
Koge 
märkimisväärset 

kütusesäästu!

Lisateavet saab sõltumatu B-Epic 
kaubamärgi partneri käest.

K Ü T U S E T A B L E T I D

Tõ estatud kü tusekulu vä henemine
REVOLUTSIOONILINE KÜTUSEKATALÜSAATOR Ülemaailmselt vaid ettevõttest B-Epic

Bensiini hind tõuseb hoogsalt! Soovid bensiinipumba juures raha 
säästa (ja lisaks keskkonda aidata)? Vähenda oma sõiduki kütusekulu 
B-ECO kütusetablettide abil! Suurepäraselt kütust säästvad ja mootorit 
puhastavad B-ECO kütusetabletid, mida kaubanduslikud transpordi-
pargid on juba aastaid kasutanud, on nüüd kõigile kättesaadavad. 
Tõestatud on, et kütusetabletid vähendavad kütusekulu kuni 15%. 

Kasuta iga kord oma autot tankides B-ECO kütusetablette, et säästa 
kütust, parandada sõiduki jõudlust ja vähendada hoolduskulusid. Pane 
lihtsalt üks kütusetablett enne tankimist sõiduki kütusepaaki. Iga 
kütusetablett töötleb 56–76 liitrit bensiini või diislikütust. Neid on 
ohutu kasutada bensiini- ja diiselmootorites iga kvaliteediga kütuse 
puhul. 

B-ECO kütusetablett on revolutsiooniline kütusekatalüsaator, mis 
vähendab sõiduki kütusekulu, suurendab kilomeetrite arvu liitri kohta 
ja säästab seega igal tankimisel raha. Lisaks suureneb võimsus ja 
jõudlus, kahjulike heitkoguste ja heitgaasi hulk väheneb ning Sinu 
sõiduki mootori sisemised osad saavad puhtaks. Pideval kasutamisel 
aitavad B-ECO kütusetabletid vähendada ka Sinu sõiduki 
hoolduskulusid.

Seda tehnoloogiat on suured veoautopargid, seadmete rendifirmad ja 
teised kaubandus- ja tööstustarbijad juba aastaid kasutanud ning 
nüüd on samad eelised ka Sinu sõidukile kättesaadavad! B-ECO 
kütusetableti toimimine on tõestatud ja praegu turul olevatest 
kütuselisanditest ei ole sellele vastast. Tegu on väga kontsentreeritud 
kütusekatalüsaatoriga, mis tegelikult mõjutab kütuse põlemist – 
tavalised kütuselisandid aitavad vaid mootoris ladestusi ära hoida.

VÕIMALIKUD EELISED:

• Raha kokkuhoid bensiinijaamas
• Rohkem kilomeetreid liitri kohta
• Heitkoguste ja heitgaaside vähendamine
• Suurem võimsus ja jõudlus
• Väiksemad hoolduskulud

TOOTEKIRJELDUS:
• Kasuta B-ECO kütusetablette igal

tankimisel
• Optimaalset tulemust võib oodata juba

pärast 2-3 kasutuskorda.
• Iga kütusetablett töötleb 56 – 76 liitrit

bensiini või diislikütust
• Ohutu kasutada bensiini- ja

diiselmootorites iga kvaliteediga
kütuse puhul

KOGE ISIKLIKULT ELUMUUTVAID EELISEID   |   TEAVE AADRESSIL WWW.BECOWW.COM

FUEL TABS



ÜLEMAAILMSELT VAID ETTEVÕTTEST B-EPIC |  
WWW.BECOWW.COM

Ülemaailmselt vaid ettevõttest B-Epic

K Ü T U S E T A B L E T I D

Revolutsiooniline kütusekatalüsaator

TOOTEKIRJELDUS

HOIATUS: VAID MOOTORSÕIDUKITELE

KASUTAMINE: Iga kütusetablett töötleb 56–76 liitrit bensiini 
või diislikütust. Kasutada igal tankimisel.

Ohutu kasutada bensiini- ja diiselmootorites. Sobib iga 
kvaliteediga kütuse puhul.

KASUTUSJUHEND: Pane üks kütusetablett enne tankimist 
sõiduki kütusepaaki.

SÄILITAMINE: Hoida otsese päikesevalguse ja kuumuse eest 
kaitstuna.

