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לצפייה בסרטון סרקו את הקוד 
עם הטלפון הנייד

BG Products, הינה חברה אמריקאית המובילה בעולם לתחזוקת רכב איכותית. מוצריה בעלי מוניטין 
ארוך שנים של חדשנות ומצוינות חסרת תקדים.

מוצרי BG מחויבים לשמור על כלי רכב באמצעות שירותי תחזוקת רכב באיכות גבוהה למערכות דלק, 
מנועים, תיבות הילוכים, בלמים, הגה כוח, קירור, מצברים ומערכות בקרת האקלים.

חברת BG יצרנית מובילה של תכשירים ושמנים לרכב, כימיקלים מיוחדים, גריז, כלים וציוד, העומדים 
. OHSAS 18001 -ו ISO 9001, 14001 :בתקנים המחמירים ביותר

טכנולוגיה וייצור- מעבדת המחקר והפיתוח שלנו, מרכז החדשנות, מפעל הייצור ומרכז ההפצה שמים 
דגש מיוחד על איכות גבוהה של מוצר מתחילתו, ייצורו והפצתו.

מוצרי 
BG

להתקדם לתחזוקת 
רכב באיכות הגבוהה ביותר
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מוצרי 
BG

BG 44K
 PREMIUM
PRODUCT

תכולה: 325 מ״ל
מק״ט: 208 

מוצרי 
BG

מערכת דלק בנזין

תכולה: 325 מ"ל 
מק״ט: 203

CF5
התכשיר האמריקאי בעל הנוסחה המשופרת המונע משקעי דלק המצטברים על שסתומי היניקה 
ותא השריפה במנועים המודרניים הגורמים להפרעה בביצועי המנוע וצריכת דלק מוגברת. אינו מכיל 
אלכוהול ולכן לא מתאדה בחום המנוע ואינו פוגע בחלקי גומי. מפחית פליטת העשן מצינור הפליטה. 
המוצר מסיר את המשקעים ושומר על מערכת דלק נקייה מפיח. שימוש חוזר במוצר: חוסך בתצרוכת 

הדלק, משפר ביצועי מנוע, מפחית עשן ומזהמים, מסייע לעבור טסט שנתי.

BG 44k הינו התכשיר האמריקאי המוביל בעולם המכיל נוסחה 
מתקדמת להסרת הפיח והמשקעים המצטברים במנוע.  המנועים 
החדשים,  בפרט מנועי הזרקה ישירה, בנזין ודיזל, רגישים במיוחד 
להיווצרות פיח במנוע ובמערכת אספקת הדלק. כתוצאה מכך חלה 
ירידה בביצועי המנוע, הגדלת כמות העשן הנפלט ותצרוכת דלק 
גבוהה במיוחד.  K44 BG הינו תכשיר ייחודי המסיר פיח מהמנוע, 
מנקה את מערכת אספקת הדלק, חיישני החמצן והממיר הקטליטי.  
בנוסף, מעניק הגנה מתמשכת למנוע. היתרונות שבשימוש חוזר 
במוצר:  חוסך בתצרוכת הדלק, משפר ביצועי מנוע, מפחית עשן 
ומזהמים ומסייע לעבור טסט. במחקר מוצר שנעשה ע״י מכון דחף 

על ציי רכב הוכח שיפור משמעותי בתצרוכת הדלק. 

תכולה: 325 מ"ל 
מק״ט: 206

BG 206
תכשיר לניקוי הפיח המצטבר בסעפת היניקה במנועי הזרקת בנזין.

מוצר מהדור החדש שתוכנן במיוחד לטיפול בפיח המצטבר בסעפת היניקה
פיח ספוג בשמן ומזהמים.

BG9290-200 לשימוש עם מכשיר

תכולה: 325 מ"ל 
מק״ט: 210

תכשיר לניקוי מערכת הזרקה בנזין לשימוש במכשיר BG9210LBC  המוצר יעיל לניקוי מהיר 
של מערכת הזרקת בנזין, מסיר פיח קשיח באזורים קשים לניקוי כמו: תא השריפה, מזרקים, 

שסתומים. מיועד לבעלי מקצוע בלבד.

