
 
 
 
 
 
 
 
 

Протокол 
 

за обработване на автомобил с ХАДО-технология® 
 
 

Днес 21.02.2006 г. в град София се състави този протокол за обработване на автомобил 
с ХАДО-технология®, между: 

 
1. Държавно предприятие ”Строителство и възстановяване” гр. София, бул. “Цар 

Борис III” № 54, № по НДР: 1221006646, Булстат: 130568383, представлявано от г-н 
Христо Механдов – главен директор 

и 
 
2. БРТД АД, гр. София, бул. “Дондуков” № 82А, № по НДР: 1220104970, Булстат: 

121395605 – ексклузивен представител и дистрибутор на корпорация ХАДО за 
България, представлявано от Юрий Алкалай – изп. директор 

 
I.Предмет 
 
Експериментално третиране на автомобил Камаз 5511, предоставен от ДП 
”Строителство и възстановяване” - гр. София, с оглед демонстриране и доказване 
ефективността и приложимостта на ремонтно-възстановителната технология. 
 
Период на третиране : от 14.12.2005г. до 21.02.2006г.  
 
 
II.Обект на третирането 
 

Автомобил: Камаз      Година на производство: 1988 
Регистрационен № С 2357 РК    Двигател № 158566 
Собственик: ДП ”Строителство и възстановяване” Рама № 55110300909 
Пробег: преди третиране – 435516 км.   Пробег: след третиране – 436828 км. 
 
1. Обработване на двигател с гел за дизелови двигатели 
 
1.1. Количество масло в картера, л: 30 л, Prista oil 20w50 

 
1.2. Етапи на обработване: 
 
 
 

Име, фамилия, подпис Етап Дата Пробег, 
км 

Колич. 
Гел, 
мл 

шофьор Представител на собственика 

първи 14.12.05 435516 27мл Георги Витанов Кирил Замфиров 

втори 19.12.05 435726 27мл Георги Витанов Кирил Замфиров 

трети 23.12.05 435930 27мл Георги Витанов Кирил Замфиров 

 
 



1.3. Технически параметри 
 

1.3.1. Компресия по цилиндри, кг/см2 
 

№ на цилиндъра 1 2 3 4 5 6 7 8 
Преди обработване 12,3 12,3 12,2 12,1 11,5 11 11 10 

След обработване 12,8 12,9 12,9 12,8 12,9 12,8 12,8 12.7 

Ефект /%/ 4,06 4,88 5,74 5,74 12,17 16,36 16,36 27 

 

Увеличение на компресията в цилиндрите средно с 1,28 кг/см² 
 

Общ осреднен ефект на компресия : + 11,54 % 
 
1.3.2. Налягането на масло в загрят двигател на празен ход при 80°С 
  
преди обработване: 1,1 кг/см²  след обработване: 2,5 кг/см² 
 

Увеличение в налягането на маслото в двигателя с 1,4 кг/см² или  + 127 % 
 

 

2. Заключение за ефекта на технологията: 
 

2.1. Изравняването на компресията в цилиндрите доказва възможността на XADO – 

технологията за ревитализация (възстановяване) на износените повърхности. 

Имайки предвид силният теч на масло - 36 л. за 1200 км. технологията не е достигнала 

максималния си ефект /до 20-25%/. 

2.2. Повишаването на налягането на маслото на празен ход /основен параметър за работа на 

маслената помпа/ е предпоставка за поддържане на нормален експлоатационен режим и 

отразява най-пълно възможностите на технологията. 

2.3. Облекченият старт свидетелства за силно намаляване силите на триене в двигателя, 

получено в следствие на образуването на керамичен слой върху триещите се повърхности  - 

лагери /основни и биелни, стените на буталата и цилиндрите и т.н./ 
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