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Motorolie

KWALITEITSNIVEAU

ECO HARVEST
PLUS 10W40

Volsynthetische milieuvriendelijk motorolie
Longdrain brandstofbesparende motorolie voor moderne landbouwmachines voorzien met uitlaatgasbehandelingssystemen. Katalysator,
roetfilter en recirculatie.
• zeer lange verversingsinterval
• bescherming tegen motorslijtage
• behoud van maximaal vermogen bij zwaar werk
• geschikt voor alle moderne motoren (minder soorten in voorraad)

SAE 10W40
API CJ-4
ACEA E4/E6/E7/E9
DAF EXTENDED DRAIN
MACK EO-N PLUS
EO-0 PREMIUM PLUS
CUMMINS CES 20072/20081
SCANIA LOW ASH
CATERPILLAR ECF-3/ECF-2/ECF-1
STEYR approved
DETROIT DIESEL - 93K218

VOITH Retarder Oil Class B
MB 228.5 - 228.51 - 228.31
MAN M32477 - M3271-1 - M3575
DEUTZ DQC IIV-10LA
VOLVO VDS-3 - VDS-4
MTU DDC Type 2.1 - 3.1
RENAULT RLD-2/RLD-3
CNH MAT 3521
CASE IH approved
FORD approved
JASO DH-1/2

AGROTECH
ECO HARVEST
1040

Milieuvriendelijke motorolie
Extra bescherming voor het milieu combineren met topprestaties van de
tractor, ontwikkeld voor motoren met roetfilter en katalysator.
• één motorolie voor alle machines
• zeer lange onderhoudsintervallen
• verlengt de levensduur van de motor
• uitstekende koud starten

SAE 10W40
API CI-4
ACEA E4/E6/E7
DAF EXTENDED DRAIN
MACK EO-M PLUS
EO-M PREMIUM PLUS
CUMMINS CES 20072

SCANIA LOW ASH
MB 228.5 - 228.51
MAN M 3277 - 3477
DEUTZ DQC III-05
VOLVO VDS-3
MTU DDC Type 3.1
RENAULT RLD/RDL-2/RXD

AGROTECH
HARVEST
1040

Semi-Synthetische motorolie
Duurzame bescherming van de motoronderdelen tijdens zware en variërende belastingen typerend bij landbouwwerken. Verlengt in bijzondere
mate de levensduur van de motor.
• lagere rookuitstoot
• tot 3% minder brandstofverbruik
• langere onderhoudsvrije werkperioden
• maximaal motorvermogen

SAE 10W40
API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4,
SL/CF ACEA E4, E5, E7
MACK EO-M PLUS
RENAULT RXD
CAT ECF 1A
DEUTZ DQC 111-05
MB 229.1, 228.5, 235.27

MAN M3275, M3277,
M3277 low ash
VOLVO VDS-2, VDS-3
SCANIA LDF-2, LDF-3
MTU TYPE 3
CUMMINS CES 20076,
20077
JOHN DEERE JDQ 78 A

AGROTECH
ENERGIC
E7 1540

Semi-Synthetische motorolie
Motorolie voor landbouwmachines
Hoge bescherming tegen de variabele bedrijf- belastingen evenals de
mogelijke bevuilingen van stof en condens in moderne benzine en dieselmotoren.
• één olie voor zowel off road als wegvervoer
• laat lange onderhoudsintervallen toe
• beschermt de motor tegen slijtage
• economische prijs / kwaliteit verhouding

SAE 15W40 MB
API SL/CI-4, CH4, CG4,
CF4, CF
ACEA E3/E5/E7/B4-B3/A3
DAF HP 1
MACK EO-M PLUS,
EO-M PREMIUM PLUS
CUMMINS CES 20076/77/78
ALLISON C-4