תכשיר לניקוי מערכת הזרקה

לפני

לפנילפני

אחרי

אחריאחרי

תא השריפה במנוע

מזרקי הדלקשסתומי יניקה

תכולה: 325 מ"ל 
מק״ט: 211

ISC
תכשיר לניקוי פיח בשסתומים EGR לשימוש במכשיר אינפוזיה מסוג BG 9210LBC מסיר פיח 

במעברי היניקה והפליטה של שסתומי ה-EGR, התכשיר מנקה ביעילות פיח קשיח 
בתעלות היניקה. 

לצפייה בסרטון סרקו את 
הקוד עם הטלפון הנייד
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מוצרי 
BG

 GDI  פתרונות מערכת הזרקה ישירה

תכולה: 325 מ"ל 
מק״ט: 260

מק״ט: 201

מק״ט: 9290-200

תכשיר לניקוי סעפת יניקה:

:)GDI( תכשיר לניקוי מזרקים ותאי שריפה

מכשיר ניקוי מזרקים וסעפות למנועים

התכשיר מנקה ביעילות פיח קשיח במנועי בנזין. מיועד לשימוש במכשיר הזרקה מסוג  
BG 9290-200 התכשיר מוחדר בלחץ אוויר דרך סעפת היניקה ברכב, מנקה ביעילות את המצערת, 
תעלת היניקה ברכב ושסתומי היניקה. מקטין את רמת העשן ופליטת גז CO הגורמים לזיהום אוויר. 

בנוסף, משפר ביצועי מנוע, מיועד לבעלי מקצוע בלבד

מנועי בנזין GDI פועלים בדיוק רב ורגישים מאוד להיווצרות פיח במזרקי הדלק ותאי השריפה החשופים 
לטמפרטורות גבוהות במיוחד. הפיח המצטבר גורם להפרעה בפעולתו התקינה של המנוע.

המוצר תוכנן במיוחד לניקוי מהיר ויעיל של הפיח במקומות הללו.

מעניק יעילות מקסימלית בניקוי מערכת ההזרקה. החומרים מוזרקים ישירות למערכת הדלק ומסירים 

 .BG 201+260 שאריות המזיקות למנוע. לשימוש עם המוצרים

לצפייה בסרטון סרקו את הקוד 
עם הטלפון הנייד
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מוצרי 
BG

BG 244

תכולה: 325 מ״ל
מק״ט: 244 

מוצרי 
BG

מערכת דלק דיזל

תכולה: 325 מ"ל 
מק״ט: 229

DIESEL CARE
תכשיר ניקוי מערכת הזרקה בדיזל לשימוש במכשיר BG 9700, מנקה פיח ממערכת ההזרקה 

במנועי דיזל. מערכות הדיזל החדשות הן מערכות אלקטרוניות עם הזרקה ישירה המכילות חלקי 
פלסטיק ורכיבים אלקטרוניים. BG 229 מוחדר למערכת ההזרקה עם מכשיר BG 9260 ומגיע 

לכל תעלות המנוע ללא פגיעה בחלקי פלסטיק, גומי ומתאים גם למערכת דיזל רגילה.

התכשיר האמריקאי המוביל בעולם בעל נוסחה משופרת שתוכנן במיוחד למנועי דיזל.  מנועי הדיזל 

החדשים  ובפרט מנועי הזרקה ישירה, רגישים במיוחד להיווצרות פיח במנוע ובמערכת אספקת הדלק. 

 BG  .כתוצאה מכך חלה ירידה בביצועי המנוע, הגדלת כמות העשן הנפלט ותצרוכת דלק גבוהה במיוחד

244 –מסיר ביעילות רבה את הפיח הקשיח המצטבר במזרקים ובתאי השריפה, מנקה את מסנן החלקיקים 

) D.P.F(.  עמיד בטמפרטורה גבוהה ביותר המאפיינת מנועי דיזל עם שסתום EGR.  מיועד גם למנועי דיזל 

בעלי יחס דחיסה גבוה במיוחד.  שימוש חוזר במוצר : חוסך בתצרוכת הדלק, משפר ביצועי מנוע, מפחית 

עשן ומזהמים, מסייע לעבור טסט. הוסף פחית  BG-244  למיכל הדלק בכל טיפול!

