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Brandstofsysteemreiniger

Bekijk de video

Aanslag in de tank en leidingen, veroorzaakt door de huidige brandstoffen, zorgen voor een hoger
brandstofverbruik, een hogere belasting van het milieu en hoge reparatiekosten. Met Fortron
brandstofsysteemreiniger reinig je niet alleen, maar vindt er ook smering plaats. Een unieke
aanpak die nieuwe vuilhechting langdurig tegengaat.
Advies: bij iedere onderhoudsbeurt.

ECO Advanced Petrol System cleaner
Code: FELAPSC
Helpt bij het effectief reinigen van alle benzinebrandstofsystemen en verbetert het brandstofverbruik en de
motorprestaties waardoor de uitlaatemissies worden verminderd.

� Een eenvoudige applicatie
� niet schadelijk voor zuurstofsensoren of katalysatoren
� niet-corrosief en niet schuimend

Inhoud
: 325 ml
Min. order QTY : 30 stuks

ECO Advanced Diesel System cleaner
Code: FELADSC
Helpt bij het effectief reinigen van alle dieselbrandstofsystemen en verbetert het brandstofverbruik en de
motorprestaties waardoor de uitlaatemissies worden verminderd.

� Een eenvoudige applicatie
� geschikt voor alle soorten diesel en biobrandstoffen
� niet-corrosief en niet schuimend

Inhoud
: 325 ml
Min. order QTY : 30 stuks

Emissie Service

Bekijk de video

Door de motor te reinigen met Fortron ECO Advanced Oil System Cleaner voorafgaand aan de
verversing, behoudt de nieuwe olie langer zijn smerende eigenschappen. Gelijktijdig met de
nieuwe olie wordt de Fortron ECO Advanced Oil Guard toegevoegd die er onder andere voor zorgt
dat de olie beter hecht aan de onderdelen. Daardoor vindt er minder slijtage plaats tijdens de
koude start en onder invloed van het start/stop systeem.
Zo verleng je de levensduur van de motor aanzienlijk en voorkom je hoge reparatiekosten.
Advies: bij iedere onderhoudsbeurt.

ECO Advanced Oil System cleaner
Code: FELAOSC

� verminderd schadelijke uitlaatemissies
� verwijderd slib, vuil en vernis
� voorkomt vervuiling van nieuwe olie

Inhoud

: 325 ml

Min. order QTY : 30 stuks

ECO Advanced Oil Guard
Code: FELAOG

� verminderd schadelijke uitstoot
� beschermd interne motoronderdelen
� zorgt voor optimale smering
� verbetert het brandstofverbruik

Inhoud

: 325 ml

Min. order QTY : 30 stuks

®

Airco Reinigingsservice

Bekijk de video

Na verloop van tijd hopen er zich vuil, bactieriën en andere micro-organismen op in de airco.
TIjdens de Airco Reinigingsservice wordt het systeem gedesinfecteerd en hygiënisch gereinigd en
de lucht letterlijk geklaard. De Airco zal haar werk weer als vanouds verrichten.
Advies: bij iedere onderhoudsbeurt.

Air Refresh Treatment
Code: FACT

� reinigt en verfrist
� doodt ziektekiemen en vermindert allergenen
� geschikt voor elke type A/C
� alleen in combinatie met Fortron Ozon machine

Inhoud

: 160 ml AE

Min. order QTY : 12 stuks

ECO Fresh Zone
Code: FRESHZONE

� reinigt en verfrist
� elimineert bacteriëren en geurtjes
� doodt ziektekiemen en vermindert allergenen
� geschikt voor elke type A/C
� toelatingsnummer 15434N

Inhoud

: 250 ml

Min. order QTY : 12 stuks

Bekijk de video
DPF treatment service
Dankzij deze speciale reiniger wordt de (naderende) roetblokkade in het filter geëlimieerd.
Advies: bij iedere onderhoudsbeurt.