MB 228.3 - 229.1
MAN M 3275 - 271
CAT ECF-1/TO-2
VOLVO VDS-3 / VDSMTU DDC Type 2
RENAULT RD/RLD/RDL-2
GLOBAL DHD-1

Universele olie

KWALITEITSNIVEAU

AGROTECH
STOU 1040 MC

Super Universele Tractor Olie
Één olie die maximaal bescherming biedt voor motor, achterbrug, natte
remmen en hydrauliek.
• één soort olie voor alle onderdelen
• voorkomt misverstanden bij verversingen
• synthetisch = 30% lagere slijtage onderdelen
• tot 5% minder brandstofverbruik

SAE 10W40
API CF-4, CE/SF, SG
GL-4, GL-5
ACEA E2, E3
LIMITED SLIP LS
ISO 6743/4 type HV
CCMC D4
MB 227.1, 228.1
MAN 271

MF M-1127, M-1135,
M-1139, M-1144
FORD ESN-M2C-159B/C,
121C, 86A/B, 134C/D
ALLISON C-4
ZF TE-ML 06B, 07B
CATERPILLAR TO-2
CASE NEW HOLLAND
MAT 3525, 3526

AGROTECH
STOU 1530

Universele Tractor Olie
Smeerolie voor de meeste landbouwmachines,
in de motor, transmissie, hydrauliek en remmen.
• met één soort olie alle onderdelen smeren
• minder soorten bespaart op de voorraad
• de zeer goede koud start voorkomt slijtage

SAE 15W30
API CF-4, CG-4, SF/CE
GL-4, GL-5
ACEA E2, E3
LIMITED SLIP LS
ISO 6743/4 type HL
CCMC D4
MB 227.1
MAN 271

MF M-1135, M-1139,
M-1143, M-1144
FORD ESN-M2C-159A/B,
86A/B
ALLISON C-4
ZF TE-ML 06B, 07B
CATERPILLAR TO-2
CASE NEW HOLLAND
MAT 3525, 3526

AGROTECH
HYDROTRACK
10W30

Multi universele motor, transmissie en
hydrauliek voor compactladers
Multi-functionele motor en tractieolie speciaal gemaakt voor compactladers en trekkers toepasbaar in de motor, hydrauliek, remmen en transmissies.
• één olie voor het gehele systeem
• brandstofbesparend
• uitstekende koude start van het hydro-tractiesysteem
• voorkomt het krijsen van de natte remmen

SAE 10W30
API CF-4, CE/SF, SG -4 GL-4, GL-5
ACEA E2, E3
MIL MIL-L-2104 D/C
MIL-L-2105
MIL-L-46152 B
ISO 6743/4 type HVLP
CCMC D4
CASE MS 1207
JOHN DEERE JDM J 27 & J 20 C
MB 227.1
MAN 271

MF M-1127, M-1135,
M-1139, M-1144
FORD ESN-M2C-159B/C,
121C, 86A/B, 134C/D,
ESN-M2C-134C/D
NEW HOLLAND NH 030 C
ALLISON C-4
ZF TE-ML 06A&B, 07B
CATERPILLAR TO-2
CASE NEW HOLLAND
MAT 3525, 3526
NFE 48603 HV

AGROTECH
HYDROTRACK
15W40 - 20W40

Multifunctionele motor & transmissieolie
Universele smeerolie voor landbouwmachines met gecombineerde
transmissie, hydraulica en natte remmen.
• één smeermiddel voor het hele systeem
• hoge bescherming van de belaste onderdelen
• behoud van smeerdikte bij koude & warme bedrijfsomstandigheden

SAE 10W30, 15W40, 20W40
API CF-4, CG-4, SF/CE
GL-4, GL-5
ACEA E2, E3
LIMITED SLIP LS
ISO 6743/4 type HL
CCMC D4
MB 227.1
MAN 271
MF M-1135, M-1139,
M-1143, M-1144

