
Al jarenlang vertrouwen loonwerkers in Vlaanderen op AGRI-NET voor het moeiteloos reinigen van oogstmachines.

Het comfortabel gebruik van AGRI-NET zorgt ervoor dat plantaardig en organisch vuil, opliggend vet en olieresten
efficiënt verwijderd worden met bescherming van kunststoffen, ruiten en lak.

De zeer geconcentreerde samenstelling beperkt het zeepverbruik en het benodigde spoelwater.

Een dubbele kostenbesparing, gebruiksveiligheid, tijdswinst en de beschermende samenstelling voor het milieu maken van dit
innovatief product een economische en ecologische meerwaarde tijdens uw winter onderhoud.

beantwoord aan GMP normen
voedingsveilig conform IKKB & HACCP
biologisch >90% afbreekbaar
NIEUW : Extra reinigingskracht op vetten

€ 10 extra voordeel bij aankoop vanaf 2 bidons
(geldig tot en met 16 oktober 2018)

1 bidon AGRI-NET 26 kg : nu 2,78 euro/kg + 4,5 liter handzeep* GRATIS

2 bidon AGRI-NET 26 kg : nu 2,24 euro/kg + 4,5 liter handzeep* GRATIS

6 bidon AGRI-NET 26 kg : nu 1,99 euro/kg + 4,5 liter handzeep* GRATIS

1 vat AGRI-NET 240 kg : nu 1,94 euro/kg + 10 liter handzeep* GRATIS
Uitzonderlijk wordt nu tijdelijk een siphon-hevelpomp bij een 240Kg vat meegeleverd!

Bij bestelling tot en met 16 oktober ontvangt U extra een KINEPOLIS FILMTICKET

Gebruik uw waardebonnummer voor deze promotie 1810-B07

Nog meer interessante aanbiedingen op keerzijde!

* prijzen franco levering, exclusief BTW 21 %, promotie geldig tot en met 5 november 2018
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SYNTHETISCH SMEERVET

GRINODEX HEP 2 (geschikt voor centrale smeersysteem NLGI 2)

Synthetisch Lithium-Calcium complex vet versterkt door synthetische toevoegingen waardoor het wrijvingseffect uitgesproken verminderd tussen de
raakvlakken. Hierdoor voorkomt men opwarming, uitzetting van het lager en uiteindelijk een sterke reductie van de slijtage. Door zijn uitgelezen
grondstoffen is GRINODEX EP2 uitmuntend waterbestendig in combinatie met een breed temperatuurbereik. Moeiteloos inzetbaar voor sneldraaiende
lagers onder een zware & schokkende belasting. Voorkomt slijtage en vermindert voor de helft het vetverbruik.
Verlengt in belangrijke mate de levensduur van het gesmeerde onderdeel!

Omschrijving verpakking Normale prijs Promotie prijs

Type: synthetisch Lithium- Calcium complex
NLGI: 2 blauw
T° bereik: -25 tot +170°C
piek T° : +205°C

24 x 400 gr patroon
18 kg
50 kg

180 kg

82,80 euro
98,10 euro

271,00 euro
939.60 euro

70,32 euro
83,52 euro

229,500 euro
799,20 euro

Uw extra voordeel bij 3 karton met 24 vetpatroon, of 3 x 18kg, of 2 x 50 kg : GRATIS VETPOMP met vaste smeerbuis + flexibele slang 30 cm

ANTI-VRIES MIDDELEN

AGROTECH COOLING LIQUID STD (-38°C) BLAUW
Gebruiksklare koelvloeistof met een beschermingsfactor tot -38°C met toevoeging van beschermende additieven tegen kalkafzetting, corrosie en
schuimvorming. Geeft een optimale bescherming aan alle onderdelen van het koelsysteem. Vrij van nitrieten, amines en fosfaten.
Voorgeschreven door de vooraanstaande motorenbouwers.