DPF Treatment
Code: FDPF

� gaat het voortijdig verstoppen van roetfilters tegen.
Inhoud

: 250 ml

Min. order QTY : 30 stuks

WERKPLAATS
SERVICES

Gasklephuis Service

Bekijk de video

Door o.a. carter-ventilatie en terugvoer van uitlaatgassen ontstaat er vervuiling op
een belangrijk punt in de motor. Dat kan leiden tot haperingen, slecht starten,
afslaan, een onregelmatig stationair toerental en een minder soepele accelaratie.
Advies: bij 30.000 km / 3 jaar

Gasklephuis service kit
Code: FBTINDA
Speciaal ontwikkeld voor het reinigen van de koolstof- en harsafzettingen in het gasklephuis,
inlaattraject en de verbrandingskamer.

� helpt bij het smeren en beschermen van het gasklephuis
� verbetert gasrespons
� vermindert schadelijke uitlaatgassen en onregelmatig
stationair draaien van de motor

Inhoud
: kit
Min. order QTY : 12 stuks

Diesel inlaat service kit
Code: FBTIKIT
Speciaal ontwikkeld voor het reinigen van de gasklephuizen en luchtinlaat systemen
voor dieselmotoren.

� reinigt, smeert en beschermt het gasklephuis, de gasklep en de
stationaire regelkleppen van het inlaattraject.

� verbetert gasrespons
� vermindert schadelijke uitlaatgassen en onregel matig stationair
draaien van de motor

Inhoud
: kit
Min. order QTY : 12 stuks

Injector Max Service

Bekijk de video

Hierdoor worden de leidingen, de injectoren en verbrandingskamer intensief gereinigd.
Daarmee voorkom je hoge reparatiekosten en neemt de betrouwbaarheid toe!
Deze behandeling is voor zowel benzine- als dieselmotoen een praktische oplossing.
Optimaliseert brandstofverbruik, maximaliseert motorprestaties en minimaliseert
uitlaatgas-emissies.
Advies: bij 45.000 km / 4 jaar

Injectormax petrol
Code: INJPRTG

� vereist geen (gevaarlijke)voormenging
� verwijdert kool- en lakafzettingen van brandstofinjectoren
� geschikt voor zowel indirect als direct ingespoten benzinemotoren

Inhoud
: 600 ml
Min. order QTY : 6 stuks

Injectormax diesel
Code: INJDRTG

� vereist geen (gevaarlijke) voormenging
� verwijdert kool-en lakafzetting van brandstofinjectoren, brandstofrail.
� compatibel met alle soorten diesel brandstof en de nieuwste technologie,
common rail, hoge druk en direct ingespoten dieselmotoren.

Inhoud
: 600 ml
Min. order QTY : 6 stuks

SNEL EN EFFECTIEF REINIGEN
Bekijk de video

Proclean
Code: PROCLEAN
Exclusief ontwikkeld om koolafzetting in het inlaatkanaal en op de
inlaatkleppen van direct ingespoten benzine motoren te verwijderen.

� herstelt het soepele stationair draaien van de motor
� verbetert het brandstofverbruik
� helpt het gasklephuis schoon te houden
Inhoud: 600 ml
Min. order QTY: 6 stuks

Advies: bij 60.000 km / 4 jaar

Induction Cleaner
Code: FTBC3
De Fortron Induction Cleaner is een krachtige reiniger om
aangekoekte kool en olie afzettingen van inlaatkanalen en
inlaatkleppen te verwijderen.

Inhoud: 160 ml
Min. order QTY: 6 stuks

Diesel intake & EGR conditioner
Code: FDIEGRC1
Door een onvolledige verbranding wordt roet ontwikkeld. EGR-systemen kunnen zodoende
verstopt raken door de koolafzettingen. Dit heeft invloed op het brandstofverbruik en de
prestaties van een dieselvoertuig. De Diesel Intake is een exclusief voor dieselmotoren
ontwikkelde service om koolafzetting in het inlaatsysteen te reinigen.
Wordt geadviseerd dit in combinatie te gebruiken met de Injector Max service.
Inhoud: 1000 ml
Min. order QTY: 6 stuks

Advies: bij 80.000 km / 4 jaar

Injectormax DPF regenerator
Code: FREGEN
Deze innovatie van Fortron op het gebied van DPF-reiniging
is eenvoudig en snel waardoor het niet nodig is om filters
te vervangen of te verwijderen.
Inhoud: 600 ml
Min. order QTY: 6 stuks

DPF Restore

Bekijk de video

Code: FDPFRESTO
Dankzij deze speciale reiniger wordt de
(naderende) roetblokkade in het filter geëlimineerd.

