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       Aan de Onderhoudsverantwoordelijke 
 
 
 
 
                                                      Staden, 24 augustus 2021 
 
 
 

Agri-Net, geniet van extra voordeel! 
 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
 
 
Nog even en de najaar landwerken van 2021 draaien op volle toeren.  
 
Kijkt u even de voorraad reinigingsproducten na? Vul deze vandaag nog aan!  
Profiteer nu van uw pré-seizoenskorting. 
 
AGRI-NET 2.1, heeft een positieve upgrade ondergaan en zuivert grondig uw 
machine op een mens– en milieuveilige manier met bescherming van het glanzende 
oppervlak. 
Taaie klevende plantresten, roet, vet en olie worden gemakkelijk verwijderd. 
Inzepen, een beetje wachten, onder druk afspoelen, machine proper gewassen!  
 
De zeer geconcentreerd zeep beperkt het verbruik en uw uitgaven! 
 
Wist u reeds dat AGRI-NET geschikt is voor HACCP en GMP toepassingen en veel 
voedingverwerkende bedrijven hiermee veilig en efficiënt de machines reinigen? 
 
In bijlage voor U : 
 
 -  een interessant pré-seizoen voorstel 

-  professioneel onderhoud met degelijke vetpompen 
-  koop nu uw winterproducten aan zomerprijzen 

 
Fax nu naar 051/70.09.68 door middel van de keerzijde of e-mail naar 
info@pypro.be  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
Gerry Pype 
klantverantwoordelijke 
 
 
P.s.: □ bestel voor 31 augustus om uw extra attentie te ontvangen! 
 

      □ raadpleeg onze catalogus op www.pypro.be  
 
 

Bezoek onze stand 461 op Interpom 2021 
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       Aan de Onderhoudsverantwoordelijke

                                                        Staden, 4 oktober 2021

Geachte heer, mevrouw,

Nog even en de najaar landwerken van 2021 draaien op volle toeren. 

Kijkt u even de voorraad reinigingsproducten na? Vul deze vandaag nog aan! 
Profiteer nu van uw pré-seizoenskorting.

AGRI-NET 2.1, heeft een positieve upgrade ondergaan en zuivert grondig uw machine op een 
mens– en milieuveilige manier met bescherming van het glanzende oppervlak.
Taaie klevende plantresten, roet, vet en olie worden gemakkelijk verwijderd.
Inzepen, een beetje wachten, onder druk afspoelen, machine proper gewassen! 

De zeer geconcentreerd zeep beperkt het verbruik en uw uitgaven!

Wist u reeds dat AGRI-NET geschikt is voor HACCP en GMP toepassingen en veel 
voedingverwerkende bedrijven hiermee veilig en efficiënt de machines reinigen?

In bijlage voor U :

 -  een interessant pré-seizoen voorstel
 -  professioneel onderhoud met degelijke vetpompen
 -  koop nu uw winterproducten aan zomerprijzen

Fax nu naar 051/70.09.68 door middel van de keerzijde of e-mail naar info@pypro.be 

Met vriendelijke groeten,

Gerry Pype
klantverantwoordelijke

P.s.: o bestel voor 18 oktober 2021 om uw extra attentie te ontvangen!
           o raadpleeg onze catalogus op www.pypro.be 

Bezoek onze stand 461 op Interpom 2021

Agri-Net,  geniet van extra voordeel!

Passendalesteenweg 11 
8840 Staden België

info@pypro.be
www.pypro.be

Tel.: 051 70 09 61
Gsm: 0475 65 21 94

Fax: 051 70 09 68
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GEBRUIK HOOFDLETTERS VOOR HET INVULLEN AUB 
 
 
Waardebonnummer :                          .  
 
 
PRODUCT       AANTAL VERPAKKING          . 
 
 
                    . 
 
 
                    . 
 
 
                    . 
 
 
                    . 
 
 
                    . 
 
 

 
 
Bedrijf :                                                                                                                                        . 
 
 
Adres :                                                                                                                                          . 
 
 
                                                                                                                                                      . 
 
 
BTWn° :                                                         .   GSM :                                                              .  
 
 
Tel :                                                                .   Fax :                                                                  .  
 
 
e-mail :                                                                                                                                         . 
 
geef ons uw e-mail adres en ontvang onze nieuwsbrief met allerlei interessante informatie  
 
 
Handtekening        naam besteller 
 
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 



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.

4 Beantwoord aan GMP normen

4 Voedingsveilig conform IKKB & HACCP

4 Biologisch >90% afbreekbaar

4 NIEUW: Extra gecontentreerd  = nog betere reiniging

1 bidon AGRI-NET 26 kg  : nu €3,06/kg 

2 bidon AGRI-NET 26 kg : nu €2,48/kg + 4,5 liter handzeep* GRATIS
6 bidon AGRI-NET 26 kg : nu €2,21/kg + 4,5 liter handzeep* GRATIS
1 vat AGRI-NET 240 kg  : nu €2,14/kg  + BRITA WATERFILTERKAN GRATIS

Vermeld waardebonnummer 21VWP-007 om te genieten van uw extra voordeel.

Bij bestelling vóór 18/10/2021 ontvangt U extra een KINEPOLIS FILMTICKET **
NOG MEER INTERESSANTE AANBIEDINGEN OP DE KEERZIJDE!

** vanaf 2 x 26 kg Agri-Net
     prijzen franco levering, exclusief BTW 21 %, promotie geldig tot en met 2 november  2021

Passendalesteenweg 11 
8840 Staden België

info@pypro.be
www.pypro.be

Tel.: 051 70 09 61
Gsm: 0475 65 21 94

Fax: 051 70 09 68

Geniet vandaag van onze wintercampagne! 30/09/20

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 tijdelijk bij aankoop vanaf 2 bidons
(geldig tot en met 19 oktober 2020)

1 bidon AGRI -NET 26 kg : nu 2,86 euro/kg* 
2 bidon AGRI -NET 26 kg : nu 2,32 euro/kg + 4,5 liter handzeep* GRATIS
6 bidon AGRI -NET 26 kg : nu 2,05 euro/kg + 4,5 liter handzeep* GRATIS
1 vat AGRI -NET 240 kg : nu 1,98 euro/kg + 10 liter handzeep* GRATIS

Tijdelijk wordt een siphon-hevelpomp bij een 240Kg vat meegeleverd!

