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Подгответе се
за зимата!Немският

антифриз
Quixy
атакува
успешно
пазара в
големите
търговски
вериги и
бензиностанции

при -30 градуса, а концен-
тратите при -80 градуса.
Експертите от фирма

“Сенакс” ООД (официален
вносител за България на
Quixy) напомнят, че не се
препоръчвадоливанетоса-
мо на антифризен концен-
трат, коетоможедадоведе
до влошаване на топлоо-
твеждането и прегряване
на системата. По-високото
количество на антифризен
концентрат води до пони-
жаване на течливостта на
охлаждащата течностина-
малява нейната способ-
ност да отвежда топлина. В
случаите, когато съдържа-
нието на вода е над допу-
стимото, при ниски темпе-
ратури течността замръзва
и това може да доведе до
спукваненарадиатора.Ко-
личествотонамоноетилен-
гликол и вода трябва да е
много добре балансирано,
като точнитеконцентрации
на разреждане са отбеля-
зани на етикетите на всич-
ки разфасовки антифризи
на Quixy.
Високотехнологичните

продукти на германската
марка могат да бъдат от-
крити в търговски вериги
като “Кауфланд”, “Метро”,
“Мосю Бриколаж” и други,
които приеха много добре
новите антифризи при
представянето на серията.
“Не сме изненадани от

този факт, защото той по-
твърждава за пореден път,
че правилното съотноше-
ние цена-качество работи
на всеки пазар, особено на
ценово чувствителен като
българския - коментираха
от фирмата вносител “Се-
накс”. По-големите бензи-
ностанции също заявиха
интерес към антифризите
Quixy, което ще допринесе
за още по-добрата дистри-
буционна политика на мар-
ката в България.”t

офьорите,
коитоподхож-
дат с необхо-
димотовнима-
ние към своя
автомобил,

знаят, че изборът на анти-
фриз не е за пренебрегване,
когато искат двигателят да
има по-дълъг живот. Някои
проучвания показват, че при
изборнаподобенпродуктво-
деща не е цената, а по-висо-
кото качество, гарантирано
от репутацията на произво-
дителя и популярността на
неговите стоки на пазара.
Ако се доверите поне на ед-
но от двете твърдения, със
сигурност ще си спестите
скъпоструващ ремонт и гла-
воболията, свързани с него.
НемскатамаркаQuixy, по-

зната отминалата годинана
българскияпотребител,раз-
ширява своята продуктова
гама с нов зимен артикул -
високотехнологични анти-
фризи, които удовлетворя-
ват в най-голяма степен по-
следните пазарни изисква-
ния. Притежателите на съ-
временни автомобили с мо-
дерни алуминиеви двигате-
лимогатдабъдатабсолютно
спокойни при избора на ан-
тифриз Quixy, защото про-
дуктите са в съответствие с
регламентаEECиотговарят
на редица международни
стандарти за качество.
Високотехнологичните

антифризи на немскатамар-

Ш
ка са качествени охлажда-
щи течности на базата на
моноетиленгликол без ни-
трити, амини и фосфати.
Продуктите осигуряват

надеждна
защита

както за чугунени, така и за
алуминиевидвигатели.Анти-
фризитеQuixy отлично пред-
пазват от депозити и образу-
ването на пяна, като по този
начин подсигуряват перфек-
тен охлаждащ поток. Те га-
рантират много добра защи-
та от корозия на металните
части на двигателя и пред-
пазват от образуване на
вдлъбнатини.
Експертите препоръчват

да се извършва пълна смяна
на охлаждащата течност, за
да може потребителят да се
възползваот всичкипредим-
ства на избраните продукти.
Антифризите Quixy могат да
сесмесватисасъвместимис
другимаркиохлаждащитеч-
ностисъссъщитеспецифика-
ции, които са посочени на

етикетите на съответните
препарати.
Автомобилистите знаят,

че антифризът е комплексен
продукт, който е важен за
двигателя, както през топли-
те месеци, така и през зима-
та.Голямачастотпотребите-
лите се чудят каква е разли-
ката между синия и розовия
антифриз, когато застанат
предрафтавмагазина.Висо-
котехнологичният антифриз
G12+ (розовият) е съвремен-
на охлаждаща течност с дъ-
лъгживот,подобренаформу-
ла на базата на моноетилен-
гликол, не съдържа нитрити,
амини, фосфати и силикати.
Продуктът се препоръчва на

шофьорите намодерниавто-
мобили с алуминиеви двига-
тели, но без проблем може
да се използва и при по-ста-
ритемодели,катопредитова
е добре да се направи про-
мивка на системата.
Когато говорим за органи-

чен антифриз, известен като
норма G12, повечето спе-
циалистипрепоръчватсмяна
на охлаждащата течност на
всекипетгодиниилиследиз-
минаването на съответен
пробег километри. За разли-
ка от него при неорганичния
антифриз с нормаG11 (сини-
ят)смянатасепрепоръчвана
всеки 3 години.
Промяната на цвета на ан-

тифризаесигуренпоказател
за изчерпването на антико-
розионните добавки. В този
случай смяната е наложи-
телна и ще предотврати на-
чалото на корозията в охла-
дителната система. Недопу-
стимо е използването само
наводакатоохлаждащатеч-
ност,тъйкатотяпредизвиква
силна корозия. Производи-
телите на автомобили имат
изисквания към типа на ох-

лаждащата течност, което е
свързаносметалите,използ-
вани от тях за конструкцията
на двигателите и охлажда-
щата система. От своя стра-
натоваеобвързаностипана
добавките за антифриза.
Антифризите наQuixy при-

тежават всички одобрения
насъвременнитеавтомобил-
ни производители и могат да
бъдат намерени в разфасов-
ки от 1, от 3 и от 5 литра в
дветенормиG11-високотех-
нологичен антифриз под
формата на синя течност, и
AN - SF G12+ в розов цвят.
Продуктите от 5 литра се

продават в

готов за
употреба вид

Разфасовките от 3 литра
са както под формата на
концентрат, така и в готов
вид. Антифризът от 1 литър
може да бъде намерен в
търговската мрежа като
концентрат. Готовите за
употреба антифризи са
маркирани на опаковката

ВисокотехнологичнитеантифризинанемскатамаркаQuixy(розовиятеорганичен,синият-
неорганичен) се продават в различни по обем разфасовки в големите търговски вериги и
по бензиностанциите.
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