FORD ESN-M2C-159A/B,
86A/B
ALLISON C-4
ZF TE-ML 06B, 07B
CATERPILLAR TO-2
CASE NEW HOLLAND
MAT 3525, 3526
NEW HOLLAND
NH330G/024C(15W40),
NH030C(10W30)

Transmissie

KWALITEITSNIVEAU

AGROTECH
GEAR
GL5 80W90 85W140

Transmissieolie voor hoge prestaties
AGROTECH GEAR GL5 is samengesteld voor gebruik in hypoïde transmissies, assen en
eind-reducties werkende onder wisselende belasting en bij een breed temperatuurbereik.
80W90 kan voor de meeste onderdelen gebruikt worden, 85W140 heeft een verhoogde oliedikte om de beschermingsgraad te verhogen op die plaatsen met extreme zware
of schokkende lasten.
• superieure stabiliteit temperatuur/oliedikte
• excellente weerstand t.o.v. schuim en corrosie
• verhoogde bescherming tegen druk & slijtage
• minder onderhoud = besparing op stilstand

API GL5, GL4, GL3
MIL-L-2105 C & D
MAN 342N (SAE 80W90)
ZF TE-ML 05A, 07A,12 ,16C,17B,19B
TE-ML 16B (SAE 80W90)
TE-ML 16D (SAE 85W140)

AGROTECH
LS GEAR 90

Bescherming van 4 x 4 transmissies
Speciale olie voor overbrengingen met Limited-Slip differentiëlen in tractoren waarbij al
de wielen in tractie blijven en toch veilig kunnen draaien.
• voorkomt slijtage op de drukplaten
• langere levensduur van het spersysteem
• verbeterd de tractie op moeilijk terrein

API GL5, LS (Limited Slip)
MIL-L-2105 C & D
ZF TE-ML 05
SALISBURY
FORD M2C-104A, M2C-105A

AGROTECH
ATF - SMV

Volsynthetische ATF Dexron III
Volledig synthetische vloeistof voor automatische transmissies met een zeer hoge viscositeitsindex, uitstekende oxidatiestabiliteit en uitstekende wrijvings- en anti-slijtage
eigenschappen voldoen aan de vereisten van de meeste Europese, Amerikaanse en
Oosterse tractor & machine producenten.
• zeer goede chemische stabiliteit
• zeer hoge viscositeitsindex
• excellente weerstand tegen oxidatie en uitstekende thermische stabiliteit
• de langere levensduur van de olie laat een verlengde verversingsinterval toe
• vergemakkelijkt het schakelen bij zowel zeer lage als zeer hoge temperaturen
• efficiënte bescherming tegen slijtage en corrosie van ferro- en nonferro onderdelen
• verlaagd sterk de wrijvingsweerstand met soepel schakelen en
geen trillingen tijdens bedrijf

FORD MERCON V
MB 236.11, 236.3, 236.5,
236.7, 236.9, 236.10
ALISON C4
NEW HOLLAND NH 530 B
MAN 339-Z1/V1
BOSH REXROTH RD 90.220-1/08.6
VOITH 55.6335 (G 607)
ZF TE-ML 03D, 04D, 14A, 14B, 16L, 17C
GM DEXRON II-D, III-G, III-H
TOYOTA TYPE T, T-III, IV
CATERPILLAR TO-2

AGROTECH
DEXRON DX II

ATF vloeistof
Automatische transmissievloeistof voor koppelomvormers en servostuur.
ATF olie met hoge viscositeitindex met een zekere werking in een groot aantal toepassingen waar een DEXRON olie wordt aanbevolen.
• stabiele oliedikte onder invloed van temperatuurverschillen
• weerstaat aan veroudering en voorkomt slijtage
• zeer lange verversingsinterval met duurzame bescherming

DEXRON II D TYPE A
GM 6137-M / II-D
FORD M2C 166 H, MERCRON
MAN 339 D
VOITH 55.6335 (G 607)
CATERPILLAR TO-2
ALLISON C4
MB 236.1/236.5/236.6/236.7
ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11A/14A/17C