Bij bestelling tot en met 19 oktober ontvangt U extra een KINEPOLIS FILMTICKET
Gebruik uw waardebonnummer voor deze promotie 20WK -A30

* prijzen franco levering, exclusief BTW 21 %, promotie geldig tot en met 2 november 2020

Geniet vandaag van onze wintercampagne!
04/10/21

PYPE
P R O D U C T S

 

 

  €10 EXTRA VOORDEEL
   tijdelijk bij aankoop vanaf 2 bidons, geldig tem 18 oktober 2021

Passendalesteenweg 11 
8840 Staden België

info@pypro.be
www.pypro.be

Tel.: 051 70 09 61
Gsm: 0475 65 21 94

Fax: 051 70 09 68



WINTERCAMPAGNE 2021
Geldig tot 2 november 2021, franco levering. Prijzen exclusief BTW 21%Geldig tot 2 november 2021, franco levering. Prijzen exclusief BTW 21%

Ontdek al onze producten op 
www.pypro.be

GOEDKEURINGEN VERPAKKING PRIJS
BRITISH LEYLAND JOHN DEERE RENAULT 20 x 1 L in karton € 74,20/karton
DAF LIAZ SEAT 25 L € 79,50/bidon
DAIMLER-CHRYSLER MAN SCANIA 215 L € 664,35vat
FIAT MERCEDES-BENZ VOLVO 1000 L IBC € 3000,00/IBC
FORD MTU VW TL-774 / G 11
PORSCHE NEW HOLLAND

AGROTECH ANTIFREEZE  BLAUWAGROTECH ANTIFREEZE  BLAUW
Deze met water aflengbare 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 weer-
stand 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
VW-AUDI-SKODA-SEAT MAN 4 x 5 L in karton € 49,20/karton
PORSCHE OPEL 25 L € 60,50/bidon
BMW SAAB 215 L € 507,40/vat
MERCEDES-BENZ PEUGEOT 1000 L IBC € 2430,00/IBC
FORD-JAGUAR-VOLVO CITROËN
KHD HONDA
MTU TOYOTA

WINDSCREEN CLEAN ISO  WINDSCREEN CLEAN ISO    (geconcentreerde antivries & voorruitreiniger nog aanlengen met water, 1/10 tot 1/1)(geconcentreerde antivries & voorruitreiniger nog aanlengen met water, 1/10 tot 1/1)
WINDSCREEN CLEANER is een milieuvriendelijke ruitensproeierantivries tot -35°C 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 als vriesbescherming en ruitenreiniger.

 

AGROTECH COOLING LIQUID STD  (-38°C) BLAUWAGROTECH COOLING LIQUID STD  (-38°C) BLAUW  ANTI-VRIES MIDDELEN
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 JOHN DEERE RENAULT 4 x 5 L in karton € 45,20/karton
DAF LIAZ SEAT 25 L € 55,75/bidon
DAIMLER-CHRYSLER MAN SCANIA 60 L € 131,40/vat
FIAT MERCEDES-BENZ VOLVO 215 L € 442,90/vat
FORD MTU VW TL-774 / G 11 1000 L IBC € 1981,00/IBC
PORSCHE NEW HOLLAND

GOEDKEURINGEN VERPAKKING PRIJS
BRITISH LEYLAND JOHN DEERE RENAULT 4 x 5 L in karton € 53,40/karton
DAF LIAZ SEAT 25 L € 63,50/bidon
DAIMLER-CHRYSLER MAN SCANIA 60 L € 149,40/vat
FIAT MERCEDES-BENZ VOLVO 215 L € 507,40/vat
FORD MTU VW TL-774 / G 11 1000 L IBC € 2290,00/IBC
PORSCHE NEW HOLLAND

GOEDKEURINGEN VERPAKKING PRIJS
BRITISH LEYLAND JOHN DEERE RENAULT 4 x 5 L in karton € 52,20/karton
DAF LIAZ SEAT 60 L € 150,60/vat
DAIMLER-CHRYSLER MAN SCANIA 215 L € 528,90/vat
FIAT MERCEDES-BENZ VOLVO 1000 L IBC € 2360,00/IBC
FORD MTU VW TL-774 / G 11
PORSCHE NEW HOLLAND

AGROTECH COOLANT RADIATOR  (-40°C) ROODAGROTECH 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.

LONGLIFE COOLANT YELLOW  LONGLIFE COOLANT YELLOW  (-40°C) GEEL(-40°C) GEEL
Universele 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 koelsys-
teem. Vrij van nitrieten, amines en fosfaten. .

Voorgeschreven door de vooraanstaande motorenbouwers.

 

 

 

Pre seizoen winter actie 2021 
 

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 
 

45.20 euro/karton 
55.75 euro/bidon 
131.40euro/vat 
 442.90euro/vat 
 1981.00euro/IBC 
 

 
 
 

 

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 
    63.50 euro/bidon 
  149.40 euro/vat 
  507.40 euro/vat 
2290.00 euro/IBC 
 

 
 

 

LONGLIFE COOLANT YELLOW          (-40°C) GEEL 
 

Universele 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  
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4 x 5l L 
60 L 
215 L 
1000 L IBC 
 

    52.20 euro/bidon 
  150.60 euro/vat 
  528.90 euro/vat 
2360.00 euro/IBC 
 

 
 
 

 

AGROTECH ANTIFREEZE  STD BLAUW 
 

Deze water aflengbare 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 
 

    74.20 euro/karton 
    79.50 euro/bidon 
  664.35 euro/vat 
3000.00 euro/IBC 
 

 
 
 

 

WINDSCREEN CLEAN ISO (geconcentreerde antivries & voorruitreiniger nog aanlengen met water, 1/10 tot 1/1)  
 

WINDSCREEN CLEANER is een milieuvriendelijke ruitensproeierantivries tot – 35°C 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 als vriesbescherming en ruitenreiniger. 
 

