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PASTRUES MOTORI  
ORIGJINAL TOYOTA  
TOYOTA GENIUNE ENGINE FLUSH (TGEF) 
 
Paisje origjinale për pastrim

Ruan performancën më të mirë të motorit. Edhe vajrat mo-
dern sintetikë nuk mund të pastrojnë të gjitha papastërtitë 
dhe grimcat të cilat mblidhën në motor gjatë funksionimit të 
tij normal. Nëse lejoni që në motor të mbledhën depozitat me 
kalimin e kohës kjo mund të ndikoj në qarkullimin e vajit dhe 
të çojë në konsum të pjesëve vitale të motorit.

Pasojat e formimit të depozitave të vajit në motor:

 
Shkaktarët kryesor që ndikojnë në formimin e depozitave  
në motor: 
- Ndërrimi i parregullt i vajit të motorit  
- Vozitje të shpeshta e të shkurta  
- Punë e shpeshtë në ler gaz  
- Vozitjet e shpeshta të ndalimit dhe ngasjes  
- Ngasja e shpeshtë jashtë rrugës  
- Cilësi e dobët e karburantit 

Disa shprehi të vozitjës mund t’i përshpejtojnë këto fenome-
ne, ndaj pastrimi i motorit nga depozitat, para se të kthehen 
në llum, është i rëndësishëm për shëndetin e veturës suaj. 

JETË MË E SHKURTËR  
E MOTORIT

SHPENZIM MË I LARTË  
I KARBURANTIT

FUQI MË E DOBËT  
E MOTORIT

PËRPARËSITË E  
PËRDORIMIT  
TË TGEF  
I thjeshtë për përdorim

TGEF eliminon deri në 85% të depozitave në motor duke i pa-
struar ato së bashku me vajin e mbetur në procesin e ndërri-
mit të rregullt të vajit të motorit. 



Para                                             

INFORMACION 
I DOBISHËM  
Aplikimi është i thjeshtë dhe 
kryhet gjatë ndërrimit të rre-
gullt të vajit të motorit. Lehtë, 
Sigurtë, Shpejtë 

TGEF fuqishëm pastron motorin dhe është i sigurt për t’u për-
dorur, pa tretës dhe i lehtë për t’u përdorur me të gjitha llojet e 
vajrave të motorit. 

Përfitimet kryesore të përdorimit të TGEF: 
- Rrit fuqinë e motorit  
- Rrit jetëgjatësinë e motorit  
- Zvogëlon konsumin e karburantit  
- I sigurt për t’u përdorur  
- nuk dëmton pjesët e motorit  
- Shpejtë

THE BENEFITS OF USING 
TOYOTA GENUINE ENGINE FLUSH
With more cars on the road, drivers are likely to 
experience regular stop & go driving cycles and slow-
moving traffic. This, combined with short distance 
driving, irregular oil changes, poor fuel quality or high 
rpm driving on slopes, means that sludge builds up in 
the engine, compromising its performance. In addition 
to this in diesel engines, hard acceleration and high 
load driving results in the generation of soot in the 
engine.

TGEF removes 85% of the deposits from inside the 
engine, by capturing it within the used oil, which is 
then drained from the engine during a routine oil 
change.

Removing this sludge and soot from the engine has the 
following benefits for the customer:
- Increased fuel efficiency
- Increased engine power

Because TGEF contains no solvents, it is safe to use and 
doesn’t damage any of the engine sealing materials.

When compared to similar products, TGEF has the 
following advantages:

- Does not contain solvents, so is safe for both engine
seals and technicians

- Has a higher flash point than solvent based cleaners,
so is easy to store

- Acts quicker than conventional products

HOW TO USE 
TOYOTA GENUINE ENGINE FLUSH 
Application is simple and takes place during a routine 
oil change. 

1. Add 1 bottle* of TGEF before draining the oil In the garage
2. Idle for 10 minutes In the garage

3. Drain the oil – always change oil filter In the pit
4. Pour in new oil In the pit

USEFUL INFORMATION
- Products are available for petrol engines (including

hybrid) and diesel engines, with increased cleaning
performance on petrol engines.

- For best results, TGEF should be used on warm
engines.

- TGEF is not a fuel or engine additive and should be
drained with the old oil before adding new engine oil.

- The oil filter should be replaced before adding new
engine oil.

HOW TO SELL
TOYOTA GENUINE ENGINE FLUSH
TGEF should be promoted to all customers whose 
vehicles are undergoing a scheduled service.

It’s important to stress the following benefits to the 
customer:

- Powerful cleaning performance - enhances engine
performance, reduces fuel consumption and extends
engine life.

- Safe – does not damage engine parts.
- Quick – only takes 10 minutes, so low cost.

Although relevant to all owners, using TGEF is 
especially recommended for the following customers:

- Irregular engine oil changes
- Frequently drive short distances
- Frequently drive in heavy traffic with engine idling or

stop/start cycles
- Continuous high rpm driving on slopes

*TGEF is designed to work most  effectively when 5-10% of the quantity of engine oil is added, 
so engines with an engine capacity of over 6 litres require 2 bottles.

Modern synthetic oils are unable to 
absorb all of the dirt and particles 
generated by the normal functions of 
the engine. If these deposits are left 
to build up in the engine, they can 
interrupt the correct flow of the oil, 
leading to excessive wear and tear on 
the engine.

Certain driving characteristics can accelerate this 
process, making the removal of the deposits, called 
sludge, even more important for the health of the 
engine.