BIOGEAR
S 50 - S 70

Biologisch afbreekbare synthetische transmissieolie
Ester basis tandwielkastolie voor het bereiken van uiterst hoge prestaties in rechte als
hypoïde transmissies, wormwielkasten, assen en eindreducties tijdens variabele en zware bedrijfsomstandigheden.
BIOGEAR S 50 = SAE 90 = ISO 220
BIOGEAR S 70 = SAE 140 = ISO 460
• biologisch snel afbreekbaar
• beschermt tegen slijtage met verlengde levensduur van de onderdelen
• weerstaat aan hoge druk en voorkomt micropitting op de drukvlakken
• excellente anti-oxidatie en anti-corrosie eigenschappen

DIN 51517-3 CLP
ISO 6743-6 & ISO 12925-1, CKC, CKD, CKE
AGMA 9005/E02 EP
FRIEDRICH FLENDER

AGROTECH
SYNTRANS
CLX 50 - CLX 70

Synthetische transmissieolie voor zware landbouwwerken
Excellente kwaliteit smeerolie met zeer hoge mechanische bescherming van de onderdelen voor zwaar belaste transmissies in landbouwmachines werkend onder uitzonderlijk natte weeromstandigheden.
SYNTRANS CLX 50 = SAE 90 = ISO 220
SYNTRANS CLX 70 = SAE 140 = ISO 460
• excellente bescherming tegen zware drukken
• beschermt tegen slijtage met verlengde levensduur van de onderdelen
• superieure stabiliteit temperatuur / smeerfilm
• excellente anti-oxidatie en anti-corrosie eigenschappen

DIN 51517-3, CLP - ISO 6743-G, CKC
AISE 224 - AGMA 280.04
DAVID BROWN S153.101
HANSEN
FRIEDRICH FLENDER
JAHNEL-KETSERMANN

AGROTECH
SYNTRANS
PGX 50 - PGX 70

Volsynthetische transmissieolie voor extreme landbouwwerken
Zuivere Synthetische olie aanbevolen voor smering en bescherming van zeer zwaar belaste tandwieloverbrengingen bij hoge bedrijfstemperaturen.
SYNTRANS PGX 50 = SAE 90 = ISO 220
SYNTRANS PGX 70 = SAE 140 = ISO 460
• excellent hoge viscositiet-temperatuur stabiliteit met zeer hoge VI
• excellente weerstand tegen slijtage en metaalpitting met hoge drukresistentie
• zeer grote weerstand tegen veroudering, lange levensduur zonder koolstofneerslag
Voor gebruik bij hoge en lage temperatuur, weerstaat aan thermische ontbinding.
Opgelet: niet mengbaar met minerale en andere synthetische oliën!

DIN 51517-3
CLP PG
ISO 6743-6 CKC
FLENDER
HANSEN
JAHNEL-KETSERMANN

Hydraulica

KWALITEITSNIVEAU

AGROTECH
HYDRO
HP M & H

Hydraulische olie voor zwaar werk
HYDRO HP is te gebruiken in elk circuit waar persdruk en hydrotractie
van belang zijn. Door de moderne technologische formulatie kan men
rekenen op duurzaam gebruik onder alle werk- omstandigheden bij elke
temperatuur.
• weerstaat aan zeer hoge drukken
• elimineert bezoedeling door vocht en roest
• anti-oxidatie en anti-schuim voorkomt storing
• beschermt zeer lang de pomp onderdelen

DIN 51524/2 type HLP HV
AFNOR 48600
DAVID BROWN ET 19 en ET 33
VDMA 24318
US STEEL 126-127
ISO 6743/4 type HV
ASLE 70-1, 70-2 en 70-3
DENISON HF-2
SPERRY VICKERS M 2950-SD en I-286-S3