goedkeuringen verpakking Prijs

BRITISH LEYLAND
DAF
DAIMLER-CHRYSLER
FIAT
FORD
PORSCHE

JOHN DEERE
LIAZ
MAN
MERCEDES-BENZ
MTU
NEW HOLLAND

RENAULT
SEAT
SCANIA
VOLVO
VW TL-774 / G 11

4 x 5 L in karton
25 L
60 L
215 L
1000 L IBC

46,00 euro/karton
42,00 euro/bidon*

108,00 euro/vat
316,05 euro/vat

1370,00 euro/IBC
* gratis gietkan 1liter

AGROTECH COOLANT RADIATOR (-40°C) ROOD
Gebruiksklare koelvloeistof met een beschermingsfactor tot -40°C met toevoeging van beschermende additieven voor moderne motoren waar hogere
eisen gesteld worden voor gebruiksduur en bedrijfstemperatuur. Geeft een optimale bescherming aan alle onderdelen van het koelsysteem. Vrij van
nitrieten, amines en fosfaten.
Voorgeschreven door de vooraanstaande motorenbouwers

goedkeuringen verpakking Prijs

BRITISH LEYLAND
DAF
DAIMLER-CHRYSLER
FIAT
FORD
PORSCHE

JOHN DEERE
LIAZ
MAN
MERCEDES-BENZ
MTU
NEW HOLLAND

RENAULT
SEAT
SCANIA
VOLVO
VW TL-774 / G 12

4 x 5 L in karton
25 L
60 L
215 L
1000 L IBC

53,40 euro/karton
50,75 euro/bidon*

115,20 euro/vat
371,95 euro/vat

1620,00 euro/IBC
* gratis gietkan 1liter

AGROTECH ANTIFREEZE BLAUW
Deze met water te verdunnen antivries is een zuivere vloeistof gebaseerd op mono-ethyleenglycol en corrosiewerende inhibitoren die, opgelost in water,
een totale en permanente bescherming biedt aan het koelsysteem van voertuigen, machines en waterhoudende voorwerpen zoals pompen en leidingen
van sproeimachines, putwaterpompen. Biedt een uitstekende bescherming tegen vorst tot de gewenste temperatuur, uitstekende weerstand tegen
stoom, vormt geen neerslag, bescherming van de materialen in het koelsysteem. Bevat geen nitraten, fosfaten of amines.
Voorgeschreven door de vooraanstaande motorenbouwers.

goedkeuringen verpakking Prijs

BRITISH LEYLAND
DAF
DAIMLER-CHRYSLER
FIAT
FORD
PORSCHE

JOHN DEERE
LIAZ
MAN
MERCEDES-BENZ
MTU
NEW HOLLAND

RENAULT
SEAT
SCANIA
VOLVO
VW TL-774 / G 11

20 x 1 L in karton
25 L
215 L
1000 L IBC

75,60 euro/karton
63,50 euro/bidon*

492,35 euro/vat
2170,00 euro/IBC

* gratis gietkan 1liter

WINDSCREEN CLEAN ISO (geconcentreerde antivries & voorruitreiniger)
WINDSCREEN CLEANER is een milieuvriendelijke ruitensproeierantivries met een maximaal reinigend vermogen .
Verwijdert doeltreffend insecten en vettigheid veroorzaakt door atmosferische neerslag of condens. Beantwoord aan de strengste Europese normen,
veilig voor lak, rubbers en polycarbonaat (koplampen). Voor gebruik gedurende het ganse jaar door.

goedkeuringen verpakking Prijs

VW-AUDI-SKODA-SEAT
PORSCHE
BMW
MERCEDES-BENZ
FORD-JAGUAR-VOLVO
KHD
MTU

MAN
OPEL
SAAB
PEUGEOT
CITROËN
HONDA
TOYOTA

4 x 5 L in karton
25 L
215 L
1000 L IBC

43,60 euro/karton
41,75 euro/bidon *

316,05 euro/vat
1370,00 euro/IBC

* gratis gietkan 1liter
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Innovatie in smeertechniek
Schroefpatroon LS

400 gr schroefpatroon & LS vetpomp

Gedaan met knoeiwerk bij het vervangen van een vetpatroon in vetpompen
Met deze nieuwe technologie hervult u in een handomdraai uw vetpomp.
Schroef gewoon het ledige patroon eruit en draai het vol patroon er opnieuw in.
De LS schroefpatronen zijn aan de afgiftemond 100% gevuld en dankzij de geniale
patroon-volgdop volledig ledigbaar zonder het minste luchtbelletje.
Bij het indraaien van het nieuwe patroon wordt er een luchtledig contact gemaakt met
het restvet in de LS smeerpomp.
U vervolgt gewoon het onderhoud van uw smeerpunten zonder die vervelende
tijdrovende ontluchting.
Behoud de ledige schroefpatronen en hervul deze zelf met een
aangepaste tussenstuk die geplaatst wordt op een vulapparaat!

