
Zaoszczędź nawet 6% paliwa w swojej ciężarówce, 
autobusie, kamperze, samochodzie dostawczym 
lub osobowym

(roczna oszczędność paliwa przy stosowaniu V-Spoilerów 
we flocie liczącej 10 samochodów ciężarowych przy 
obecnych cenach paliwa wynosi przeszło 105.000 pln)

Zmniejsz istotnie ilość emitowanego CO2 do 
atmosfery 

To możliwe dzięki zastosowaniu



• V-spoiler to opatentowany, 100% duński produkt stworzony do optymalizacja zużycia paliwa i minimalizacja emisji 
CO2 poprzez stworzenie odpowiedniej aerodynamika wokół i za pojazdem. 

• System składa się w zależności od typu i wielkości pojazdu z kilkunastu lub kilkudziesięciu plastikowych/gumowych 
mikro spoilerów. Zastosowanie produktu powoduje zmniejszony opór powietrza, a to z kolei przekłada się na 
ograniczoną konsumpcje paliwa i niższą emisję CO2. 

• V-spoiler ma swoją nazwę od kształtu w kształcie litery V, który powstał z eksperymentów z tak zwanym 
generatorem Vortex, w skrócie VG. VG-sy są znane z projektów Siemensa, Vestas, NASA, Formuły 1 i pomagają 
kontrolować wiatr i próżnię w najlepszy możliwy sposób, aby uniknąć oporu wpływających na straty generujące 
koszty.



Jakie są korzyści ze stosowania V-Spoilerów?

• V-spoilery to najlepsze rozwiązanie, aby zminimalizować opór za pojazdem. Instalacja jest bardzo łatwa dzięki taśmie z 
klejem 3M. Oprócz oszczędzania paliwa/CO2 i minimalizowania oporu, stosowanie V-Spoilerów powoduje również, iż tył 
pojazdu dłużej pozostanie czysty podczas jazdy w deszczu, śniegu, we mgle. Oznacza to większe bezpieczeństwo, 
ponieważ tylne światła dłużej pozostają czyste. Montując V-spoilery z nakładkami odblaskowymi, zyskujesz większe 
bezpieczeństwo wizualne podczas jazdy tyłem z ciemnych miejsc. 

• Nasi klienci zgłaszają oszczędności od 2 do 6%, a nawet więcej, w zależności od stylu jazdy i rodzaju pojazdu.



Z czego wykonane są V-Spoilery?

V-spoilery wykonuje się w kilku różnych modelach i z kilku różnych materiałów. Panele gumowe przeznaczone są głównie do 
przyczep plandekowych i nadwozi z tylnymi drzwiami. Gumowe panele są elastyczne, dzięki czemu mogą wytrzymać ruchy 
trzepotania plandeki i pchanie tylnymi drzwiami. Plastikowe panele są przeznaczone do nadwozi o równych płaskich 
powierzchniach, a także do cystern



W jakich pojazdach można używać V-Spoilery?

Autobusy i Ciężarówki, Samochody Dostawcze i Vany, Samochody osobowe, Kampery i Przyczepy Kempingowe





Jesteśmy jedynym dystrybutorem 
produktów marki V-Spoilers w Polsce. 

Wejdź na https://v-spoilers.boxknox.com
i zobacz kalkulacje ile może zaoszczędzić 
Twoja Firma na stosowaniu V-Spoiler

Już wkrótce V-Spoilery dostępne będą w 
naszym sklepie internetowym do zakupu 
w ilościach detalicznych i hurtowych. 

Do tego czasu w przypadku 
zainteresowania zapraszamy do kontaktu 
z nami: biuro@isp4trucks.com oraz       
+48 785 005 572

https://v-spoilers.boxknox.com/