VALMISTATUD AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES

Registreeritud Ameerika Ühendriikide keskkonnaagentuuris 
EPA | Kolmandate isikute poolt testitud

HOIATUSED
Väldi kokkupuudet silmade ja nahaga.

Ära neela alla. ALLANEELAMISE KORRAL: 
ÄRA kutsu oksendamist esile. Allaneela-
mise korral tuleb viivitamatult ühendust 
võtta mürgistusteabekeskusega.

HOIDA LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS.
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B-ECO kütusetablett on täiesti erinev teistest turul olevatest, tavaliselt autokauplustes müüdavatest kütuselisanditest, ning 
selle registreerimiseks nii bensiini- kui ka diislikütuse jaoks oli vaja põhjalikku Ameerika Ühendriikide keskkonnaagentuuri 
hinnangut. B-ECO kütusetablett on väga kontsentreeritud kütusekatalüsaator, mis tegelikult mõjutab kütuse põlemist – 
tavalised kütuselisandid aitavad vaid mootoris ladestusi ära hoida.

TESTITUD JA TÕESTATUD

Kaubanduslikes transpordiparkides kasutusel juba aastaid, nüüd kõigile kättesaadav!

B-ECO kütusetablettide tehnoloogiat on kasutanud ja katsetanud nii tööstuslikud kui ka kaubanduslikud kasutajad ja 
kliendid. Suured veoautopargid, seadmete rendifirmad ja teised kaubandus- ja tööstustarbijad on B-ECO kütusetablettide 
tehnoloogiat edukalt juba aastaid tarbinud. Miks? Sest tulemuseks on märkimisväärne kütusesääst, mootorisse koguneb 
vähem süsinikku, summutitorust tuleb vähem suitsu, vett ja vetikaid saastatakse vähem ning kütusepihustid ja ülemised 
silindrid ei kulu nii palju. Ühesõnaga, parem jõudlus ja väiksemad hoolduskulud.

Lisaks on B-ECO kütusetablettide tehnoloogia läbinud kõige rangemad testid, sealhulgas Ameerika Ühendriikide 
suurimates ja tunnustatud katselaborites. Tõestatud on, et kütusetabletid vähendavad kütusekulu kuni 15%. Keskmiselt on 
raporteeritud 5% kuni 18% võimsuse kasvu.

Nüüd on tablette muudetud ja neid võib kasutada lisaks diiselmootoritele ka bensiinimootorites, nii et kõik tarbijad saavad 
nautida ühesuguseid eeliseid. Proovi B-ECO kütusetablette juba täna! Need sobivad suurepäraselt autodele, veoautodele, 
kaubikutele, maasturitele, mootorratastele, haagiselamutele, paatidele, ATV-dele, poolveokitele, kaubanduslikele 
sõidukitele, tööstussõidukitele jne.

MOOTORSÕIDUKID
Autod, veoautod, 

maasturid jne.

VABA AEG
Haagiselamud, 

paadid, ATV-d jne.

TRANSPORDIPARGID
Autod, kaubikud ja 

veoautod

KAUBANDUS
Karmid keskkonnad
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Revolutsiooniline kütusekatalüsaator

LISATEAVE

KUIDAS SEE TOIMIB 

Revolutsiooniline tehnoloogia, mille kasutamisel on kütusekulu 
vähenemine tõestatud!

B-ECO kütusetablett on revolutsiooniline kütusekatalüsaator, mis 
vähendab sõiduki kütusekulu, suurendab kilomeetrite arvu liitri kohta 
ja säästab seega iga kord sõidukit tankides raha. Lisaks suureneb 
võimsus ja jõudlus, kahjulike heitkoguste ja heitgaasi hulk väheneb 
ning Sinu sõiduki mootori sisemised osad saavad puhtaks. Pideval 
kasutamisel aitavad B-ECO kütusetabletid minimeerida ka Sinu 
sõiduki hoolduskulusid. 

Aja jooksul muutub mootor kütusesaaste ja komponentide 
lagunemise tõttu ebatõhusaks, mis toob kaasa suured hoolduskulud. 
B-ECO kütusetablettide tehnoloogia lahendab kütuseprobleeme, 
kaitseb Sinu sõidukit ning säilitab selle jõudluse. 
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