●  zeer snel een vetpatroon vervangen
●  zonder vervelende ontluchting direct verder smeren
●  hervulbare schroefpatroon
●  sterke industriële pomp uitvoering

LS schaarvetpomp met vaste uitloop : normaal à 29,50 €/st nu voor 24,00 €/st

LS eenhand vetpomp met vaste uitloop : normaal à 38,50 €/st nu voor 32,75 €/st

Smeersnelkoppeling MTSL

Zeker van een geslaagde smering met MTSL vetkop

Hoe dikwijls is er ongenoegen tijdens het smeren door lekkende vetkoppen!
Met een MTSL snelkoppeling smeerkop behoren vetklodders naast het smeerpunt tot de
verleden tijd.
Vetlekken ontstaan door de smeerkop met kracht af te rukken van de smeernippel.
De nippelkop en de borglippen in de smeerkop slijten af zodat de afdichting verdwijnt.

Vanaf nu ondervindt u alle voordelen met deze MTSL smeersnelkoppeling!
De MTSL smeerkop wordt eerst op de nippel geduwd zoals een snelkoppeling.
Dan blokkeren waardoor een hechte afdichting verzekerd is.
Na het smeren gewoon ontkoppelen door een druk op de hendel.
De MTSL vetkop springt van de smeernippel af.

Comfortabel in gebruik tot 500 kg smeerpuntdruk!
De draaikoppeling verhoogt het gebruiksgemak bij moeilijke smeerpunten.

●  100% afdichting van het smeerpunt
●  de draaikoppeling verhoogd het comfort
●  de machinesmering is afgerond in minder dan de helft van de tijd
●  ook bij hoge smeerpuntdruk gemakkelijk te verwijderen
●  zeker van een perfecte smering voorkomt slijtage van het onderdeel

MTSL snelkoppeling : 1 x à 35,00 €/st, 3 x à 28,00 €/st, 5 x à 25,00 €/st

Smeervet in LS schroefpatroon

GRINODEX HEP 2 (Blauw)

Synthetisch Lithium-Calcium complex vet versterkt met polymeer additieven.
Universeel bruikbaar in landbouw, grondverzet, industrie en transport.
Weerstaat aan zeer zware druk en schokkende belasting, waterresistent.

Karton met 24 x 400 gr LS schroefpatroon à 3,45 €/st nu tijdelijk à 2,95 euro/patroon

ROLLUX 2 (Groen) (Vervangt het rode kleefvet !)

Lithium-Calcium langdradig en sterk klevend smeervet.
Sterke hechting aan oppervlakken, waterafstotend, goede drukweerstand.
Toepasbaar in landbouw, grondverzet en waterwerken, scheepvaart

Karton met 24 x 400 gr LS schroefpatroon à 3,94 €/st nu tijdelijk à 3,45 euro/patroon

Introductie : 2 karton 24 x 400 gr LS = 1 schaarvetpomp LS gratis (met vaste uitloop)

4 karton 24 x 400 gr LS = 1 schaarvetpomp LS gratis (met vaste uitloop)
+ 1 MTSL smeersnelkoppeling gratis

Tijdelijk EXTRA + 1 vetslang gratis (bij 4 karton)
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Ontdek al onze producten op www.pypro.be

Nevelton 24L – 50L – 100L gelakt of RVS

sproeitoestel voor zeep en olie gelakt of in RVS
Met 2 wielen, vultrechter, drukmeter, overdrukbeveiliging en peilglas.
Spiraalslang 7 meter met kunststof pistool, metaal lans en vlakke sproeikop.
Werking : vullen met zeepmengsel of olie, luchtdruk bijvullen tot 6 kg
Afkoppelen en rollen naar werkplek. Vloeistofkraan openen en sproeien.
Rest vloeistof mag onder druk blijven tot volgende toepassing.

