Warter PRO to marka ekologicznej benzyny alkalitowej do silników 2 i 4 suwowych, o 99% czystszej niż zwykła benzyna.
Główne wartości marki Warter PRO to wydajność, zdrowie i ekologia.
Benzyna Warter PRO jest niemal całkowicie pozbawiona niebezpiecznych związków takich jak benzen i inne węglowodory
aromatyczne. Użycie Warter PRO gwarantuje lepszą higienę pracy i zapewnia znacznie mniej szkodliwy wpływ na otoczenie oraz
zdrowie użytkowników. Warter PRO jest również trwalsza niż zwykła benzyna – można ją dłużej przechowywać bez szkody dla
silnika.
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WARTER PRO FUEL 2 to gotowa
mieszanka benzyny z wysokiej
jakości biodegradowalnym olejem
premium do silników
dwusuwowych, o proporcji 50:1.
Zastosowany olej zapewnia
wyjątkową czystość silnika
i ma optymalne właściwości
smarowania we wszystkich
temperaturach.

WARTER PRO FUEL 4 to
bezwonna podczas spalania,
ekologiczna i profesjonalna benzyna
alkilatowa do silników
czterosuwowych.
Nadaje się doskonale do kosiarek,
kartingu, motocrossu, łodzi,
skuterów śnieżnych, jet ski i
wszelkich silników czterosuwowych
na lądzie i wodzie.
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Benzyna WARTER PRO jest niemal całkowicie pozbawiona niebezpiecznych związków takich jak benzen i inne
węglowodory aromatyczne, dzięki czemu jest zdrowsza dla człowieka i jego otoczenia, nie mając negatywnego wpływu
na zdrowie. Paliwo WARTER PRO zmniejsza również tworzenie się smogu o 40%. Użyty olej jest w pełni
syntetyczny.
Benzynę WARTER PRO można przechowywać znacznie dłużej niż zwykłą benzynę. Zachowuje ona swoje właściwości
do 5 lat. Nie wpływa to w żaden sposób na pogorszenie jakości pracy silnika.
Stosowanie wstępnie zmieszanego WARTER PRO FUEL 2 eliminuje konieczność mieszania paliwa z olejem
do silnika 2-suwowego. Oszczędza się czas i unika ryzyka nieprawidłowego zmieszania oraz eliminuje konieczność
zlewania paliwa ze zbiornika urządzenia.
W przypadku sportów wodnych, tradycyjne paliwa zawierają etanol, dlatego też chłoną wodę. W efekcie woda, której
właściwości palne są niskie, opada na dno zbiornika, z którego pompa paliwa zaciąga paliwo z wodą. Powoduje
to korodowanie części silników i gaźników w błyskawicznym tempie. Nie dzieje się tak w przypadku używania paliwa
WARTER PRO FUEL.
Dzięki czystemu procesowi spalania, stosowanie benzyny WARTER PRO wpływa korzystnie na świece zapłonowe oraz
silnik. Stosując benzynę Warter Pro unikasz pozostałości i śladów spalania wewnątrz komory urządzenia takich
jak np. nagar. Oszczędzasz pieniądze, które wydałbyś na naprawę maszyn.
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