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 
 

    49.20 euro/karton 
    60.50 euro/bidon 
  507.40 euro/vat 
2430.00 euro/IBC 
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WINTERCAMPAGNE 2021
Geldig tot 2 november  2021, franco levering. Prijzen exclusief BTW 21%Geldig tot 2 november  2021, franco levering. Prijzen exclusief BTW 21%

Ontdek al onze producten op 
www.pypro.be

Volledige unit (zonder vetverpakking) bestaande uit: 

Stevige vatenkar met 2 wielen of 4 wielen (2 vaste + 2 zwenkwielen)Stevige vatenkar met 2 wielen of 4 wielen (2 vaste + 2 zwenkwielen)
Vetpomp: 55:1 (max 7 bar) met krachtig debietVetpomp: 55:1 (max 7 bar) met krachtig debiet
Metalen vatdeksel op de vetemmerMetalen vatdeksel op de vetemmer
Vetvolgplaat om alles uit het vat te krijgenVetvolgplaat om alles uit het vat te krijgen
Smeerpistool met 360° draaibaar Z-kniegewricht + vetflexibel 30 cmSmeerpistool met 360° draaibaar Z-kniegewricht + vetflexibel 30 cm
4 meter hogedruk versterkte rubberen slang4 meter hogedruk versterkte rubberen slang
Bij gelijktijdige aankoop van 1 bijhorende verpakking Grinodex HEP 2:Bij gelijktijdige aankoop van 1 bijhorende verpakking Grinodex HEP 2:
Extra korting vExtra korting van 10% op promotieprijzen 18 kg emmer of 50 kg vatan 10% op promotieprijzen 18 kg emmer of 50 kg vat

OPTIE:OPTIE:  luchtverzorgingsset (€75,00)luchtverzorgingsset (€75,00)
                  beschermt uw investering tegen overdruk en vuil, duurzame smering van de pomp                  beschermt uw investering tegen overdruk en vuil, duurzame smering van de pomp

MOBIELE PNEUMATISCHE VETSMEERUNITS 18KG - 50 KGMOBIELE PNEUMATISCHE VETSMEERUNITS 18KG - 50 KG

SYNTHETISCH SMEERVETSYNTHETISCH SMEERVET

PLATEAUVET MET FRICTIE WEERSTANDPLATEAUVET MET FRICTIE WEERSTAND

MANUEEL VULAPPARAAT VOOR CENTRALE SMEERSYSTEMENMANUEEL VULAPPARAAT VOOR CENTRALE SMEERSYSTEMEN

Agrinet pre seizoen campagne 2021 
 

Mobiele pneumatische vetsmeerunit 18KG – 50KG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Volledige unit (zonder vetverpakking) bestaande uit : 
Stevige vatenkar met 2 wielen 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 
4 meter hogedruk versterkte rubberen slang  
Bij gelijktijdige aankoop van 1 bijhorende verpakking Grinodex HEP 2  :  
Extra korting van 10 % op promotie prijzen 18 kg emmer of 50 kg vat  
 

Optie : luchtverzorgingsset  (75,00 euro)  
            beschermt uw investering tegen overdruk en vuil,  
            duurzame smering van de pomp 
 

Mobiele unit voor 18 kg op kar met 2 wielen & steun:   641,00 → NU 577,00 euro tijdelijk 
Mobiele unit voor 50 kg op kar met 2 wielen & steun:   629,00 → NU 567,00 euro tijdelijk 
Mobiele unit voor 50 kg op kar met 4 wielen :                717,00 → NU 646,00 euro tijdelijk  
 

 
 

 

SYNTHETISCH SMEERVET 
GRINODEX HEP 2   (geschikt voor centrale smeersysteem NLGI 2)  Profiteer van dit tijdelijke uitzonderlijk verlaagde prijsvoordeel ! 
 

Synthetisch Lithium-Calcium complex vet versterkt met 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 HEP2 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 

  95,74 euro 
113,49 euro 
312,63 euro 
1045,26 euro 

  90,96 euro 
107,82 euro 
297,00 euro 
993,60 euro 

 
 

Uw extra voordeel bij 4 x 24 vetpatroon, of 3 x 18kg, of 2 x 50kg : GRATIS  VETPOMP met vaste smeerbuis + flexibele slang 30 cm  
 
 
 

 

PLATEAUVET MET FRICTIE WEERSTAND 
LEVINAX CH-FG 50 is een specifiek waterresistent smeermiddel met Mos² en colloïdaal Grafiet toevoegingen voor bescherming van de metalen 
raakvlakken tijdens het aanleggen en draaien tussen de plateaus op vrachtwagens en trailers. Aanbevolen voor smering van bladveren, gewrichten 
cardankoppelingen en lagers van elektrische motoren. 