BIOHYD 46 S

Synthetische Bio-afbreekbare hydrauliek
Bescherming van het milieu begint met het gebruik van Bio Afbreekbare
oliën die bij accident vanzelf verdwijnen in de grond.
• vervangt oliedikte ISO 32 to ISO 68
• grote kosten besparing bij lekkage
• overtreft de minerale HVI kwaliteiten
• beschermt zeer lang de pomp onderdelen

German “Blue Angel” ISO 15, 22 en 46
VDMA: 24568
ISO 15380: HEES
Bioafbreekbaarheid CEC-L-33-A-93 (%): 99
Bioafbreekbaarheid CEC-L-33-T-82 (%): >90%

Melk en vacuumpomp

KWALITEITSNIVEAU

AGROTECH
VACOLIN
B 20 M

Smering van melkmachine & drijfmestpomp
Minerale vacuümpompolie voor gebruik in alle melkmachines en lichte
tot middelmatige drijfmestpompen.
• verlengt levensduur vacuümpomp
• voorkomt slijtage en corrosie
Geschikt voor de meeste pompen die een hoogwaardige smering vereisen.

PACKO-AGRI
ALFA-LAVAL
MELOTTE
JOSKIN
RECORD

AGROTECH
VACOLIN
B 30 M

Vacuumolie voor drijfmestpompen
Superieure smeerolie versterkt met anti-slijtage toevoegingen. Geschikt
voor zware drijfmestpompen, vacuümpompen, palettenpompen. Beschermt de pomp maximaal en voorkomt koolneerslag door zijn goed
stabiliserende werking. Het oppervlakte versterkend additief waarborgt
onder alle omstandigheden een duurzame werking.
• uitstekende bescherming tegen slijtage, oxidatieweerstand en thermische stabiliteit
• bescherming tegen corrosie

MELOTTE
JOSKIN
RECORD

Smeervet

KWALITEITSNIVEAU

GRINODEX
HEP 2

Waterwerend universeel rollagervet
Het ideale smeermiddel voor alle machines in de landbouw, de hoge
druk grondstoffen beschermen tegen zware en schokkende lasten.
• goede metaalhechting en water afstotend
• weerstaat aan slijtage en verlengt levensduur
• halveert het verbruik van vet
• geschikt in centrale smeersystemen NLGI 2

NLGI 2
KP2K-20
Lithium-Calcium complex
Synthetische additieven

LEVINAX
CH-FG 50

Plateauvet met frictieweerstand
Waterwerend smeervet 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.
• uitzonderlijke bescherming tegen slijtage en frictie
• zeer goede EP eigenschappen
• voorkomt braamvorming en metaalvijzel
• uitstekende anti-roest eigenschappen

NLGI 2-3
KPF2K-20
Calcium complex met
Molybdeen bisulfide & colloïdaal Grafiet

LINERALIT EP

Kwalitaieve lithium hogedrukvetten
Een reeks van EP industriële multi-purpose lithium basis smeervetten Zij
bevatten extreme druk additieven vrij van zware metalen, die een efficiënte smering toelaten van mechanismen die onderworpen zijn aan
zware belastingen en hevige schokken.
NLGI klassen: EP 00 - EP 2 - EP 3
• geschikt voor centrale smeersystemen
• weerstaat aan slijtage en oxidatie
• goed verpompbaar, zelfs bij lage temperatuur

Lithium 12 hydroxystearaat met
extreme pressure toevoegingen

Achterbrug

KWALITEITSNIVEAU

UTTO FLUID
CVT 530

Volsynthetische multifunctionele achterbrugolie
Universele tractortransmissieolie voor moderne landbouwtrekkers
met recente tractietechnologie in combinatie met hydraulica en natte
remmen.
• comfortabel gebruik van de versnellingsgroepen
• trillingvrij remmen
• direct optimaal starten bij zeer lage temeratuur
• brandstofbesparing door lage wrijvingscoëfficiënt

