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Пестите гориво, 
пазите природата!

Ра�отят �ез консумативи!
Изо�ретени и произведени 

в Австрия!office@bionositeli.com 

M   +359 899 17 10 90

 T/Ф +359 52  65  75  75

bionositeli.combionositeli.com

NБИОЕНЕРГИЕН СТОМАНЕН ЩИФТ -
СПЕСТИТЕЛ НА ГАЗ - GasSaver

GasSaver взаимодействa с 
газа и променя молекуляр-
ната структура на въглево-
дорода. Това води до по-
добро изгаряне и намаля-
ване на отпадните газове.

Подобрява изгарянето при котли на газ

Бандажира се към газопроводната тръба. Работи 
резонансно от автомобили на газ - пропан бутан 
или метан, до газови котли.

Как действа GasSaver?

Артикул № 1200

БИОЕНЕРГИЕН ЩИФТ - СПЕСТИТЕЛ 
ЗА ДИЗЕЛОВИ КОТЛИ - OILSAVER

Артикул № 1100

Газопровод

Подобрява изгарянето чрез полево въздействие. 
Монтира се допрян на тръбопровода към дюзата.

Внимание: Никога не използвайте това 
устройство за газови инсталации!

Подобрява процеса на изгаряне при котли на 
дизел!

БИОЕНЕРГИЕН СТИКЕР - СПЕСТИТЕЛ 
ЗА КОТЛИ НА ДЪРВА И ПЕЛЕТИ

N-G стикера подобрява процеса на изгаряне при 
котли на дърва!

Залепя се на почистено място на корпуса на коте-
ла. Необходими са 3 до 4 семици за постигане на 
максималния ефект.

Артикул № 1300

Артикул № 1320

Комплект от 5 стикера се фик-
сира от петте страни на метален 
палет в който са подредени 
дървата за горене или пелетите. 
След седмица са енергизирани.

Подемен канал преди котела

БИОЕНЕРГИЕН СТИКЕР -  ПОДОБРИТЕЛ 
НА ДЪРВЕСНОТО ГОРЕНЕ HolzSaver

N-G стикер подобрява изгарянето на дървата!

bionositeli.com

По-малко пепел!

По-малко прах!

Без пушек и миризми!
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БИОЕНЕРГИЙНИ
 СПЕСТИТЕЛИ 

НА ГОРИВО

Спестявате до 20%!



БИОЕНЕРГИЕН СТОМАНЕН ЩИФТ - 
СПЕСТИТЕЛ НА ГОРИВО - FUELSAVER

Артикул № 1001

bionositeli.combionositeli.combionositeli.com

Увеличава мощността, намалява консума-
цията с до 20%!

Намалява въглеродния окис с до 100%, 
саждите с до 86%!

Металният щифт излъчва определени честоти, 
които предизвикват попадналото в полето му 
гориво да образува плазма в горивната 
камера. Вследствие на повлияването върху 
горивото кислородът участва много по-
активно в горенето, което води до по-
пълноценно изгаряне и по-малко вредни 
газове.

Щифтът FUEL SAVER не е магнитен, 
работи безконсумативно с 10 години 
гаранция.

Приложим е за всякакви горива: 
бензин, дизел, пропан бутан и метан.

Видът устройство, което ви трябва се 
определя от мощността на двигателя.

Монтира се бандажно на тръбопро-
вода, преди горивната помпа или 
направо в резервоара.

БИОЕНЕРГИЕН ПРЪСТЕН -РЕДУКТОР 
НА ВРЕДНИ ЕМИСИИ - EmissionSaver

Артикул № 1050

Металната лента EMISSION SAVER се фиксира на 
тръбата на ауспуха. Излъчваното поле променя  
молекулярната структура на отпадните газове, 
които се намалят. 

Важно: EMISSION SAVER работи само в 
комбинация с FUEL SAVER щифта!

Биоенергийното поле,
което се излъчва постоянно

променя горивото

Стимулира се
образуването

на плазма

По-малки
йонизирани газови

молекули
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поток на
горивото
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FUELSAVER