תכולה: 325 מ"ל 
מק״ט: 245

BG 245
תכשיר מסיר פיח מהדור החדש למנועי דיזל המתקדמים ביותר כולל הזרקה ישירה.

מנקה פיח במקומות הרגישים ביותר כגון מזרקים, תאי שריפה. משפר את תצרוכת הדלק, מפחית 
עשן משמעותית, משפר את ביצועי המנוע.

מק״ט:  246

מנקה ביעילות את הסעפות במנועי דיזל, מוחדר בהזרקה עם מכשיר BG68407 מיועד לשימוש
ע"י בעלי מקצוע ומומלץ מאוד למשאיות בכל טיפול תקופתי.

תכשיר לניקוי סעפת דיזל 

התזת המזרקים

פיית המזרק
לפני

לפני

אחרי

אחרי
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מוצרי 
BG

MOA

תכולה: 325 מ״ל
מק״ט: 110 

BG MOA הינו תכשיר המשפר את תכונת שמן המנוע, מקטין את כל 
החיכוך בין החלקים הנעים במנוע, משפר את יכולת ועמידות השמן 
לכל אורך חיי שמן המנוע. שימוש חוזר במוצר: מקטין את תופעת 
הבוצה בשמן, משפר תצרוכת דלק, מאריך משמעותית את חיי השמן 

במנוע ומגן עליו. 

מוצרי 
BG

BG Performance Oil Change Service
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BG לפני טיפול החלפת שמנים שלBG אחרי טיפול החלפת שמנים של

Vehicle A

תכולה: 325 מ"ל 
מק״ט: 105

EPR
תכשיר מיוחד לשטיפת פנימית ושיפור הדחיסה. בהחלפת שמן מנוע, התכשיר נועד לשטוף את 

המשקעים והבוצה מהמנוע אשר נשארים לאחר ריקון השמן הישן בעת הטיפול התקופתי. החומר חדל 

מלהיות פעיל לאחר 45 דקות. שוטף את כל מערכת השימון ומעלה את ביצועי הדחיסה משמעותית. 

התכשיר מומלץ מאוד למנועי הזרקה ישירה. מומלץ להוסיף פחית  MOA לשמן החדש שנוסף.

תכולה: 1 ל'  
מק״ט: 120

ENGINE PURGE
תכשיר שטיפת בוצה ולקות: התכשיר מכיל חומרים שנועדו לנקות את המשקעים והבוצה במערכת השמן 

בצורה יעילה ויסודית במנועי בנזין ודיזל. מומלץ במיוחד לרכבים עם קילומטרז' גבוה כמו מוניות, אוטובוסים, 

רכבי חברה ומשאיות.

תכולה: 325 מ"ל 
מק״ט: 107

RF- 7
התכשיר נועד לשפר את צמיגות השמן במיוחד עבור מנועים בעלי תצרוכת שמן גבוהה. בנוסף, המוצר משפר 

את ביצועי השמן על ידי הקטנת החיכוך, האטת קצב התחמצנות השמן.

תכולה: 325 מ"ל 
מק״ט: 112

DOC
מוצר אמריקאי חדש מבית BG. מותאם במיוחד למנועי דיזל החדישים עם מסנן חלקיקים, מונע סתימות 

במסנן החלקיקים. מגן על המנוע מפני שחיקה, קורוזיה. שומר על השמן "כחדש" בין החלפה להחלפת 

שמן. מתאים לכל סוגי השמנים כולל שמן 100% סינטטי. 

מערכת השמן

ראית פעם מנוע שעובד בלי שמן?
לצפייה סרוק את הברקוד

 14
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מוצרי 
BG

+ATC

תכולה: 325 מ״ל
מק״ט: 310 

התכשיר מכיל את מגוון המרכיבים הנדרשים לשיפור יכולות של שמני ממסרה אוטומטיים, מקטין חיכוך, 

משפר את עמידות השמן בפני התחמצנות, מונע הקצפת השמן, מייצב  את הגומיות. התוצאה: העברת 

הילוכים חלקה יותר, לצד הגדלת ביצועי המנוע והממסרה.

