ISS van BERU: starten als benzinemotoren

Het Instant Start System
De ISS-systemen (Instant Start Systems) van BERU voor
dieselmotoren dragen in de TDI Clean-motoren van nieuwe
generatie bij aan het verminderen van de vervuilende uitstoot en het verminderen van het brandstofverbruik.
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