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      Разработка на РУСКАТА воена индустрија  
         НАНО – ТЕХНОЛОГИЈА  РиМЕТ 

 

 
 

Препарат  RiMET  NANO 

 

 
         Новиот модифициран состав во индивидуална амбалажа, 

уникатна разработка на серијата РиМЕТ од новото поколение. 

Уникалноста на препаратот е во тоа што значително го снижува  

триењето и  ја зголемува моќноста на моторот во зависност од        

степенот на истрошеност до 20%, во исто време се јавува и како 

заштитувачки и ревитализациски  препарат. 

         Го намалува шумот на моторот. Го остранува абењето на          

самиот почетен стадиум на експлотација на моторот и значително  

го зголемува ресурсот на веќе користениот мотор. 

 

 

 

 

 

Препарат   RiMET-T 

 
       Препарат за ревитализација и заштита од абење на трансмисии, 

менувачи и задни мостови на возилата. Заштитува од триење и го 

остранува шумот на запчаниците, лагерите и синхроните во менува- 

вачката кутија. 

       Два пати го зголемува рокот на работа на менувачките кутии,за- 

дните мостови и редуктори. 

       Пет пати го зголемува рокот на работа на маслата за менувачи. 

 



 

  Препарат  RiMET MOTOR HEALER 

 
       Технологија РиМЕТ го намалува абењето на 80%  
       Нова модификација на составот,уникално разработена од новата  

серија РиМЕТ.     
       Уникалноста на препаратот е во тоа што значително го снижува 

триењето и ја зголемува моќноста на моторот во зависност од степенот   

на истрошеност до 20%, во исто време се јавува и како заштитен и 

 обновувачки препарат. 

        Го снижува нивото на шум на моторот,го одстранува трошење- 

то-абењето на самиот почетен  стадиум на експлоатација на моторот.         

Значително го зголемува ресурсот на веќе користен мотор. 

 
 

  

   Препарат  RiMET-5000 
            400мл и 200мл 

 

 

         Препарат за моторно товарен транспорт,комбајни,трактори, 

компресори и други градежни машини. 

         РиМЕТ 5000 значително го зголемува векот на траење на мо- 

торите,го чува новиот мотор и трансмисија,го зголемува ресурсот 

на моторите,ги обновува –реметализира старите мотори,менувачки 

кутии. 

         Користењето на РиМЕТ 5000 е реална економија при користе- 

ње- експлоатација на моторна техника. 

 

 

 

    Препарат  REMETALL 

 
     Универзален  препарат на основа на ултра метален прашок. Ги 

ревитализира-обновува и заштитува од абење сите типови мотори. 

ја зголемува компресијата и притисокот на моторното масло.Значи- 

телно го зголемува  ресурсот на моторот . Ги обновува триечките  

детали  од  моторот до  работните  параметри . Не ги изменува својства- 

та  на моторното масло, се применува со сите моторни масла. 



                ЕФЕКТИ  од  препаратите  РиМЕТ 
 

 

 

***   Продолжување на работниот век на моторот за 2-3 пати 

 

 

***   Намалување на потрошувачката на гориво  

 

 

***   Намалување на потрошувачка на моторно масло 

 

 

***   Зголемување и изедначување на оптималната компресија 

        од 0,5 до 3 атмосфери 

 

***   Зголемување на силата на моторот 

 

 

***   Намалена токсичност на издувните гасови 

 

 

***  Олеснет старт на моторот особено при ниски температури 

 

 

***  Обезбедува помирна и потивка работа на моторот 

 

 

***  Се намалува процесот на оксидација-стареење на моторното 

        масло 

 

 

***  Обезбедува продолжен век на помошните агрегати акумулатор 

        и  стартер 

 

 

 За 20 години на пазарот  РиМЕТ стекна репутација за најнадежен и 

најефикасен препарат и со тоа доби доверба кај илјадници сопстве- 

ници на автомобили низ целиот свет. 

     

          ВИ  БЛАГОДАРИМЕ ЗА ДОВЕРБАТА 