טיפולי ממסרה

תכולה: 325 מ"ל 
מק״ט: 302

CVT PLUS
התכשיר להגנה על פעולה תקינה של תיבת הילוכים רציפה )CVT( המוצר מגן על החלקים הנעים 

מפני שחיקה , מתאים לתיבות הילוכים עם רצועות או שרשרת במאמצים קשים וטמפרטורה גבוהה. 

מאפשר שילוב של שמן ישן וחדש. משפר את יציבות השמן, מאריך את טווח החלפת השמנים, מונע 

משקעים, מונע התחמצנות של שמן הגיר, מתאים לכל סוגי שמן הגיר.

תכולה: 325 מ"ל 
מק״ט: 106

BG QUICK CLEAN 
חומר ניקוי סולבנטי בטוח ויעיל שמסיר במהירות וביעילות הצטברות משקעים ולקות מבית השסתומים, 

רשתית מסנן וחלקים אחרים של הממסרה האוטומטית.

תכולה: 1 ל'
מק״ט: 312

ATF
שמן גיר אוטומט 100% סינטטי צהוב או אדום.  שמן בעל עמידות גבוהה בטמפרטורות קיצוניות, מתאים 

לשימוש בכל סוגי הממסרות למעט ממסרה עם הילוכים רצופים CCVT, מגן מפני שחיקה, מאריך את 

חיי השמן והממסרה, בעל יציבות טרמית גבוהה, עמיד בפני הקצפה ומניעת קורוזיה. תקנים: פורד 

.G052 162 A2 4 מרצדס בנץ, ב.מ.וו, לקסוס, פולקסווגן. מפרט-C אליסין V מרקון

תכולה:  496 מ"ל
מק״ט: 319

DCT
 שמן גיר לממסרות בעלות מצמד כפול. השמן מגן על הממסרה מפני שחיקה. מבטיח פעולה 

חלקה ושקטה בזמן החלפת ההילוכים. משפר ביצועי הממסרה.

תכולה: 177 מ"ל
מק״ט: 325

MGC
מקטין את שחיקת גלגלי השיניים בממסרה, משפר את יציבות השמן, משפר את העברת ההילוכים, מקטין 

טמפרטורות השמן, מאריך טווח החלפת השמן, מקטין עלויות תחזוקה. מתאים לכל סוגי שמני הממסרה 

בגלגלי הינע סופי לכלי רכב כולל הינע עם מנגנון מניעת החלקה וכן לממסרות תעשייתיות. מומלץ להוסיף 

בכל החלפת שמן. 

PF -5 :מק״ט

PF-5 מכשיר לריקון ומילוי שמן גיר אוטומט
מכשיר חובה לכל מוסך מודרני. מקל משמעותית בתהליך העבודה, חוסך בזמן ומגדיל 

הכנסות המוסך. 

מוצרי 
BG
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מוצרי 
BG

מוצרי 
BG

שמני גיר

תכולה: 946 מ"ל 
מק״ט: 750

שמן ממסרה ידנית 75W90 סינטטי מלא
שמן ממסרות סינטטי מלא בדרגה  GL-5 השמן מתאים לשימוש בממסרות רגילות, ממסרות הינע סופי 

עם מערכת הגבלת החלקה LIMITID SLIP וממסרות היפו. יציבות טרמית, נצילות ממסרה אופטימלית, 

פעולה שקטה של הממסרה. מגן מפני שחיקה וקורוזיה מותאם לאטמים וגומיות בממסרה. משפר 

תצרוכת דלק. מקטין הוצאות אחזקה. טווח החלפה ארוך במיוחד 400,000 ק"מ.

תכולה:  946 מ"ל 
מק״ט: 746

 80W90 שמן ממסרות רב שימושי בצמיגות של
השמן בעל תרכובת של שמן בסיס פארפיני. השמן מכיל חבילת תוספים הכוללים תוסף נגד שחיקה, תוסף 

נגד קצף, תוסף להורדת נקודת הקיפאון ותוסף נגד קורוזיה. השמן מספק הגנה לממסרות הפועלות בתנאים 

קיצוניים. מומלץ לממסרות משא קל, משאיות, ממסרות תעשייתיות.

