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Резултатът от използването на военни разработки за граждански цели е 
каталитичен активатор на гориво - «РЕАГЕНТ 3000»

в военната среда: военните машини и оборудване, подводници и кораби, 
включително атомни
в гражданската среда: бензиностанции, транспортни фирми, железопътен
транспорт

Няма аналози

Създателите на технологията са учени, които са
известни в света и с най-висока квалификация
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«РЕАГЕНТ 3000», когато попадне в бензин или дизел
насища молекулната структура
на горивото с йони на метали-катализатори
от групата на платината

осъществява дълбокото окисляване
на гориво-въздушната смес в горивната
камера с минимум кислород

намалява температурното натоварване
от изгарянето на метала в граничната
зона на CPG

горивото изгаря напълно и с
максимална ефективност

старта на "студения" двигател се извършва
най-ефективно и бързо

създава по-плавна обемна експлозия

увеличава ефективността на изгаряне

мощността и реакцията на газта
на двигателя се увеличават

в същото време се намалява
разхода на гориво

намалено е образуването на сажди

намалена токсичност на отработените газове

двигателят започва да работи много по-гладко
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”РЕАГЕНТ 3000" не влияе негативно на двигателя, освен това го почиства.
Като допълнителната опция се предлага за двигатели на бензин, дизел и газ
СЪСТАВ ЗА ДВИГАТЕЛИ ЗА ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ
Подходящ както за нови, така и за износени двигатели.

Резултатът на използването му:
* компресията се изравнява и се подобрява
* налягането на масло се стабилизира
* шумът от двигателя се елиминира
* концентрацията на CO и CH в отработените газове се минимизира
* двигателят се почиства от шлаки
* динамиката на ускорението на автомобила се подобрява
* експлоатационния живот на маслото се увеличи с 2-3 пъти
* животът на двигателя се увеличава



ООД «Шумен - Пътнически автомобилен транспорт»
тестван е за автобусен транспорт. Резултати: консумацията
на масло намалява с 19%, шумът на двигателя с 29%, димът
на двигателя със 79% (!), Разходът на гориво от 10 до 17%,
трансмисията и двигателите работят чисто и тихо,
запалването става по-бързо и автобусите са по-динамични.

ЕТ «Добруджански експорт - Георги Балабанов»
Използваме «РЕАГЕНТ 1» за селскостопанска техника и
превозни средства. Наблюдава се значително по-тиха
работа на двигателя и намаляване на детонацията.
Черният дим спря, филтърът DPF беше възстановен,
което показва пълно изгаряне на горивото в камерите
на двигателя и намаляване на образуването на сажди.
Получихме намаление на разхода на гориво от 8 на 15%.
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Автомобили                                                        Дизелови локомотиви

Кораби Моторни лодки

Бензо тръги,
бензотримери

Бензо/дизел генератори
www.reagent3000.eu

За активацията на  бензина, дизеля, мазута



Средния автомобил има 50 л/резервоар за гориво
Минималната продажба на регионална бензиностанция е 5000 литра/ден
Цената на „РЕАГЕНТ 3000"  е максимална без отстъпки – 297 лв/1 литър концентрат 
на 5000 литра гориво или 0,06лв на литър или 3лв  за 50 литра (1 резервоар).

«РЕАГЕНТ 3000» дава икономия на гориво от 10 до 20% в зависимост от състоянието на
автомобила. Или средно 15% = 13,4лв (1,79 лв/литър).

Нетни спестявания ще бъдат

10,4лв

При използване от 2 до 4 резервоара гориво на месец, нетните икономии ще бъдат
2 РЕЗЕРВОАРА                                4 РЕЗЕРВОАРА

20,8лв 41,6лв
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При дневен обем на разход на гориво от 20 тона на една бензиностанция (или 600 
тона/месец), разходите за закупуване на «РЕАГЕНТ 3000» на месец за собственика ще
станат на 120 литра  или 23 400 лева или 0,4 лева за литър.
С постепенното запознаване на водачите с предимствата на бензина и дизела с таково
качество чрез информиране на гарата и чрез разпространяване на практика на мнението за
такова «печелившо гориво» сред водачите, ще доведе до увеличаване на посещенията на
бензиностанцията.
Според нашите изчисления това може да се увеличи постепенно до 18%, което ще позволи
на бензиностанцията да получава среден нетен доход с 166 680 лева (108 тн. икономия на
гориво х 1,76 лева средна цена на горивото - разходи за «РЕАГЕНТ 3000»).
«РЕАГЕНТ 3000» е изгодна покупка за автобусни паркове, транспортни организации,
собственици на мрежи от бензиностанции, производители на горива
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Резервоарът за гориво (на бензиностанция или резервоар за гориво в камиона, в лека кола, в 
автобус) трябва да бъде празен преди да го попълнят.
Активаторът "РЕАГЕНТ 3000" се излива в резервоара, после резервоарът се попълни с гориво
напълно.
Ще се състои смесване на "РЕАГЕНТ 3000" и гориво. Горивото е готово след няколко минути
да го използваме.

Нормата на потребление е 1 литър «РЕАГЕНТ 3000» за 5000 литра гориво (бензин / дизел)
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Разход/количество

Активатор «Реагент 3000»/литри 1 10 20 50 100

Резервоар за гориво/тона 5 50 100 250 500
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CEO  Юлия Вавилова
+359 879051548
artelaeu@gmail.com

CEO Сергей Новолоцкий
+359 899599205
reagent3000eu@gmail.com
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