
NEW GENERATION BIO  
изобретени и произведени в Австрия от Херберт Ренер

N-G
New-Generation

FUEL SAVER - S - мотори, малки 
трактори, автомобили до 90 к.с. 1 бр.1001

1025

180

FUEL SAVER - M - автомобили, suv, 
бусове до 3,5 т., трактори над  90 к.с. 1 бр. 450

Пръстени  за намаляване на вредните емисии 
NG EMISSION SAVER действа само с монтирано на двигателя 

FUEL SAVER устройство!

Биоенергийни активатори за отопленителни системи 
Спестяват гориво, намаляват вредните емисии!

1027 FUEL SAVER - M+ автомобили над 200 
к.с., моторни лодки 1 бр. 520

1028 FUEL SAVER - L - автомобили до 400 к.с., 
бусове, камиони до 7,5 т. 1 бр. 620

FUEL SAVER - XL+  коли над 350 к.с., 
бусове, камиони над 20 т., комбайни1035 1 бр. 3800

LPG GAS SAVER - за автомобили на газ 
“пропан-бутан” 1250 1 бр. 500

LPG GAS SAVER - XL - за бусове и 
камиони на газ “пропан-бутан” 1270 1 бр. 620

EMISSION SAVER - редуктор за 90% 
по-малко вредни емисии, дизел1050 1 бр. 180

EMISSION SAVER- редуктор за 90% 
по-малко вредни емисии, бензин1055 1 бр. 180

OIL SAVER - за котли на дизелово 
гориво1100 1 бр. 620

GAS SAVER - за котли на газ1200 1 бр. 620

WOODSAVER - за котли на дърва1300 1 бр. 620

WOODSAVER - за активиране на 
калоричността на дърва - комплект1320 5 бр. 1500

Биоенергийни устройства на свободна енергия, 
действащи на резонaнсен принцип 

Чудото BE FUEL SAVER - работи без консумативи и външна енергия! 
Увеличава мощността, намалява разхода и пази 

природата чиста!
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Пръчка за активиране на почвената 
влага - до 60% по-малко напояване

1 бр.2000 45

Активатор от хематит за тръбите на 
проточна вода  до 1,5 цола

1 бр.3011 700

Активатор  от хематит за вода в съд  
до 10 л. 1 бр.3012 130

Клетъчно стимулираща бутилка от 
неръждаема стомана - 0,9 л. 1 бр.3020 220

Биоенергиен витализатор за пчели 1 бр.5000 120

Пръчка за елиминиране на 
капилярната влага в стените на 
сградите

1 бр.4500 20

Пръчка за намаляване на почвената
радиация 1 бр.2020 90

Пръчка за възстановяване на болни 
изсъхнали  дръвчета 1 бр.2100 90
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Плазмена кърпа - почистваща
без вода3040 1 бр. 48