תכולה: 946 מ"ל 
מק״ט: 790

שמן ממסרה ידנית 75W80 חצי סינטטי
שמן ממסרות BG SYNCRO SHIFT  בעל יכולת עמידות בלחץ גבוה, שומר על צמיגות בטמפרטורות 

נמוכות, מאפשר פעולה שקטה וחלקה בהעברת ההילוכים ברכב. בעל עמידות לטווחי נסיעה ארוכים 

במיוחד. מתאים לשימוש בכל הממסרות הידניות מורשה לפי הוראות יצרן של החברות הבאות: פורד 

GM ,מרצדס,

תכולה: 946 מ"ל 
מק״ט: 747

80W140  שמן ממסרות רב שימושי בצמיגות של
השמן בעל תרכובת של שמן בסיס פארפיני. השמן מכיל חבילת תוספים הכוללים תוסף נגד שחיקה, תוסף 

נגד קצף, תוסף להורדת נקודת הקיפאון ותוסף נגד קורוזיה. השמן מספק הגנה לממסרות הפועלות בתנאים 

קיצוניים.

נוזלי הגה כח

תכולה: 2 ל'
מק״ט: 332

תכולה: 2 ל'
מק״ט: 334

תכולה: 325 מ"ל
מק״ט: 108

POWER CLEAN שמן הגה כח

POWER STEERING CLEAN שמן הגה כח סינטטי מלא 

 QUICK POWER CLEAN

נוזל הגה כח לשימוש במכשיר BG 937. שמן איכותי במיוחד מונע שחיקה, שומר על שסתומים נקיים, 

עמיד בפני התחמצנות וכתוצאה מכך מאריך את חיי השמן ותקינות המערכת.

לשימוש במכשיר BG 937. מומלץ במיוחד עבור רכבי סיטרואן, ב.מ.וו, מרצדס, וולבו ולשאר הרכבים 

הדורשים שמן 100% סינטטי.

 "פלאשינג"\ שטיפה לשימוש במכשיר BG 937 . תכשיר לניקוי בטוח ויעיל שמסיר במהירות וביעילות 

הצטברות משקעים במערכת הגה כח בחילזון ובמסרק ההגה.
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BG ארה"ב מציגה את ליין התרסיסים האיכותיים ביותר בתחום הרכב. 
שימוש מינימלי - מקסימום תוצאה.

תרסיסים

תכולה: 425.3 גר'
מק״ט: 413

תרסיס ניקוי בלמים. מנקה ביסודיות , נדיף. לא משאיר עקבות שומניים לאחר הניקוי עומד בדרישות 
איכות הסביבה המחמירות ביותר.

תרסיס לניקוי בלמים

BG In Force

תכולה: 446 גר׳
מק״ט: 438 

תרסיס חזק במיוחד לשחרור ברגים תפוסים. המוצר מכיל חומרים מיוחדים 
המאפשרים חדירה אקטיבית גם למקומות הקשים ביותר לשחרור. פועל בשיטת 

. ION ACTIVATED

תכולה: 418 גר'
מק״ט: 406

תרסיס ניקוי בית מצערת וסעפת יניקה בנזין
מסיר ביעילות את הפיח המצטבר על המצערת ובתוך סעפת היניקה, משמן את ציר המצערת.

אינו פוגע ברכיבי פלסטיק או גומי. אינו פוגע בחיישן חמצן וממיר קטליטי.

תכולה: 447 גר'
מק״ט: 412

תרסיס ניקוי קרבורטורים
מנקה וממיס משקעים ופיח בעל לחץ פעולה גבוה במיוחד, אינו פוגע בגומיות וניתן לשימוש 

בכל מקום שבו נדרש ניקוי מהיר ויעיל.

תכולה: 361 גר'
מק״ט: 416

תרסיס סיליקון
מייצב גומיות מתאים לכל מקום ברכב שדורש שימון יבש כגון: גומיות לחלונות חשמליים, גומיות אטימה ועוד.

תכולה: 418 גר'
מק״ט: 462

תרסיס קצף לניקוי שטיחים וריפודים 
לניקוי ריפודים מתאים לריפודי בד וסקאי. המוצר אינו מכיל חומרים מסוכנים או מחוספסים העלולים לגרום 

לפגיעה כלשהי במשטח.