Gelakte uitvoering

Nevelton LT 24 : 239,00  → 215,00  → NU 195,00 euro  tijdelijk tot 05/11/18 
Nevelton LT 50 : 295,00  → 265,00  → NU 235,00 euro  tijdelijk tot 05/11/18 

RVS uitvoering

Nevelton XLT 24 : 489,00  → 440,00  → NU 395,00 euro  tijdelijk tot 05/11/18 
Nevelton XLT 50 : 656,00  → 590,00  → NU 525,00 euro  tijdelijk tot 05/11/18 
Nevelton XLT 100 : 906,00  → 815,00  → NU 725,00 euro  tijdelijk tot 05/11/18 

Lekbakken in slagvaste kunststof

Lekbak voor 4 x 200L op rij : KMP4V1RP
lengte breedte hoogte inhoud gewicht artikel Prijs
mm mm mm liter Kg €/st
2480 680 300 450 52 M.W.40006 295,00 265,50

Lekbak voor 2 x 200L op rij : KMP2V1RP
lengte breedte hoogte inhoud gewicht artikel Prijs
mm mm mm liter Kg €/st
1250 680 300 290 32 M.W.40004 175.00 157,50

Mobiele pneumatische vetsmeerunit 18KG – 50KG

Volledige unit (zonder emmer) bestaande uit :
Stevige vatenkar met 2wielen + steun of 4 wielen (2 vaste + 2 zwenkwielen)
Vetpomp 55:1 (max 7 bar) met krachtig debiet
Metalen vatdeksel op de vetemmer
Vetvolgplaat om alles uit het vat te krijgen
Smeerpistool met 360° draaibaar Z-kniegewricht + vetflexibel 30 cm
4meter hogedruk versterkte rubberen slang

Optie : luchtverzorgingsset (65,00 euro)
beschermt uw investering tegen overdruk en vuil,
duurzame smering van de pomp

Mobiele unit voor 18 kg op kar met 2 wielen & steun: 564,00 (507,00)→ NU 455,00 euro
tijdelijk

Mobiele unit voor 50 kg op kar met 2 wielen & steun: 585,00 (527,00) → NU 475,00 euro
tijdelijk

Mobiele unit voor 50 kg op kar met 4 wielen : 652,00 (587,00)  → NU 525,00 euro
tijdelijk

Manueel vulapparaat voor centrale smeersysteem

Vetdeksel met manuele HD pomp en +/- 1,5 M slang voorzien van vulsnelkoppeling
Type CS NLGI 00-000 = pompen van vloeibaar vet
Type CS NLGI 2 - 3 = pompen van vast vet met extra vetvolgdeksel

Verpakking Ø deksel NLGI 00 - 000 NLGI 2 - 3

18 kg 310 mm 150,00 125,00 € 260,00 215,00 €
50 kg 405 mm 155,00 129,00 € 305,00 245,00 €

Extra vuladapter voor snelkoppeling van CS-vulapparaat

¼” aansluiting à 6.95 €/st
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Ontdek al onze producten op www.pypro.be

Uw voertuigen en machines een extra glans bezorgen!

Na het oogstseizoen moet het reinigen van het machinepark efficiënt verlopen
Agrotech is hiervoor ideaal met een glanzende afwerking.

Wilt u ook en parelende hoogglans op uw materiaal? Dan is onderstaande zeep een prima
middel hiervoor.

Na het verwijderen van alle plantaardige en vettige vervuiling de oppervlakte met 1 à 2%
Nanotech CT 50 besproeien. Even laten inwerken en afspoelen.
De nano-polymeer deeltjes bezorgen een egaal spiegelende afwerking

NANOTECH CT 50 : koetswerkzeep met polymeerwax
Zeer laag gebruik : 2 à 5%

1 x 20Liter à 64.00 euro/jerrycan

Gratis microvezeldoek Black 40 :
Dikke zachte poetsdoek 40 cm x 40 cm

Bezorg uw trekker een spiegelende hoogglans !

Deze tractor is 26 jaar oud en de laatste jaren regelmatig met

NANOTECH CT 50 gewassen.

Een moderne zeep voor het onderhoud van koetswerken.

Zeer geconcentreerd ; slechts 3 à 5% volstaat om een zuiver
blinkend resultaat te krijgen.

Bevat een hoogwaardige nano-polymeerwax die zich sterk
hecht aan de lak met een glansherstellende werking

Kan met een schuimlans aangebracht worden waarbij een dikke
schuimlaag het voertuig bedekt.
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