SAE 75W80
API GL-4
DIN 51524 T3 HVLPD
VOLVO 97304 / WB-102
ALLISON C-4
CASE MS 1206 - 1207 - 1209
1210 - 1230
VALTRA G2-08
CNH MAT 3225 - 3526 - 3509
3506 - 3505
SDFG OT 1891 A

ZF TE-ML 03E/05F/17E/21F/06K
FORD ESN-M2C134 D
FNHA-2-C-201.00
M2C 48-C3 / 86-B/C
MC CORMICK HTX
MF M1145 - M1143
NH NH 410 B / C
AGCO 821 XL / Q-186
JD JDM J20 C/D
CLAAS / LANDINI / SAME transmission

AGROTECH
UTTO FLUID
HYDRA
10W30

Achterbrugolie voor moderne landbouwtrekkers
Universele hydro-transmissieolie te gebruiken in hydraulische circuits,
transmissies en PTO systemen van moderne landbouwtrekkers. vanaf
de koude opstart doorheen de bedrijfsperiode een optimale storingvrije
werking.
• langere levensduur van de onderdelen
• minder stilstand = meer opbrengst
• zachtere schakeling tussen
de versnellingen
• voorkomt het krijsen van de remmen

API GL4
JOHN DEERE JDM
20 C/D, JDM 14A, J303
MASSEY FERGUSON
M-1127B, 1143, 1129A,
1135, 1145
FORD ESN-M2C-86C,
134C/D, 135C/D
CNH MAT 3225, 3505
CATERPILLAR TO-2

ALLISON C3/C4
ZF TE-ML 03E, 03F,
05F, 17E, 06K
VOLVO WB-101
NEW HOLLAND
FNHA2C20100
CASE IH
MS1206-14207-1210
NH - NH 410B/C

AGROTECH
UTTO FLUID
F 40

Multifunctionele achterbrugolie
Multifunctionele gecombineerde speciale olie bestemd voor hydraulische systemen, automatische transmissies, koppelomvormers en ondergedompelde remmen van landbouwtrekkers. Specifieke additieven
waarborgen een comfortabel gebruik van traploze versnellingen en een
trillingvrij afremmen.
• comfortabel gebruik van
traploze versnellingen
• trillingvrij afremmen
• beperkt slijtage bij zwaar werk

API GL4
ALLIS CHALMER PF-821
JI CASE MS 1205-1206
MASSEY FERGUSON M-1135
FORD ESN-M2C86A/B
FORD ESN-M2C134A/B
LANDINI - SAME UTTO
ALLISON C3/C4 (GRADE 30)
RENAULT THFI
ZF TE-ML 05 E
NEW HOLLAND NH 420 A

AGROTECH
UTTO FLUID
C-IH

Achterbrugolie voor hydrotransmissie
UTTO gecombineerde achterbrugolie met specifiek versterkende additieven voor landbouwtrekkers en grondverzetmateriaal.
De typische dunne viscositeit waarborgt een snelle koude opstart.
• zeer hoge bescherming onder
zware belasting
• voorkomt krijsen van de remmen
• zeer stabiel onder wisselende
bedrijfsomstandigheden

J.I.CASE MS 1204, 1207, 1210
MASSEY FERGUSON
M-1141, 1110
CASE IH HY-TRAN B6
CASE IH HY-TRAN PLUS
JCB SPECIAL HYDRAULIC FLUID
ALLISON C3 (GRADE 10)
CATERPILLAR TO-2
FORD ESN-M2C-41 A/B

BIO UTTO
TRACK

Biologisch afbreekbare
universele hydro-transmissieolie
Bio synthetische achterbrugolie te gebruiken in de transmissie, hydraulica, PTO en natte remsystemen van moderne landbouwtrekkers.
• biologisch afbreekbaar
• zeer stabiele kwaliteit
onder alle bedrijfsomstandigeden
• uiterste bescherming tegen
oxidatie en corrosie
• weerstaat aan slijtage,
verlengt de levensduur van de onderdelen