תכולה: 425 גר'
מק״ט: 495

תרסיס קצף מאפשר חדירה עמוקה אל כל החוליות של השרשרת. מספק שימון דק ויבש עמיד 

בלחצים ובטמפרטורות גבוהות. מתאים לשרשרת עם O-RING טבעות גומי. מתאים במיוחד לאופנועים.

תרסיס שימון שרשראות
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תכולה: 454 גר'
מק״ט: 498

HFC  תרסיס גריז
תרסיס גריז לתנאים קשים, עמיד במים. אינו מטפטף. עמיד בטמפרטורות גבוהות של מעל 2000c ובתנאים 

קשים של כימיקלים. מתאים במיוחד לכבלים הבאים במגע עם מי ים או עם לחות גבוהה.

תכולה: 446 גר'
מק״ט: 460

תרסיס לניקוי חלונות 
תרסיס לניקוי שמשות יעיל ביותר בניקוי כל סוגי המזהמים הנדבקים לחלונות: שמנים, מלח, צבע, 

יתושים ועוד. התרסיס מנקה ומבריק ללא השארת סימנים. דוחה אדים.

תכולה: 397 גר'
מק״ט: 485

התרסיס ייחודי בכך,  שכאשר הוא בא במגע עם חומצה הוא מוקצף. בזמן ריסוס התכשיר על קוטבי 
המצבר הוא חודר לכל המקומות בין הקוטב ונעל המצבר ומנקה את האזור. ניקוי זה משפר את המגעים 

בין הקטבים ונעלי המצבר. התרסיס משנה את צבעו כאשר הוא בה במגע עם חומצה 
והוא מאפשר גילוי סדקים בבית המצבר.

תרסיס לניקוי מצברים  

מערכת קירור

תכולה: 355 מ"ל
מק״ט: 511

אטם נזילות במערכת קירור
תכשיר אורגני המתלכד באיזורי דליפה במערכת קירור ויוצר חסימה. מיועד לדליפות קטנות במערכת  
ומתאים לרוב נוזלי הקירור. יש להוסיף את המוצר לרדיאטור כאשר יש חוסר קבוע בכמות הנוזלים.

תכולה: 355 מ"ל
מק״ט: 540

תכשיר ניקוי למערכת קירור
תכשיר הניקוי והשטיפה "פלאשינג" מאפשר קירור והסרה של משקעי אבנית קשה כסלע ממערכת 
הקירור, שימוש בתכשיר בריכוז הנכון יסיר גם משקעים אורגניים, גריז ושאריות גליקול. התכשיר יוצר 

אמולסיה עם מרכיבי הקורוזיה ומסיר אותם ממערכת הקירור.
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בקרת אקלים

תכולה: 198 גר'
מק״ט: 709

BG- FRIGI CLEAN
מנקה את המאייד משומנים עובש ובקטריות. יש להחדיר את קצף הניקוי לחלל בית המאייד

עם המזרק המצורף. משפר משמעותית ביצועי מערכת מיזוג.

תכולה: 355 גר'
מק״ט: 711

BG- FRIGI FLUSH
חומר ניקוי נוזלי בעל צמיגות נמוכה מאוד על בסיס  POLYOL ESTER, חומר סינטטי בעל יכולות ניקוי 

מעולות המתאים למערכות: R134A, 12R. הניקוי דרוש בכל החלפת מדחס מתוצאה של פגם מכני. 

שבבי המדחס הישן הנמצאים בכל המערכת ואי הניקוי יגרום נזק למדחס החדש.

תכולה: 28.4 גר'
מק״ט: 697

Frigi Fresh
מטהר את מערכת המיזוג מבקטריות, מונע ריח רע ממערכת המיזוג ,מתאים גם לטיפול

בריחות בפנים הרכב, ריח סיגריות ועוד. מותיר אחריו ניחוח נעים. בטוח לשימוש, עומד בתקנות איכות 

הסביבה המחמירות ביותר.

תכולה: 1 גלון
מק״ט: 7011

BG 7011
שמן  100% סינטטי מתוסף למזגן. מכיל תוספים להשקטת רעשים במדחס, שמירה על מערכת המיזוג 

ודיו פלורסנטי לגילוי דליפות גז.

