
ORIGINÁLNÍ 

OEM ŘEŠENÍ

EOLYS®

Aditivum paliva pro dieselové motory PSA Peugeot/Citroën,
Fiat, Ford, Lancia, Mazda a Volvo.



PLUS PRO FILTRY 
PEVNÝCH ČÁSTIC
EOLYS® - toto originální aditivum paliva přispívající k regeneraci dieselových fi ltrů pevných 
částic (DPF) je již nyní dostupné v sortimentu fi rmy Bosal. Jedná se o katalýzu paliva (fuel-bor-
ne-catalyst = FBC) obohaceného o chemický prvek cer (Ce), která je řešením na prvomontážních 
linkách nebo poprodejním servisu u PSA Peugeot/Citroën, BMW, Fiat, Ford, Lancia, Mazda 
a Volvo. EOLYS® činí nepříjemné regenerační jízdy zbytečnými: s EOLYS® probíhá regenerace 
fi ltru DPF automaticky a nezávisle na stylu jízdy – v městském provozu, mimoměstském provozu 
nebo na dálnicích.

JAK FUNGUJE EOLYS®?
EOLYS® eliminuje pevné částice již od 450°C – tedy 
o 150°C dříve, než je běžná teplota hoření těchto částic! 
Extra regenerační jízdy již nejsou zapotřebí. 
Z tohoto důvodu se EOLYS® doplňuje do přídavné nádržky 
umístěné hned vedle  palivové nádrže. Malé množství 
s palivem kompatibilního aditiva se automaticky přimíchá 
během plnění nádrže. Takto se EOLYS® smíchá s pevnými 
částicemi při spalování paliva. Toto umožňuje kompletní 
a časté spalování při nízkých teplotách hoření. Spalování 
probíhá každých 500 – 1.000 km bez zatěžování fi ltru DPF.
Regenarace proto trvá pouze 2 – 4 minuty. 
Rychlé, praktické, šetrné k životnímu prostředi.

EOLYS® navíc částečně plní funkci údržby. Dle výsledků 
testování postačí 1,5 – 5 litrů (dle stylu jízdy) až do 
120.000 km. Údržba fi ltru DPF se předpokládá mezi 
120.000 a 180.000 km. EOLYS® se jednoduše doplňuje 
během používání  fi ltru DPF. Jediné velice důležité je 
správně vybrat EOLYS® podle roku výroby vozidla.

EOLYS® Z ORIGINÁLNÍ VÝBAVY – 
ORIGINÁLNÍ ŘEŠENÍ REGENERACE 
  zcela spálí všechny pevné částice 
  nezbytná součást systému údržby dieselových motorů
  EOLYS® umožňuje snížení spotřeby paliva při regeneraci DPF
  jediný product s OEM homologací 



1  Citroën/Peugeot DAM číslo (také nazývané ORGA číslo) odkazuje přesně na den, kdy bylo vozidlo vyrobeno. DAM číslo se začalo užívat 1. ledna 1993 
s číslem 5898. Od toho dne se pak toto číslo navyšuje o 1 za každý den. Bohužel neexistují jasná pravidla o tom, kde na vozidle může být toto DAM 
číslo nalezeno. Na mnoha současných modelech může být toto číslo uvedeno ve štítku na A sloupku. Zde můžete také často najít informace 
o kódu barvy a předepsaném tlaku pneumatik. Ve spodní části štítku je většinou 6 nebo 7-místný kód. V 6-místném kódu představují první 4 číslice 
kód ORGA, v 7-místném je to pak 5 prvních číslic. Poslední dvě číslice označují kód výrobního závodu. Někdy může být štítek umístěn na B sloupku, 
někdy také na straně řidiče (např. Peugeot 206). U starších modelů může být toto ORGA číslo také uvedeno v motorovém prostoru (např. na zadních 
montážních vzpěrách).

2  Všechny sady obsahují prázdnou sběrnou láhev a plnící hadičku.

EOLYS® DPX 42 EOLYS® 176 EOLYS® POWERFLEX

generace generace generace

do DAM čísla 9492 
(->I 4. listopadu 2002)

od DAM čísla 9493 
(5. listopadu 2002 I->)

od DAM čísla 12166 
(1. února 2010 I->) 

  Pro vozidla 1999 I-> I 2002:
- Citroën
- Fiat
- Lancia
- Peugeot

  Pro vozidla  2002 I-> I 2010:
- BMW (2007 - 2010)
- Citroën (2002 - 2010)
- Ford (2003 - 2009)
- Mazda (2004 - 2009)
- Peugeot (2002 - 2010)
- Volvo (2004 - 2009)

  Pro vozidla 2010 I-> :
- Citroën
- Peugeot

Barva hrdla nádržky: Barva hrdla nádržky: Barva hrdla nádržky:

DPF řešení regenerace DPF řešení regenerace   DPF řešení regenerace
  zvyšuje výkon motoru
  snižuje spotřebu paliva při 

regeneraci DPF
  prodlužuje interval pro regeneraci 

DPF

258-975 (1 l sada)2

258-972 (4,5 l sada)2

258-976 (1 l sada)2

258-971 (3 l sada)2

258-977 (1 l sada)2

258-978 (3 l sada)2

Různá aditiva EOLYS ® nejsou vzájemně kompatibiliní a nesmí být 
vzájemně míchána!
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