Voordelen 

► uitzonderlijke bescherming tegen slijtage en frictie 
► zeer goede EP eigenschappen 
► voorkomt braamvorming en metaalvijzel 
► uitstekende anti-roest eigenschappen 
► sterke aanhechting op metalen oppervlakken en waterresistent 
► goede weerstand tegen oxidatie 
► inzetbaar tussen –30°C tot +75°C 

 

Omschrijving verpakking Normale prijs Promotie prijs 
    

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

    5 kg 
  18 kg 
  50 kg 

  95,74 euro 
113,49 euro 
312,63 euro 

  33,75 euro 
107,82 euro 
252,00 euro 

 

 
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 169,00    155,00 € 285,00    255,00 € 
50 kg 405 mm 176,00    159,00 € 328,00    296,00 € 

 
Extra vuladapter voor snelkoppeling van CS-vulapparaat   
 

¼”  aansluiting  à  8.45 €/st 
 

 

   Mobiele unit voor 18 kg op kar met 2 wielen & steun:     Mobiele unit voor 18 kg op kar met 2 wielen & steun:  €641,00€641,00 NU   NU  €577,00€577,00  tijdelijktijdelijk

   Mobiele unit voor 50 kg op kar met 2 wielen & steun:    Mobiele unit voor 50 kg op kar met 2 wielen & steun: €629,00€629,00 NU   NU  €567,00€567,00  tijdelijktijdelijk

   Mobiele unit voor 50 kg op kar met 4 wielen:     Mobiele unit voor 50 kg op kar met 4 wielen:  €717,00€717,00 NU   NU  €646,00€646,00  tijdelijktijdelijk

Agrinet pre seizoen campagne 2021 
 

Mobiele pneumatische vetsmeerunit 18KG – 50KG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Volledige unit (zonder vetverpakking) bestaande uit : 
Stevige vatenkar met 2 wielen 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 
4 meter hogedruk versterkte rubberen slang  
Bij gelijktijdige aankoop van 1 bijhorende verpakking Grinodex HEP 2  :  
Extra korting van 10 % op promotie prijzen 18 kg emmer of 50 kg vat  
 

Optie : luchtverzorgingsset  (75,00 euro)  
            beschermt uw investering tegen overdruk en vuil,  
            duurzame smering van de pomp 
 

Mobiele unit voor 18 kg op kar met 2 wielen & steun:   641,00 → NU 577,00 euro tijdelijk 
Mobiele unit voor 50 kg op kar met 2 wielen & steun:   629,00 → NU 567,00 euro tijdelijk 
Mobiele unit voor 50 kg op kar met 4 wielen :                717,00 → NU 646,00 euro tijdelijk  
 

 
 

 

SYNTHETISCH SMEERVET 
GRINODEX HEP 2   (geschikt voor centrale smeersysteem NLGI 2)  Profiteer van dit tijdelijke uitzonderlijk verlaagde prijsvoordeel ! 
 

Synthetisch Lithium-Calcium complex vet versterkt met 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 HEP2 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 

  95,74 euro 
113,49 euro 
312,63 euro 
1045,26 euro 

  90,96 euro 
107,82 euro 
297,00 euro 
993,60 euro 

 
 

Uw extra voordeel bij 4 x 24 vetpatroon, of 3 x 18kg, of 2 x 50kg : GRATIS  VETPOMP met vaste smeerbuis + flexibele slang 30 cm  
 
 
 

 

PLATEAUVET MET FRICTIE WEERSTAND 
LEVINAX CH-FG 50 is een specifiek waterresistent smeermiddel met Mos² en colloïdaal Grafiet toevoegingen voor bescherming van de metalen 
raakvlakken tijdens het aanleggen en draaien tussen de plateaus op vrachtwagens en trailers. Aanbevolen voor smering van bladveren, gewrichten 
cardankoppelingen en lagers van elektrische motoren. 

Voordelen 

► uitzonderlijke bescherming tegen slijtage en frictie 
► zeer goede EP eigenschappen 
► voorkomt braamvorming en metaalvijzel 
► uitstekende anti-roest eigenschappen 
► sterke aanhechting op metalen oppervlakken en waterresistent 
► goede weerstand tegen oxidatie 
► inzetbaar tussen –30°C tot +75°C 

 

Omschrijving verpakking Normale prijs Promotie prijs 
    

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

    5 kg 
  18 kg 
  50 kg 

  95,74 euro 
113,49 euro 
312,63 euro 

  33,75 euro 
107,82 euro 
252,00 euro 

 

 
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 169,00    155,00 € 285,00    255,00 € 
50 kg 405 mm 176,00    159,00 € 328,00    296,00 € 

 
Extra vuladapter voor snelkoppeling van CS-vulapparaat   
 

¼”  aansluiting  à  8.45 €/st 
 

 

Agrinet pre seizoen campagne 2021 
 

Mobiele pneumatische vetsmeerunit 18KG – 50KG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Volledige unit (zonder vetverpakking) bestaande uit : 
Stevige vatenkar met 2 wielen 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 
4 meter hogedruk versterkte rubberen slang  
Bij gelijktijdige aankoop van 1 bijhorende verpakking Grinodex HEP 2  :  
Extra korting van 10 % op promotie prijzen 18 kg emmer of 50 kg vat  
 

Optie : luchtverzorgingsset  (75,00 euro)  
            beschermt uw investering tegen overdruk en vuil,  
            duurzame smering van de pomp 
 

Mobiele unit voor 18 kg op kar met 2 wielen & steun:   641,00 → NU 577,00 euro tijdelijk 
Mobiele unit voor 50 kg op kar met 2 wielen & steun:   629,00 → NU 567,00 euro tijdelijk 
Mobiele unit voor 50 kg op kar met 4 wielen :                717,00 → NU 646,00 euro tijdelijk  
 

 
 

 

SYNTHETISCH SMEERVET 
GRINODEX HEP 2   (geschikt voor centrale smeersysteem NLGI 2)  Profiteer van dit tijdelijke uitzonderlijk verlaagde prijsvoordeel ! 
 

Synthetisch Lithium-Calcium complex vet versterkt met 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 HEP2 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 

  95,74 euro 
113,49 euro 
312,63 euro 
1045,26 euro 

  90,96 euro 
107,82 euro 
297,00 euro 
993,60 euro 

 
 

Uw extra voordeel bij 4 x 24 vetpatroon, of 3 x 18kg, of 2 x 50kg : GRATIS  VETPOMP met vaste smeerbuis + flexibele slang 30 cm  
 
 
 

 

PLATEAUVET MET FRICTIE WEERSTAND 
LEVINAX CH-FG 50 is een specifiek waterresistent smeermiddel met Mos² en colloïdaal Grafiet toevoegingen voor bescherming van de metalen 
raakvlakken tijdens het aanleggen en draaien tussen de plateaus op vrachtwagens en trailers. Aanbevolen voor smering van bladveren, gewrichten 
cardankoppelingen en lagers van elektrische motoren. 