גריז

תכולה: 411 גר'
מק״ט: 605

HCF  גריז
משחת סיכה ייחודית העמידה בתנאי עבודה קשים ובמיוחד באווירה של מי–ים. משחת הסיכה הינה רב שימושית 

במיוחד במקומות שנחוצה סיכה בתנאים קשים. משחת הסיכה עמידה  בפני שטיפה של מים ונותנת הגנה 

מצוינת נגד חלודה וקורוזיה. המשחה מומלצת מאוד לשימושים תעשייתיים במיוחד באווירה של מי ים ו/או 

כימיקלים שגורמים נזק למיסבים ניתן להשתמש במשחה גם כשכבת הגנה למתכות למניעת קורוזיה וחלודה. 

ניתן להשתמש במשחה זו בבתי זיקוק לנפט, מפעלי התפלת מים, מפעלי דשנים, מפעלים כימיים, מכרות, 

מתקנים להשבת קולחים ועוד.

תכולה: 355 מ"ל
מק״ט: 607

SLC  גריז
משחת הסיכה BG SLC תוכננה לספק את הדרישות הגבוהות ביותר ממשחת סיכה. המשחה היא 

מסוג ליטיום קומפלקס, עמידה בפני טיפטוף בעומסים גבוהים. המשחה הינה רב שימושית ומספקת 

כושר נשיאת עומס גבוה שנוצר כתוצאה מחיכוך גבוה והטמפרטורה שנוצרת עקב  החיכוך הם הסיבות 

העיקריות לשחיקת מיסבים. משחת הסיכה BG SLC מכילה מרכיבים ייחודיים העמידים בפני שחיקה 

ולמעשה יש למשחה תכונה של החלקה של פני השטח, כך שהחיכוך קטן מאוד. המשחה מתאימה 

לכל סוגי משחות הסיכה ממשפחת הליטיום.

תכולה: 397 גר'
מק״ט: 608

 SS2000 גריז
משחת הסיכה BG SS 2000 הינה מוצר עם טכנולוגיה מתקדמת ביותר, המשחה רב שימושית על בסיס 

פוליאורה סינטטית. המשחה מתאימה לשימושים בכלי רכב, כלי שייט ושימושים תעשיתיים. המשחה 

ניתנת לשימוש בטמפרטורות גבוהות ונמוכות בתנאי לחות או יובש בעומס בינוני וגבוה. המשחה אינה 

מושפעת ממים ומגינה מפני קורוזיה וחלודה. המשחה גמישה לשימוש ומתאימה לערבוב עם סוגים רבים 

של משחות סיכה. נקודת טפטוף גבוה של מעל 210oc עושה את המשחה לבחירה הנכונה לכלים רבים.
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מוצרי 
BG

מוצרים מיוחדים

תכולה: 29 מ״ל
מק״ט: 860

STOP SQUEAL
משקיט רעשים בבלמים: נוזל כימי שנועד למנוע הדבקת רפידות הבלמים לצלחות. כתוצאה מכך: נמנע 

חריקות וצפצופים בעת בלימת הרכב. מס' טיפות של הנוזל על רפידות הבלמים פותרת את הבעיה.

תכולה: 72  יחידות כפולות
מק״ט: 878

מטליות לניקוי ידיים

מטליות ניקוי וניגוב ידיים: 72 יח' הספוגות בחומר ניקוי מיוחד המאפשר ניקוי שומנים, דסק, סיליקון, דיו ולכלוך. 

תכולה: 397 גר'
מק״ט: 485

התרסיס ייחודי בכך, שכאשר הוא בא במגע עם חומצה הוא מוקצף. בזמן ריסוס התכשיר על קוטבי המצבר הוא 

חודר לכל המקומות בין הקוטב ונעל המצבר ומנקה את האזור. ניקוי זה משפר את המגעים בין הקטבים ונעלי 

המצבר. התרסיס משנה את צבעו כאשר הוא בה במגע עם חומצה והוא מאפשר גילוי סדקים בבית המצבר.

מק״ט: 911

מכשיר לניקוי פנימי )פלאש( של הצנרת ופנים מערכת המיזוג.
הערכה כוללת צינור לחץ עם מתז להחדרת נוזל השטיפה.