SAE 10W30
SAE 80
ISO 15380: HEES
Bioafbreekbaarheid CEC-L-33-A-93 (%): 99
Bioafbreekbaarheid CEC-L-33-T-82 (%): >90%

Reinigen
AGRI - NET

Universeel reinigingsmiddel voor oogstmachines
Krachtig universeel reinigingsmiddel voor landbouwmachines en transportmiddelen met specifieke werking op verzuurde
plantaardige suikers. Geschikt voor het verwijderen van droge meelstoffen en dierenvoeders. Eveneens actief op minerale
vetten en bevuilingen door transport en grondverzet.
• biologisch snel afbreekbaar
• efficiënte verwijdering van plantaardig vuil
• sterke werking op suikers en koolhydraten (veevoeder)
• beschermt zeer lang de pomp onderdelen

NANOTECH
CT 50

Hypermoderne koetswerkzeep met excellente hoogglanzende effect
Biologisch afbreekbaar koetswerkzeep met nanodeeltjes voor een krachtige reiniging gecombineerd met onderhoud en
bescherming van moderne hydrolakken. Zeer hoge concentratie van de werkzame stoffen met een extra schuimende werking. Spoelt gemakkelijk af zonder zeepresten. Verbeterd de glans met een vuilafstotende toplaag.
• milieuvriendelijke zeep
• zeer goed schuimende werking
• blinkend resultaat
• fris geparfumeerd

HANDCLEANER
ATELIER

Goede reinigende handzeep
Biologisch zacht handwasmiddel in gelvorm, sterk ontvettend en reinigend met een lichte korrel. Verrijkt met een zacht
huidvoedend beschermingsmiddel, voorkomt uitdroging en barsten. Met een biologisch oplosmiddel voor minerale vetten,
oliën en gelijkaardige grondstoffen. Zacht en fris geparfumeerd.
• beschermend voor de huid
• krachtig olie & vet oplossend vermogen
• verwijderd kwalijke geuren

RED ORANGE
BIO CLEANER

Krachtige universele reinigingsmiddel uit plantaardige grondstof
Niet schuimende reiniger- ontvetter voor verwijdering van hardnekkige vervuiling zoals rubberstrepen, olievlekken, neerslag
van vettige oorsprong, allerlei vervuilingen zoals voorkomend in voedingverwerkende ateliers en huishoudelijke omgevingen, kantoren. Ontwikkeld op basis van 100% biologisch afbreekbare fruitterpenen.
• biologisch afbreekbaar
• sterk vuil en vetoplossend vermogen
• zeer hoog concentraat
• reeds actief bij zeer lage productverdunning

CIPRO

Dierenwasmiddel met zacht en weldadig resultaat
Hoogwaardig dierenwasmiddel met een zacht en weldadig zuiver resultaat. Reinigt de huid van alle vuil na het afspoelen.
Het behandelde dier voelt zich opnieuw fris in zijn vel, wordt rustiger met een betere weerstand tegen stressituaties.
• geschikt voor elk dieren huidtype
• brengt de huid van het dier in optimale conditie
• prikt niet in de ogen en geeft een verfrissende geur

Additieven
AD BLUE

Additief voor het regenereren van de katalysator
AdBlue is een eenvoudig te gebruiken, hoogwaardige 32,5% waterhoudende ureumoplossing, en wordt in het SCR-systeem toegepast om de uitstoot van stikstofoxiden uit de uitlaat van zware dieselvoertuigen te verminderen.
AdBlue is een heldere, niet giftige en veilige hoogzuivere ureumoplossing van 32,5% in gedemineraliseerd water. Het is
niet explosief, niet ontvlambaar en niet schadelijk voor het milieu.
Het is geen brandstof of brandstofadditief en moet worden gebruikt in een aparte speciale tank in zware voertuigen. Navullen geschiedt op een vergelijkbare manier als het tanken van diesel. Mocht u AdBlue op uw handen morsen, dan kan
dit eenvoudig met water worden afgespoeld.
• veilig te gebruiken in voertuigen
• niet schadelijk noch giftig
• biologisch afbreekbaar