Voordelen 

► uitzonderlijke bescherming tegen slijtage en frictie 
► zeer goede EP eigenschappen 
► voorkomt braamvorming en metaalvijzel 
► uitstekende anti-roest eigenschappen 
► sterke aanhechting op metalen oppervlakken en waterresistent 
► goede weerstand tegen oxidatie 
► inzetbaar tussen –30°C tot +75°C 

 

Omschrijving verpakking Normale prijs Promotie prijs 
    

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

    5 kg 
  18 kg 
  50 kg 

  95,74 euro 
113,49 euro 
312,63 euro 

  33,75 euro 
107,82 euro 
252,00 euro 

 

 
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 169,00    155,00 € 285,00    255,00 € 
50 kg 405 mm 176,00    159,00 € 328,00    296,00 € 

 
Extra vuladapter voor snelkoppeling van CS-vulapparaat   
 

¼”  aansluiting  à  8.45 €/st 
 

 

GRINODEX HEP 2  (geschikt voor centraal smeersysteem NLGI2) Profiteer van dit tijdelijk uitzonderlijk verlaagde prijsvoordeel!(geschikt voor centraal smeersysteem NLGI2) Profiteer van dit tijdelijk uitzonderlijk verlaagde prijsvoordeel! 
Synthetisch Lithium-Calcium complex vet versterkt met synthetische toevoegingen waardoor het wijvingseffect uitgesproken verminderd Synthetisch Lithium-Calcium complex vet versterkt met synthetische toevoegingen waardoor het wijvingseffect uitgesproken verminderd 
tussen de raakvlakken. Hierdoor voorkomt men opwarming, uitzetting van het lager en uiteindelijk een sterke reductie van de slijtage. Door zijn 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 HEP2 uitmuntend waterbestendig in combinatie met een breed temperatuurbereik. Moeiteloos inzetbaar voor uitgelezen grondstoffen is GRINODEX HEP2 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.sneldraaiende lagers onder een zware & schokkende belasting. Voorkomt slijtage en vermindert voor de helft het vetverbruik.
Verlengt in belangerijke mate de levensduur van het gesmeerde onderdeel!Verlengt in belangerijke mate de levensduur van het gesmeerde onderdeel!

LEVINAX CH-FG 50LEVINAX CH-FG 50 is een speciaal waterresistent smeermiddel met MOS is een speciaal waterresistent smeermiddel met MOS2 2  en colloïdaal Grafiet toevoegingen voor bescherming van de metalen  en colloïdaal Grafiet toevoegingen voor bescherming van de metalen 
raakvlakken tijdens het aanleggen en draaien tussen de plateaus op vrachtwagens en trailers. Aanbevolen voor smering van bladveren, gewrichten raakvlakken tijdens het aanleggen en draaien tussen de plateaus op vrachtwagens en trailers. Aanbevolen voor smering van bladveren, gewrichten 
cardankoppelingen en lagers van electrische motoren.cardankoppelingen en lagers van electrische motoren.

        Voordelen:         Voordelen: - uitzonderlijke bescherming tegen slijtage en frictie- uitzonderlijke bescherming tegen slijtage en frictie
           - zeer goede EP eigenschappen           - zeer goede EP eigenschappen
           - voorkomt braamvorming en metaalvijzel           - voorkomt braamvorming en metaalvijzel
           - uitstekende anti-roest eigenschappen           - uitstekende anti-roest eigenschappen
           - sterke aanhechting op metalen oppervlakken            - sterke aanhechting op metalen oppervlakken 
                                        en waterresistent                                        en waterresistent
           - goede weerstand tegen oxidatie           - goede weerstand tegen oxidatie
           - inzetbaar tussen -30°C tot +75°C           - inzetbaar tussen -30°C tot +75°C

Vetdeksel met manuele HD pomp en ± 1,5M slang voorzien van vulsnelkoppelingVetdeksel met manuele HD pomp en ± 1,5M slang voorzien van vulsnelkoppeling
TYPE CS NLGI 00-000 = pompen van vloeibaar vetTYPE CS NLGI 00-000 = pompen van vloeibaar vet
TYPE CS NLGI 2-3 = pompen van vast vet met extra vetvolgdekselTYPE CS NLGI 2-3 = pompen van vast vet met extra vetvolgdeksel

Extra vuladapter voor snelkoppeling van CS-vulapparaatExtra vuladapter voor snelkoppeling van CS-vulapparaat
1/41/41111 aansluiting à  aansluiting à €8,45/stuk€8,45/stuk

Passendalesteenweg 11 
8840 Staden België

info@pypro.be
www.pypro.be

Tel.: 051 70 09 61
Gsm: 0475 65 21 94

Fax: 051 70 09 68

Omschrijving                        Verpakking     Normale prijs          PromotieprijsOmschrijving                        Verpakking     Normale prijs          Promotieprijs

Verpakking                      Verpakking                      ØØ Deksel     NLGI 00 - 000         NLGI 2 - 3 Deksel     NLGI 00 - 000         NLGI 2 - 3

Type: Calcium complex                   Type: Calcium complex                     5 kg                          5 kg                          € 95,74   € 95,74                                  €33,75                                 €33,75
NLGI: 2  zwart                         NLGI: 2  zwart                         18 kg                         18 kg                           €113,49  €113,49         €107,82         €107,82
T° bereik: -25 tot +170°C                T° bereik: -25 tot +170°C                 50kg                          50kg                           €312,63  €312,63                              €252,00                              €252,00
piek T° : +205°Cpiek T° : +205°C

18 kg   310 mm  18 kg   310 mm  €169,00€169,00 €155,00   €155,00  €285,00€285,00 €255,00 €255,00
50 kg   405 mm  50 kg   405 mm  €176,00€176,00 €159,00   €159,00  €328,00€328,00 €296,00 €296,00



