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Rewolucyjny modyfikator oleju napędowego każdego typu 

 
 

Hybrogen to unikalny modyfikator paliw płynnych, w szczególności wszelkiego 

rodzaju olejów napędowych lekkich jak i ciężkich. Został wynaleziony  

w Wielkiej Brytanii w celu obniżenia spalania a jednocześnie emisji szkodliwych 

związków przez sprzęt ciężki oraz silniki statków.  
 

W przeciwieństwie do tradycyjnych dodatków do paliw – Hybrogen działa na 

strukturę paliw poprzez wprowadzenie mieszalnych z paliwami nano rozmiarów 

(średnio ok. 80nm) koloidalnych cząstek, które w procesie spalania paliwa 

powodują dodatkowe rozbicie molekuł paliw węglowodorowych na znacznie 

mniejsze. Skutkiem tak unikalnego działania jest poprawa jednorodności paliwa, 

bardziej kompletne i czystsze jego spalanie a tym samym większa ilość energii  

z każdej jednostki paliwa i mniej strat w postaci emisji zanieczyszczeń środowiska. 
 

Hybrogen jest produktem naturalnym, bezpiecznym dla środowiska, nie zawiera 

żadnych toksycznych związków ani cząstek metali, jest bezpopiołowy. 
 

Hybrogen jest bezpieczny, podwyższa smarność paliw, wiele lat  

z powodzeniem testowany w silnikach samochodów osobowych, ciężarowych, 

ciężkiego sprzętu oraz jednostek pływających wykazując poprawę czystości 

silników oraz układów paliwowych – także wtryskiwaczy, redukcję szkodliwych 

emisji i zawsze oszczędności na kosztach utrzymania oraz spalania paliwa.  
 

Hybrogen przywraca osiągi silnika utracone na skutek nagromadzenia węglowych 

depozytów. 
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Dzięki Hybrogen oszczędności na kosztach spalania paliwa stosowanego  

w silnikach Mitsubishi czy Cummins jednostek pływających sięgają 6% - 9%  

a redukcja ilości wydalanych dymów – ponad 80%. 
 

W zastosowaniach ciężkiego sprzętu wydobywczego dzięki Hybrogen uzyskiwane są 

regularnie wzrosty wydajności minimum 5% przy jednoczesnych oszczędnościach na 

kosztach spalania paliwa rzędu 9%. 
 

Hybrogen zastosowany w ciągniku siodłowym MAN firmy transportowej  

pozwolił na zaoszczędzenie na spalaniu paliwa aż 7,8% już po pierwszym 

tankowaniu a zastosowany w samochodzie dostawczym Ford Transit kuriera po 

trzecim tankowaniu pełnego baku z Hybrogen spalanie spadło aż o 12,8%. 

 
Bez Hybrogen                     Z Hybrogen 

 

 
Ilość nagaru po 350 godzinach pracy silnika morskiego 

 
Hybrogen jest niezwykle wydajny, 1 litr Hybrogen wystarcza aż na 3000 litrów 

paliwa. Zalecana proporcja 1:3000. Stosować przed tankowaniem. 

 
Hybrogen jest dostępny w opakowaniach: 1 litr, 5 litrów, beczka 200 litrów oraz 

IBC 1000 litrów. 

 
 


