Zariadenie ecobenz sa používa na znižovanie spotreby paliva na benzínových a naftových
motoroch. Je určené na palivové potrubie s priemerom 10-18 mm, z nemagnetického materiálu.
Výrazne napomáha k odbúravaniu karbónových usadenín v spaľovacom priestore, čím dôjde
k predĺženiu životnosti motora a zníženiu hlučnosti.
Na základe dlhodobých meraní v rôznych klimatických a poveternostných podmienkach, ako aj
na rôznych typoch spaľovacích a vznetových motoroch bolo vytypované našimi odborníkmi
najefektívnejšie usporiadanie permanentných magnetov špeciálnej konštrukcie a tvaru, ktoré
používame v našom zariadení na dosiahnutie najlepších možných výsledkov s úsporou od 5-15
percent paliva.
ECOBENZ je možné k maximálnej spokojnosti používať ako na benzín tak aj na naftu.
Upozornenie: na spotrebu má významný vplyv zmena vlhkosti vzduchu, poveternostné
podmienky, zmena adhézie vozovky, pneumatík, typ a kvalita použitého paliva, spôsob jazdy,
celkový technicky stav vozidla.

ŠKODA OCTAVIA 1,6i

ŠKODA FABIA 1,2i

AQUASYSTEM s.r.o.
Brestova 1
821 02 Bratislava
Slovensko
IČO: 35795247

OSVEDČENIE
O protokole č.D42 612

Vec: Protokol o skúške č.D42 612
Meranie spotreby paliva s výrobkom ECOBENZ
AQUASYSTEM s.r.o.
Brestova 1
821 02 Bratislava
Slovensko
IČO: 35795247

Schvaľuje
Na základe žiadosti držiteľa osvedčenia o protokole č. D42 612 zo dňa 6.9.2004, používať tieto
informácie z protokolu:
Skúšky boli robené pri rýchlostiach 60/90/120 km/hod na valcovom dynamometri a externom
merači spotreby a dosiahnuté nasledujúce hodnoty úspory paliva:

Pri rýchlosti 60
Pri rýchlosti 90
Pri rýchlosti 120

km/hod
km/hod
km/hod

8,47 %
8,02 %
9,83 %

Skúšky boli vykonané na vozidle Škoda Octavia 1,6i
Protokol o skúške je k nahliadnutiu u výrobcu a vo firme.
V Bratislave 7.9.2004
AQUASYSTEM s.r.o. Brestova 1
821 02 Bratislava, Slovensko
IČO: 35795247

Vyhlásenie o zhode
Vyhlásenie o zhode vydáva
Obchodné meno :
Sídlo :
IČO :
IČ DPH :

AQUASYSTEM spol. s r.o.
Bratislava, Brestova č.1, PSČ 821 02
35 795 247
SK 2020257525

ako výrobca výrobku
Názov výrobku :

ECOBENZ

Popis a funkcia výrobku :
Zariadenie je určené na montáž do zážihových aj vznetových motorov. Jeho montáž sa vykoná
na prívod paliva k motoru. Aplikáciou zariadenia Ecobenz dochádza k úspore paliva od 5 do
15 %, spaľovací priestor ostáva čistý a je bez nánosov karbónu. Motor ma tichší chod.
Zariadenie pracuje na princípe trvalého pôsobenia cielene usmerneného magnetického poľa na
palivo spaľované v motore.
Ecobenz po inštalácii do vozidla nevyžaduje žiadnu údržbu ani žiadny zdroj napájania.
Výrobca vyhlasuje, že :
A. Uvedený výrobok je pri určenom použití bezpečný a prijaté opatrenia, ktorými je
zabezpečená zhoda všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou, sú
v súlade so základnými požiadavkami nariadení vlády a technických predpisov, ktoré sa na ne
vzťahujú.
B. Posúdenie zhody bolo vykonané postupom stanoveným podľa § 12 ods.3 , písmeno a ,
zákona 264/1999 Z.z. Výrobok splňa Nariadenie vlády 392/1999.
C. Zariadenie Ecobenz je v zmysle zákona 315/1996 o premávke na pozemných
komunikáciach a vyhlášky 116/1997 Z.z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných
komunikáciach ,schválené Rozhodnutím Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č.k.:
11602-193/04 , zo dňa 13.12.2004.
Osvedčenie o technickej spôsobilosti typu súčasti, výstroja a výbavy vozidiel bolo vydané dńa
13.12.2004 pod číslom 2350 a ukladá výrobcovi používať schvaľovaciu značku
27 MD 2350 na každý výrobok.
C. Výrobok splňa Nariadenie vlády 394/1999 :
- celá zostava zariadenia neobsahuje prvky a časti, ktoré by boli zdrojom rušenia, alebo
mohli byť ovplyvnené elektromagnetickým poľom. Zariadenie splňa požiadavky na
elektromagnetickú kompaktibilitu.

V Bratislave 14. decembra 2004