UPL 40
  
UPL 40 smeert scharnieren, verbindingen, wielen, rollen, grepen, sloten van ramen en deuren, bladveren, veren, enz. Is UPL 40 smeert scharnieren, verbindingen, wielen, rollen, grepen, sloten van ramen en deuren, bladveren, veren, enz. Is 
corrosiewerend, kruipolie, roestoplosser, smeerolie en reiniger in één product. Verdringt vocht (vb van elektronische contacten, corrosiewerend, kruipolie, roestoplosser, smeerolie en reiniger in één product. Verdringt vocht (vb van elektronische contacten, 
bougies, motor- en elektronisch aangedreven machines, tweewielers, aggregaten, enz.) Reinigt, verzorgt en beschermt in één bougies, motor- en elektronisch aangedreven machines, tweewielers, aggregaten, enz.) Reinigt, verzorgt en beschermt in één 
behandeling. Verdringt vet en vuil van metalen vlakken en vormt een corrosie werende bescherming.behandeling. Verdringt vet en vuil van metalen vlakken en vormt een corrosie werende bescherming.
  
400 ML à 7,75 euro/spuitbus + 21% BTW franco vanaf 24 spuitbussen gemixte soorten400 ML à 7,75 euro/spuitbus + 21% BTW franco vanaf 24 spuitbussen gemixte soorten

SCL 12
  
SCL12 is zwaar belastbaar en slijtage reducerend. Voor het smeren van vele langzaam en snel lopende kettingen en staalkabels. SCL12 is zwaar belastbaar en slijtage reducerend. Voor het smeren van vele langzaam en snel lopende kettingen en staalkabels. 
Sterke hechting, niet druipend, grote penetratie in de ketting, droogt nagenoeg volledig op aan de buitenkant en voorkomt zo Sterke hechting, niet druipend, grote penetratie in de ketting, droogt nagenoeg volledig op aan de buitenkant en voorkomt zo 
aankleven van stof en zand, laat een waterwerende roestbeschermende laag achter. Reduceert de noodzakelijke aandrijfenergie aankleven van stof en zand, laat een waterwerende roestbeschermende laag achter. Reduceert de noodzakelijke aandrijfenergie 
door de lage wrijvingsweerstand. Voorkomt corrosie in vochtige, agressieve omgevingen. Transparante kleurloze smeerfilm. door de lage wrijvingsweerstand. Voorkomt corrosie in vochtige, agressieve omgevingen. Transparante kleurloze smeerfilm. 
Toepasbaar in combinatie met de regulier toegepaste kettingmaterialen, o-ring safe. Zeer economisch in het gebruik door de grote Toepasbaar in combinatie met de regulier toegepaste kettingmaterialen, o-ring safe. Zeer economisch in het gebruik door de grote 
zekerheid en de lange bescherming die wordt geboden.zekerheid en de lange bescherming die wordt geboden.  

 
400 ML à 9,05 euro/spuitbus + 21% BTW franco vanaf 24 spuitbussen gemixte soorten400 ML à 9,05 euro/spuitbus + 21% BTW franco vanaf 24 spuitbussen gemixte soorten

HPC 15
Breed inzetbaar als niet vettend glijmiddel, smeermiddel en lossingmiddel bv voor het smeren van geleidingen in de kunststof Breed inzetbaar als niet vettend glijmiddel, smeermiddel en lossingmiddel bv voor het smeren van geleidingen in de kunststof 
industrie. Hecht aan materiaal zoals bv glas, rubber, hout, kunststof en metaal. Temperatuurstabiel van -180°C tot +260°C. is niet industrie. Hecht aan materiaal zoals bv glas, rubber, hout, kunststof en metaal. Temperatuurstabiel van -180°C tot +260°C. is niet 
alleen waterbestendig maar ook corrosiewerend. Voorkomt knarsen en piepen bewegende elementen van verschillende materialen. alleen waterbestendig maar ook corrosiewerend. Voorkomt knarsen en piepen bewegende elementen van verschillende materialen. 
Reduceert wrijving tot een minimum en voorkomt slijtage en stofvorming. Speciaal geschikt voor gebruik als lossingmiddel en als Reduceert wrijving tot een minimum en voorkomt slijtage en stofvorming. Speciaal geschikt voor gebruik als lossingmiddel en als 
antihecht middel.antihecht middel.

 
400 ML à 10,84 euro/spuitbus + 21% BTW franco vanaf 24 spuitbussen gemixte soorten400 ML à 10,84 euro/spuitbus + 21% BTW franco vanaf 24 spuitbussen gemixte soorten

TECHNISCHE SPUITBUSSENTECHNISCHE SPUITBUSSEN
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Winteractie 2020
Geldig tot 2 november 2020, franco levering. Prijzen zonder BTW 21%

AGROTECH HYDRO HP-L, HP-M en HP-H
Hoogwaardige anti-slijtage hydraulische oliën om excellente  
bescherming te bieden in moderne zwaar belaste hydraulische systemen van 
landbouw en grondverzet machines.

 > Behoud het hydro-systeem schoon en beschermd alle onder  
    delen tegen slijtage.
 > Hoge viscositeitindex maakt gebruik bij een breed tempera   
    tuurbereik mogelijk.
 > Hoge weerstand tegen veroudering met zeer groot verlengde  
    gebruiksinterval.
 > Besparing door efficiëntere werking, betere productiviteit,   
    langere levensduur machine.

3 viscositeitdikten zodat bijna elke praktische toepassing gebruik kan maken 
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Type HP - M = ISO 46 HVI
Type HP - H = ISO 68 HVI  
Beschikbaar in 5L, 20L, 60L, 205L, IBC 1000L en bulk (prijs op aanvraag)

AGROTECH ECO HARVEST PLUS 10W40

Milieuvriendelijke motorolie voor AdBlue motoren. Biedt de hoogste  
bescherming in zwaar belaste motoren van moderne landbouw en  
grondverzet machines. Dit smeermiddel is met de recentst ontwikkelde 
grondstoffen samengesteld om een excellente bescherming van de  
motoronderdelen maximaal te behouden.   