Toyota Genuine Engine Flush (TGEF) has been 
developed to remove this sludge during a routine oil 
change, maintaining the peak performance of the 
engine and preventing unnecessary wear and tear.
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Pas

Pastrimi i motorit me TGEF 
rekomandohet në çdo servis 
të rregullt, veçanërisht për 
ndërrime të parregullta të 
vajit të motorit, vozitje në 
distanca të shkurtra, vozitje 
jashtë rrugës dhe vozitje të 
shpeshta me ngarkesë të 
madhe.

SHPEJTË

SIGURTËLEHTË



TOYOTA PASTRUES I  
SISTEMIT TË KARBURANTIT 
FUEL INJECTOR CLEANER (FIC)
 
Shijoni një udhëtim më të pastër, më të rehatshëm dhe 
ekonomik

Motorët Toyota janë krijuar për të ofruar performancë të 
jashtëzakonshme dhe këtë e arrijnë më së miri kur janë të pastër. 
Për shkak se punojnë në temperatura të larta dhe tolerancave 
jashtëzakonisht të vogla, madje mbledhje e sasive të vogla të 
depozitave dhe papastërtive mund të ndikojnë në funksionimin 
e motorit.

Me kalimin e kohës, depozitat grumbullohen në mënyrë të 
pashmangshme brenda motorit dhe në sistemet e injektimit të 
karburantit dhe mund të çojnë në përkeqësim të ndezjës, troki-
tje të motorit fuqi më të dobët, si dhe në rritjen e konsumit të 
karburantit.

 
 
Arritni konsumin e humbur (optimal) të karburantit duke 
përdorur një pastrues injektorësh Toyota.

Një trajtim për pastrimin e sistemit të injektimit të karburantit 
është e mjaftueshme për të kthyer ekonominë e karburantit dhe 
performancës. Pastruesi i injektorit largon depozitat nga pjesët 
kryesore brenda motorit dhe sistemit të injektimit të karburantit, 
duke ndihmuar në reduktimin e emetimeve të gazërave, kthimin 
e fuqisë së humbur dhe zgjatje të jetëgjatësisë së injektorit.

Si funksionon një pastrues i injektorëve Toyota?

Pastruesi i injektorëve të Toyota-s fillon të punojë menjëherë dhe 
tërësisht pastron të gjithë sistemin e injektimit të karburantit dhe 
dhomën e djegies në motor. Pastron pjesën e mbrendshme të 
injektorit të karburantit dhe rreth injektorit, përmirëson formën e 
spërkatjës së karburantit dhe efikasitetit të djegies. 

Në rastin e motorëve me benzinë hiqet shtresë nga depozitat e 
djegura në valvulat thithëse që përndryshe do të kufizojnë 
rrjedhën e karburantit dhe ajrit në cilindra. Një trajtim me pa-
strues injektorësh Toyota, do të afrojë nivelin e emetimeve të 
gazërave në vlerat e përcaktuara gjatë prodhimit të automjetit.



TOYOTA PASTRUES  
I SISTEMIT TË 
KARBURANTIT TEK 
MOTORET BENZINE  

Ky pastrues në bazë detergjenti është 
testuar gjerësisht për të ofruar efikasitet 
të jashtëzakonshëm. Pastron kandelat, 
përmirëson performancën e motorit 
gjatë vozitjes (ndezja) dhe thellësisht 
pastron dhomat e djegies.  Kjo sjell në 
një rritje të fuqisë, konsum më ekono-
mik dhe punë më të qetë të motorit.

1. PARA: Depozitat në valvolat thit-
hëse mund të shkaktojnë ngjitje, 
mbyllje jo korrekte dhe kompresion 
të reduktuar të motorit.

2. PAS: Paraqitja pas trajtimit, valvola 
thithëse e pastruar funksionon siç 
duhet, ndihmon në kthimin e per-
formances së humbur dhe konsum 
më ekonomik të karburantit.

 

Karakteristikat kryesore: 
- Teknologji e avancuar pa hi 
-  I përshtatshëm për të gjitha pjesët e sistemit të injektimit të 

karburantit
- I sigurt për t’u përdorur me katalizatorë dhe sensorë oksigjeni.

Pastron depozitat brenda injektorëve të karburantit dhe rreth 
injektorëve, përmirësimi i formës së injektimit. 

Pastron depozitat nga pistonët e motorit për djegie më të mirë.

PARA

PARA

PAS

PAS



TOYOTA PASTRUES 
I SISTEMIT TË 
KARBURANTIT TEK 
MOTORET DIESEL 

Karakteristikat kryesore: 
- Teknologji e avancuar pa hi
-  Ndihmon në heqjen e depozitave të karbonit nga lart dhe 

brenda injektorit të naftës
-  Përmirëson vlerën e djegies optimizon djegien
-  I përshtatshëm për motorët diesel me injektim direct dhe 

indirekte,me common rail dhe turbo.
-  I përshtatshëm për të gjitha pjesët e sistemit të injektimit 

të karburantit

PARA PAS

Pastruesi është projektuar për pastrim 
të thellë si dhe pastrimin e të gjithë si-
stemit për injektim të karburantit. Pa-
struesi është detajisht i testuar për arri-
tje superiore të performancës dhe 
eliminimin e depozitave për të reduktu-
ar konsumin e karburantit dhe të siguroj 
punë pa pengesa të motorit.


