
Distribuce závodních paliv Carless HiperfloTM Racing Fuels & ETS Racing Fuels

ZÁVODNÍ PALIVA HIPERFLOTM RACING FUELS 
Firma Carless disponuje mnoha lety zkušeností ve výrobě a vývoji prémiových závodních 
paliv pro všechny disciplíny na celém světě. Jako příklad lze zmínit závodní benzíny pro 
závody Mistrovství světa v rally či Mistrovství světa FIA GT na okruzích. Použití paliv značky 
Hiperflo z produkce Carlessu představuje proti běžným konvenčním palivům či dalším 
konkurenčním produktům nesporné technické výhody. Výrobce vyrábí jak malé, tak i velké 
šarže paliv a mezi jeho hlavní přednosti patří stabilita / identická kvalita produktů právě 
bez ohledu na danou šarži. Tento fakt představuje pro závodní teamy důležitou úsporu 
nákladů, neboť je tak eliminována nutnost nového mapování pro každou další případnou 
šarži. V případě použití značky Carless není nutné mít obavy o případné negativní efekty  

na Váš motor z důvodu různých šarží,  
produkty této značky jsou vždy konstantní.
V nabíce jsou výhradně bezolovnatá paliva splňující současné specifikace FIA i vysokookta-
nová paliva pro disciplíny, kde nejsou vyžadovány žádné homologace. Při zachování špičkové 
kvality se jedná o cenově velice dostupné produkty. V nabíce 7 typů produktů pokrývající celé 
spektrum disciplín včetně produktů splňujících nový FIA J Appendix 2014 a to vše při zacho-
vání předchozích výkonových parametrů.

ZÁVODNÍ PALIVA ETS RAC1NG FUELS 
ETS Rac1ng Fuels - nejširší nabídka špičkových závodních paliv na trhu
Prémiové závodní produkty pro celé spektrum závodních disciplín. 3 typové řady produktů 
Power Blaze, Extra Blaze a Ultra Blaze pokrývající požadavky teamů na vysokooktanová 
paliva za dostupné ceny až po ultimativní produkty bez jakýchkoliv kompromisů pro nej-
lepší světové teamy. Prověřeno mimo jiné nejlepšími světovými teamy v rally šampionátu 
IRC/ERC včetně dvou titulů 2011/2012.

Reference:
Superbike & Supersport: Honda Tenkate
Motocross: Suzuki GRP Geboers, KTM US
Jetski: Victory Dubai
Rallye: Škoda Motorsport, Peugeot Sport a další

kontaktní osoba:  
Tomáš Krejsa, tel. +420 603 868 944, e-mail: renovak@renovak.cz  
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