 > Hogere vermogensrendement in combinatie met verlaagde  
    brandstofverbruik tot – 5%.  
 > Zeer lange onderhoudsintervallen dankzij hoge weerstand tegen  
    veroudering.  
 > Verlengt de levensduur van de motor door hoge anti-slijtage  
    bescherming.  
 > Uitstekend koud starten en behoud van viscositeit bij hoge  
    bedrijfstemperatuur.

SAE  10W40  MB  228.51 / 228.31
API  CJ-4  MAN  M 3477 / 3271-1 / M3575
ACEA  E4/E6/E7 /E9  RENAULT  RDL-2 / RLD-3
DAF  EXTENDED DRAIN  VOLVO  VDS-3 / VDS 4
MACK  EO-O PREMIUM PLUS  MTU  Cat. 2.1 / 3.1
DEUTZ  DQC IV-10 LA  CUMMINS  CES 20081
CNH  MAT 3521  STEYR  Approved
FORD  Approved  CASE IH  Approved

Agrotech is een divisie van Pype Products.
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AGROTECH 
SMEERMIDDELEN
De hoogste bescherming voor uw machine.

VRAAG VRIJBLIJVEND UW ONDERHOUDSADVIES OP MAAT VAN UW MACHINEPARK

Help samen met Pype Products het milieu en jouw 
gezondheid te beschermen

BRITA WATERFILTER GRATIS 
VANAF 200 LITER/KILOGRAM*
Drink zuiver water vrij van fijn stof en vuil, kalk, metalen, 
chloor en andere onzuiverheden

* beperkte looptijd, wees er snel bij!
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Deze tractor is 26 jaar oud en de laatste jaren regelmatig met  Deze tractor is 26 jaar oud en de laatste jaren regelmatig met  
NANOTECH CT 50 gewassen. NANOTECH CT 50 gewassen. 
  
Een moderne zeep voor het onderhoud van koetswerken.Een moderne zeep voor het onderhoud van koetswerken.

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

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

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

Zie hieronder voor de tijdelijke aanbiedingZie hieronder voor de tijdelijke aanbieding

Uw voertuigen en machines een extra glans bezorgen!Uw voertuigen en machines een extra glans bezorgen!

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

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

Na het verwijderen van alle plantaardige en vettige vervuiling de oppervlakte met 1 à 2%Na het verwijderen van alle plantaardige en vettige vervuiling de oppervlakte met 1 à 2%
Nanotech CT 50 besproeien. Even laten inwerken en afspoelen. Nanotech CT 50 besproeien. Even laten inwerken en afspoelen. 

De nano-polymeer deeltjes bezorgen een egaal spiegelende afwerkingDe nano-polymeer deeltjes bezorgen een egaal spiegelende afwerking

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

1 x 20 Liter à 1 x 20 Liter à € 64.00/jerrycan€ 64.00/jerrycan

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

Een spiegelende koetswerk!Een spiegelende koetswerk!

Geef uw koetswerk dat schitterend spiegelend resultaat.Geef uw koetswerk dat schitterend spiegelend resultaat.
Met POLYMER HARDWAX kan je jezelf zien in de autolak.Met POLYMER HARDWAX kan je jezelf zien in de autolak.
Na verwijdering van het afgewassen vuil.Na verwijdering van het afgewassen vuil.
10 ml verdunnen in 10 liter water, sproeien over het nog natte10 ml verdunnen in 10 liter water, sproeien over het nog natte
koetswerk, u ziet het water samentrekken tot er kleinekoetswerk, u ziet het water samentrekken tot er kleine
druppels overblijven. Naspoelen met zuiver water.druppels overblijven. Naspoelen met zuiver water.
Met een zachte doek opdrogen. Geniet van de sprankelende hoogglans!Met een zachte doek opdrogen. Geniet van de sprankelende hoogglans!

POLYMER HARDWAX:POLYMER HARDWAX:
1 x 1 Liter verpakking à 1 x 1 Liter verpakking à € 14,50/liter€ 14,50/liter

Bezorg uw trekker een spiegelende hoogglans! Bezorg uw trekker een spiegelende hoogglans! 

Gezien in Agri-Net publiciteit op Gezien in Agri-Net publiciteit op 
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BEZORG UW TREKKER EEN SPIEGELENDE HOOGGLANS!BEZORG UW TREKKER EEN SPIEGELENDE HOOGGLANS!

UW VOERTUIGEN EN MACHINES EEN EXTRA GLANS BEZORGEN!UW VOERTUIGEN EN MACHINES EEN EXTRA GLANS BEZORGEN!

EEN SPIEGELEND KOETSWERK!EEN SPIEGELEND KOETSWERK!

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 polymeer wax 
Zeer laag gebruik : 2 à 5%

2 x 20 Liter  à   69.00 euro/jerrycan

Gratis pakket 5 microvezeldoek Black 40 : (tot einde beperkte voorraad)
Dikke zachte poetsdoek 40 cm x 40 cm 

Deze tractor is 28 jaar oud en de laatste jaren regelmatig met

NANOTECH CT 50 gewassen.

Een moderne zeep voor het onderhoud van koetswerken.

Zeer geconcentreerd, slechts 2 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.

Zie hieronder voor de tijdelijke aanbieding

Geef uw koetswerk dat schitterend spiegelend resultaat. 

Met POLYMER HARDWAX kan je jezelf zien in de autolak.

Na verwijdering van het afgewassen vuil.
10 ml verdunnen in 10 liter water, sproeien over het nog natte 
koetswerk, u ziet het water samentrekken tot er kleine druppels 
overblijven. Naspoelen met zuiver water.
Met een zachte doek opdrogen. 
Geniet van de sprankelende hoogglans!

