsi Flashlube Winter Fuel Formula odolává namrzání také palivové potrubí 
automobilu. Startování je v chladném i velmi studeném počasí (až do −40 °C) mnohem snadnější. 
Potrubí není vystaveno nebezpečí, že ho mráz potrhá. 

Účinnost a spolehlivost palivové příměsi Flashlube Winter Fuel Formula prověřila už tuhá zima 
na konci loňského roku. Když zima udeřila, mnozí uživatelé produktů Flashlube z Česka rychle přešli 
na zimní provoz a do motoru aplikovali přípravek Winter Fuel Formula. Zde jsou některá jejich 
vyjádření:  

• „Musím říct, že jsem neměl problémy při startování.“ – V. B. 
• „Při použití FWFF mně to lépe startuje.“ – R. CH. 

Podívejme se blíže na jeden příběh, v němž se nám český řidič svěřil se svou nedávnou zkušeností. 

Když nafta ztuhne v nadzemní čerpací stanici 
Jistý tuzemský uživatel Flashlube říká: „Naftu beru pravidelně u jedné nadzemní čerpací stanice. 
Naftový motor 2 HDi u Peugeota 406 jede na naftu z této čerpací stanice bez problémů. Před 
tankováním do nádrže samozřejmě celoročně vždycky naliju Flashlube Diesel Conditioner, který 
udržuje trysky mého motoru v maximální čistotě a tím mi šetří peníze. Od prosince jsem nasadil 
i zimní směs Winter Fuel Formula.“ 

Používáním kvalitních produktů si samozřejmě zvyknete na určitý standard. Rychle si zvyknete, že 
jezdíte i za podmínek, kdy ostatní nemohou. Co se však nedávno stalo u této tuzemské čerpací 
stanice, to jsme v předešlých mírných zimách asi ještě nezažili. Řidič pokračuje ve svém vyprávění: 

„Prostě jsme jeli znovu natankovat. Byla pořádná zima. Silnice byly poloprázdné. Přijedeme k mé do 
té doby oblíbené čerpací stanici. Byli jsme tam patrně jediní. Vylezu ven, ale obsluha mi hned běží 
říct, že z tankování nic nebude. Cože? Proč? Divím se. – Čerpací stanici zamrzla nafta! – Šokovaný 
jsem nasedl do svého dieselu. K překvapení obsluhy jsem svůj naftový motor normálně nastartoval 
a odjel pryč.“ 

Zjevně bude dobré zvyknout si, že se k nám vrací chladné zimy. Nespoléhejte, že vám na poslední 
chvíli někdo pomůže. Ošetřete svou pohonnou hmotu zimní směsí Flashlube. Nestane se vám, že 
byste se svým dieselem nemohli nastartovat nebo jezdit. Dostanete se včas do práce a o víkendu 
nebudete muset nečekaně tvrdnout doma. S Flashlube se i v zimě dostanete tam, kam potřebujete. 

Výhody jednotlivých řešení najdete na stránkách autorizovaného dovozce Flashlube 
www.OchranaMotoru.cz. Svůj dotaz můžete také zavolat na telefonní číslo +420 737 948 876. 
Používání přípravku Flashlube Winter Fuel Formula je moudrá investice pro zimní sezonu. Je to 
způsob, jak na naftu během zimy opravdu jezdit! – Navíc efektivně, úsporně a ohleduplně k motoru. 
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