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EOLYS® DPF NABÍDKA ADITIV

Určeno pro motory vybavené technologií DPF PSA,
Přísady EOLYS® snižují teplotu spalování částic, usnadňující regeneraci DPF.

Každá generace aditiv je navržena pro určitý typ motoru.

Novinka v sortimentu:

Každá souprava se skládá z: 1 nádoba aditiva; 1 prázdná nádoba pro odčerpání
a recyklaci; spojovací hadice a spojka pro plnění nádržky aditiv

Celá generace aditiv se dodávaná v kompletních sadách a originálních objemech: 1 l; 3 l; 4,5 l

Řada Eolys® se skládá ze 4 generací:

EOLYS

EOLYS® DPX42 EOLYS® 176 EOLYS® POWERFLEX EOLYS EXTEND ®
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Každá generace aditiv je speciálně vytvořena pro konkrétní typ motoru.

Jednorázové soupravy: Soupravu po použití zlikvidujte, abyste předešli jakémukoliv znečištění 
aditivního systému.

Doporučuje se zkontrolovat hladinu aditiva od 80 000 KM.

PŘIŘAZENÍ PODLE ČÍSLA OPR:

DPX 42

OPR ->I  9491

Není kompatibilní s Eolys 176, Eolys Powerflex nebo Infineum F7995

176

OPR I -> 9492 till OPR 12075, 12151 or 12165
Není kompatibilní s Eolys DPX42 nebo Eolys Powerflex
Nemíchejte s Infineum F7995 z OPR 12076

Tato čísla OPR mohou být smíchána s dříve používaným Infineum F7995 
(nyní EXTEND).

POWERFLEX

OPR I-> 12152 ou 12166

Není kompatibilní s Eolys DPX42, Eolys 176 nebo Infineum F7995.

EXTEND

OPR I-> 12076
Citroën: (C5 II (X7), C6, Peugeot: (508, 607 nový model, 407)
Není kompatibilní s Eolys DPX42 nebo Eolys Powerflex

Specifické pro naftová vozidla vybavená DPF od OPR 12076. 
Pro tato čísla OPR je zaměnitelné s vozidly dříve naplněnými Infineum 
F7995.
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BOSAL crosreference s OE číslem:

Popis BOSAL číslo OE číslo

DPX42 1L 258975 9736 65

DPX 42 4,5L 258972 9979 95

EOLYS 176 1L 258976 1623961380

EOLYS 176 3L 258971 1623961480

POWERFLEX 1L 258977 9736 A0

POWERFLEX 3L 258978 9736A1

EXTEND 1L 258968 1623961580

EXTEND 3L 258969 1623961680

Identifikace / číslo OPR / Bosal číslo:

Popis N° OPR 1 litr 3 litry 1 litr 3 litry

DPX42 OPR ->I  9491 258975 258972* 9736 65 9979 95*

EOLYS 176 OPR I -> 9492 až OPR 12075, 12151  
nebo 12165 258976 258971 1623961380 1623961480

POWERFLEX OPR I-> 12152 or 12166 258977 258978 9736 A0 9736A1

EXTEND OPR I-> 12076 * 258968 258969 1623961580 1623961680

*Citroën: (C5 II (X7), C6, 
Peugeot: (508, 607 nový model, 407)  *DPX42 4,5 L

APPLIKACE, CROSREFERENCE S OE, COMPATIBILITA: 

Kompatibilita:

Popis DPX42 EOLYS 176 POWERFLEX INFINEUM EXTEND 

DPX42 YES NO NO NO NO

EOLYS 176 NO YES NO YES (1) NO

POWERFLEX NO NO YES NO NO

INFINEUM NO YES (2) NO YES YES (3)

EXTEND NO NO NO YES (4) YES

POVINNOST: 
Nedívejte se pouze na barvu víčka pro správnou volbu aditiva. 
Před jakýmkoliv smícháním generací aditiv, zkontrolujte OPR.

(1); (2): Nezaměňujte s  Infineum F7995 od OPR 12076

(3); (4): OPR I-> 12076   Citroën: (C5 II (X7), C6, Peugeot: (508, 607 nový model, 407) 
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Jděte pod vozidlo a zkontrolujte, zda je 
vozidlo vybaveno nádrží na aditivum ne-
bo sáčkem (v případě sáčku je jediným 
způsobem, jak se k němu dostat, příslušná 
síť prodejců automobilů).

QR kód je pro stažení manuálu:

Zkontrolujte barvu víčka (index): Ne zelený, 
ne modrý (často bílý) nepoužívejte DPX42 
(258-972 v 4,5 l nebo 258-975 v 1 l). Pokud 
Zelený Eolys 176 (258-971 v 3 l nebo 
258 976 v 1 l). Pokud Modrý Powerflex 
(258-977 v 1 l nebo 258-978 v 3 l).

UPOZORNĚNÍ: V případě záměny aditiva, 
dojde k ucpání filtru. Používejte pouze 
tato schválená aditiva. Používejte pouze 
čistou přísadu (nebezpečí ucpání)
3 - Zaklapněte plnicí trubku nádrže
  aditiva (1)
4 - Upevněte pružnou část (2)
  pomocí dodávaného adaptéru (3)

5 - Umístěte nádobku aditiva na úroveň vyšší, než je úroveň
  nádrže na aditivum (plnění gravitací).
  Spojte nádobku aditiva pomocí adaptéru a hadice z plnicí
  sady. Připojte nádobku aditiva.
6 - Připojte přepadovou hadičku k 1 l nádobce pro použité aditivum.
7 - Po naplnění nádrže připojte hadice na původní místo.
8 - Resetujte řídící jednotku pomocí diagnostického přístroje.

Naplnění nádrže na aditiva
MANUÁL:

Kontrola
úrovně aditiva

od

80 000 km

Bosal Aftermarket Europa, spol. s r.o.
Zápská 1857
250 01 Brandýs nad Labem
Czech Republic

tel.: +420 739 182 980

e-mail: objednavky@bosal.com
www.bosal.com, www.bosal.com/en/catalog
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