POLYMER HARDWAX :  
1 x 1 Liter verpakking à 21,50 euro/liter

GEZIEN OP
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Lincoln Power Luber 20V 
 

 

 

Krachtig elektrische 20V DC aangedreven smeerapparaat  
Voor zowel standaard 400 gr patroon als opvulbaar uit vat 
Gemaakt in slagvaste kunststof met stalen verzinkte patroonhuis.  
Een handige afsluitbare koffer met snellader voor de batterij. In 60 min. 100% oplaadtijd! 
De sterke DC gelijkstroommotor maakt een piekdrukopbouw tot 690 bar mogelijk. 
Schakelaar met 2 snelheden, met led verlichting aan voorzijde is het smeerpunt verlicht 
Doorstroom-debiet  : tot 162 cc/min, elektronisch gestuurd. 
Verlicht LCD display met status batterij en volume afgifte. 
92 cm lange hogedruk gepantserde vetslang met 4 schelpige vetkop. 
Aanpasbare schouderriem om comfortabel op hoogte smeerpunten bij te vullen. 
 

Prijs : 
 

POWER LUBER 20V                                à          575,00       498,00 € 
 
 
Tijdelijke extra promotie bij Power Luber : 
 

SMEER SNELKOPPELING MTLS           à            42,00       GRATIS ! 
 
 

 
 

 

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 :   265,00  NU 239,00 euro  tijdelijk tot 02/11/21 
Nevelton LT 50 :   335,00  NU 299,00 euro  tijdelijk tot 02/11/21 
 

RVS uitvoering 
 

Nevelton XLT 24 :   545,00  NU 489,00 euro  tijdelijk tot 02/11/21 
Nevelton XLT 50 :   726,00  NU 649,00 euro  tijdelijk tot 02/11/21 
Nevelton XLT 100 : 998,00  NU 899,00 euro  tijdelijk tot 02/11/21 
 

 
 

 

Papier en poetsvodden 
 MAXIROL  

Een reeks stevige papierrollen geschikt voor het opnemen van vuil, olie en vetresten ook het afdrogen van 
natte handen. Dikke vellen zacht papier voor een grotere opname, voorkomt pluizen en scheuren. 
 

Type  Kleur  laag afmetingen Ø 
cm 

Rollen 
/ colli 

artikel Prijs € 
/ 6 colli 

Prijs € 
/ 12 colli 

         

W400 - CL2  wit 2 400 m x 24 cm 29 2 x 1 VP.10023 25.50 / colli 22.40 / colli 
STEEL BLUE MAXI blauw 3 380 m x 38 cm 35 1 x 1 VP.10031 26.10 / colli 23.50 / colli 
CHAMOIX MAXI chamoix 2 600 m x 24 cm 33 2 x 1 VP.10030 29.15 / colli 26.20 / colli 

 

 
 

 

 KATOEN VODDEN 
Zuiver katoen vodden, gewassen, ontsmet en versneden in bruikbare groten. 
Verpakt in kartonnen box voorzien van dispenseropening. 
 
 

type  kleur  samenstelling afmeting 
cm 

verpakking artikel Prijs € 
/ 6 colli 

Prijs € 
/ 12 colli 

        

KATOEN VODDEN CTX bont 100% interlock 40 x 60  dispenserdoos 
10 kg 

VP.10026 15.20 /colli 13.68 /colli 

KATOEN VODDEN WIT wit 100% interlock 40 x 60  dispenserdoos 
10 kg 

VP.10027 28.45 /colli 25,65 /colli 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
                        Geldig tot 2 november 2021, franco levering. Prijzen zonder BTW 21% 

 

Consulteer al onze producten in de catalogus op  www.pypro.be   

 

 
 

 

Lincoln Power Luber 20V 
 

 

 

Krachtig elektrische 20V DC aangedreven smeerapparaat  
Voor zowel standaard 400 gr patroon als opvulbaar uit vat 
Gemaakt in slagvaste kunststof met stalen verzinkte patroonhuis.  
Een handige afsluitbare koffer met snellader voor de batterij. In 60 min. 100% oplaadtijd! 
De sterke DC gelijkstroommotor maakt een piekdrukopbouw tot 690 bar mogelijk. 
Schakelaar met 2 snelheden, met led verlichting aan voorzijde is het smeerpunt verlicht 
Doorstroom-debiet  : tot 162 cc/min, elektronisch gestuurd. 
Verlicht LCD display met status batterij en volume afgifte. 
92 cm lange hogedruk gepantserde vetslang met 4 schelpige vetkop. 
Aanpasbare schouderriem om comfortabel op hoogte smeerpunten bij te vullen. 
 

Prijs : 
 

POWER LUBER 20V                                à          575,00       498,00 € 
 
 
Tijdelijke extra promotie bij Power Luber : 
 

SMEER SNELKOPPELING MTLS           à            42,00       GRATIS ! 
 
 

 
 

 

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 :   265,00  NU 239,00 euro  tijdelijk tot 02/11/21 
Nevelton LT 50 :   335,00  NU 299,00 euro  tijdelijk tot 02/11/21 
 

RVS uitvoering 
 

Nevelton XLT 24 :   545,00  NU 489,00 euro  tijdelijk tot 02/11/21 
Nevelton XLT 50 :   726,00  NU 649,00 euro  tijdelijk tot 02/11/21 
Nevelton XLT 100 : 998,00  NU 899,00 euro  tijdelijk tot 02/11/21 
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natte handen. Dikke vellen zacht papier voor een grotere opname, voorkomt pluizen en scheuren. 
 

Type  Kleur  laag afmetingen Ø 
cm 

Rollen 
/ colli 

artikel Prijs € 
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Prijs € 
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                        Geldig tot 2 november 2021, franco levering. Prijzen zonder BTW 21% 

 

Consulteer al onze producten in de catalogus op  www.pypro.be   
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