� herstelt de doorstroming en verbetert het
brandstofverbruik

Inhoud: 1000 ml
Min. order QTY: 6 stuks

KITS
Auto trans flush kit
Code: FATFKIT
Verwijdert effectief slib, lak en olie in het automatisch transmissiesysteem.
Nieuwe olie krijgt een frisse start.
Wordt gebruikt in combinatie met de ATF Flush Machine.
Inhoud
Min. order QTY

: kit
: 12 exemplaren

Powersteering flush kit
Code: FPSFKIT
Geavanceerde formule ontworpen om veilig verontreinigingen te verwijderen en
het stuurbekrachtigingssysteem voor te bereiden op nieuwe vloeistof.
Wordt gebruikt in combinatie met de Powersteering Flush Machine.
Inhoud : kit
Min. order QTY

: 12 exemplaren

								

SPECIALTIES
Total fuel
Code: FTFT

� absorbeert en verwijdert water uit brandstoftank
� verwijdert bacteriën
� biologisch afbreekbaar
� helpt bij het reinigen van injectoren
� verbetert het brandstofgebruik

Inhoud: 325 ml
Min. order QTY: 30 stuks

Oil fortifier
Code: FOF

� vermindert verbranding van olie
� helpt compressie te verhogen
� helpt de oliedruk op peil te houden
� vermindert slijtage en corrosie
� geschikt voor oudere voertuigen of een hoge kilometer stand

Inhoud: 325 ml
Min. order QTY: 5 stuks

Cooling system stop leak
Code: FSL

� stopt effectief lekken in het koelsysteem
� voorkomt lekkage door cilinderkoppen
� smeert de waterpomp
� dicht haarscheurtjes in motorblok

Inhoud: 325 ml
Min. order QTY: 5 stuks

Engine stop leak
Code: FESL

� helpt olie lekken stoppen
� vermindert olie verbruik

Inhoud: 325 ml
Min. order QTY: 5 stuks

Cooling system flush
Code: FCF

� reinigt het gehele koelsysteem en smeert de waterpomp
� biologisch afbreekbaar
� geen nadelige invloed op radiatorafdichtingen of radiateurslangen

Inhoud: 325 ml
Min. order QTY: 5 stuks

Auto transmission stop leak
Code: FASL

� helpt bij herstellen van tolerantie en flexibiliteit van afdichtingen
� helpt het lekken van transmissieolie te stoppen
� kan ook gebruikt worden in stuurbekrachtigingseenheden

Inhoud: 325 ml
Min. order QTY: 5 stuks

Fortron Shield
premium pack
Code: FSPE
Fortron Shield Premium kit is een complete set voor de bescherming en onderhoud
van het exterieur en interieur van uw auto
Inhoud: 325 ml
Min. order QTY: 1 stuk

Shampoo
Code: FMS
Bevat milde detergenten en wasadditieven om de prestaties van Fortron Paint
Enhancer te versterken.
Inhoud: 325 ml
Min. order QTY: 30 stuks

CONCENTRATES
Auto trans treatment
Code: FAC

� helpt bij een soepele werking van transmissie en stuurbekrachtiging

Inhoud: 50 ml
Min. order QTY: 5 stuks

Differential treatment
Code: FDC

� ondersteunt de smerende werking van de olie en vermindert wrijving

Inhoud: 50 ml
Min. order QTY: 5 stuks

Manual treatment
Code: FMC

� helpt de levensduur van lagertandwielen en afdichtingen te verlengen
Inhoud: 50 ml
Min. order QTY: 5 stuks
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