תרסיס לניקוי מצברים

מכשיר לניקוי מערכת מזגנים
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מק"ט תיאור פריט

מערכת דלק בנזין

438 BG-תרסיס קצף שחרור ברגים שימור ודוחה לחות 446 גר'

406 תרסיס ניקוי בית מצערת וסעפת יניקה בנזין

412 BG-תרסיס לניקוי קרבורטורים 447 גרם

413 תרסיס לניקוי בלמים

416 תרסיס סיליקון

462 תרסיס קצף לניקוי שטיחים וריפודים

495 תרסיס שימון שרשראות

498 HFC תרסיס גריז

460 תרסיס לניקוי חלונות

485 תרסיס לניקוי קוטבי מצברים

511 אטם נזילות במערכת קירור

540 תכשיר ניקוי למערכת קירור

709 BG- FRIGI CLEAN

711 BG- FRIGI FLUSH

697 Frigi Fresh

7011 שמן 100% סינטטי מתוסף למזגן

605 HCF גריז

607 SLC גריז

608 SS2000 גריז

860 משקיט רעשים בבלמים

878 מטליות לניקוי ידיים

485 תרסיס לניקוי מצברים

911 מכשיר לניקוי מערכת מזגנים

מק"ט תיאור פריט

מערכת דלק בנזין

208 BG 44K - חסכן דלק! מסיר פיח למנועי בנזין  ודיזל - 325 מ"ל

203 תכשיר דלק CF-5 לניקוי והסרת משקעים בנזין ודיזל

206 תכשיר ניקוי סעפות ושסתומים  בנזין לשימוש במכשיר 9210

210 BG 9210 תכשיר ניקוי  מערכת הזרקה בנזין לשימוש

211 BG9210 בשסתומים למכשיר EGR  תכשיר לניקוי פיח בנזין

260 GDI תכשיר לניקוי סעפת יניקה במנועי

201 GDI תכשיר לניקוי מזרקים ותאי שריפה במנועי

9290-200 מכשיר ניקוי מזרקים וסעפות למנועים

244 תכשיר לניקוי פיח קשיח למנועי דיזל פחית 325 מ"ל

229 תכשיר ניקוי מערכת הזרקה דיזל למכשיר BG9600 פחית 325 מ"ל

245 תכשיר מסיר פיח מהדור החדש למנועי דיזל המתקדמים ביותר כולל הזרקה ישירה

248 תכשיר לניקוי סעפת דיזל

110 תוסף שמן MOA משפר את השמן בנזין ודיזל מפחית שחיקה ומונע חימצון

109 EPR  תכשיר מיוחד לשיפור הדחיסה ולשטיפה פנימית בהחלפת שמן

107 תוסף לשמן RF-7 במנועי בנזין ודיזל מוסיף צמיגות ומונע עשן

112 תוסף שמן למנועי דיזל

310 BG תוסף שמן ATC משופר מייצב ונוגד חימצון לממסרה אוטומטית

302 )CVT( התכשיר להגנה על פעולה תקינה של תיבת הילוכים רציפה

106 חומר ניקוי סולבנטי בטוח ויעיל שמסיר במהירות וביעילות הצטברות משקעים ולקות מבית השסתומים

312 BG-שמן גיר אוטומט 100% סינטטי 0.946 ליטר אדום

325 BG-תוסף MGC לשמן לממסרה ידנית  177 מ"ל

PF-5 PF-5 מכשיר לריקון ומילוי שמן גיר אוטומט

750 שמן ממסרה ידנית 75W90 סינטטי מלא

790 שמן ממסרה ידנית 75W80 חצי סינטטי

747 80W140 שמן ממסרות רב שימושי בצמיגות של

746 80W90 שמן ממסרות רב שימושי בצמיגות של

438 POWER CLEAN שמן הגה כח

334 POWER STEERING CLEAN שמן הגה כח סינטטי מלא

108 BG 937 פלאשינג\ שטיפה לשימוש במכשיר

תרסיסים

מערכת קירור

בקרת אקלים

גריז

מוצרים מיוחדים

מערכת דלק בנזין

מערכת דלק דיזל

מערכות השמן

טיפולי ממסרה

שמני גיר

נוזלי הגה כוח

מוצרי 
BG

מוצרי 
BG

מוצרי 
BG