DETA PLUS

Diesel brandstof additief voor meer rijcomfort
Geschikt voor dieselmotoren in zowel personenwagens, grondverzetmachines, landbouwtrekkers, vrachtwagens, autobussen, scheepsmotoren en stationaire motoren. Optimaliseert eveneens de verbranding in verwarminginstallaties.
• reinigt het complete brandstofsysteem
• verhoogt de motorprestaties
• milieuvriendelijk & hoger rijcomfort
• beperkt het risico op bateriologische vervuiling
• voorkomt watervorming bij stilstand

Winterproducten

KWALITEITSNIVEAU

AGROTECH
ANTIFREEZE

Zuivere antivriesvloeistof voor raditoren
Een onverdunde vloeistof op basis van mono-ethyleenglycol met corrosie-inhibitoren. De vloeistof biedt een totale en permanente bescherming van het koelsysteem. Het product bevat geen nitraten, fosfaten
of amines.
• aflengbaar met water % volgens beschermingtemperatuur
• behoud van kwaliteit over zeer lange termijn
• verhoogt het kookpunt van het waterbad
• versnelde afvoer van motorwarmte

SAE (J1034)
ASTM (D4985)
AFNOR (15-601 / 1991)
ASTM (D 3306)
BS (6580-1992)

AGROTECH
COOLING
LIQUID BLUE

Koelmiddel voor radiatoren in moderne landbouwtrekkers
Antivriesoplossing op basis van mono-ethyleenglycol en corrossiewerende middelen. Het hoge kookpunt verkleint de kans op overkoken. Vrij
van nitrieten, amines of fosfaten, vormt geen neerslag en is gemakkelijk
te gebruiken door de klaargemaakte oplossing. Geschikt voor gesloten
en open systemen in benzine en dieselmotoren.
• bescherming tegen bevriezing tot -28°C in combinatie met
versnelde warmteoverdracht in de motor
• uitstekende bescherming tegen de corrosie,
vooral voor aluminium onderdelen.
• vormt geen neerslag, voorkomt elektrolyse en cavitatie
• kan toegepast worden op motoren van
verschillende constructeurs (reduceert aantal soorten)

ASTM D 3306-74
SAE J 1034
AFNOR NF R 15-601
ONORM V 5123
BS 6580
UNE 26-361
MIL 0-A-00548 C
FIAT 55523/1
FORD SSM-97B9102A
MERCEDES-BENZ 325.2
IFA MOTORENWERKE

MAN 324
GME 13.368
VW TL-VW774
DB DBL-7700
BMW N600.69.0
RENAULT RVI
SAAB/SCANIA
BEHR
MTU
DEUTZ / MWM
OPEL / GM

AGROTECH
COOLANT
RADIATOR RED

Longlife kant en klaar koelmiddel voor moderne zware motoren
De speciale samenstelling met moderne OAT componenten biedt het
koelsysteem een optimale bescherming bij zowel koude als warme omgevingstemperatuur in landbouwmachines, tractoren en grondverzetmachines.
• stabiel over zeer lange termijn met een zuiver koelsysteem
• weerstaat aan vriestemperatuur tot -40°C
(bescherming bij koudstarten)
• heeft een verhoogd kookpunt tot 125°C (beperkt verdamping)
• optimale warmteoverdracht waarborgt
een hoger vermogenrendement
• veilig voor metalen, rubbers en kunststoffen in het koelcircuit

SAE J1034
AFNOR 15-601/1991
ASTM D-3306
ASTM D-4985
BS 6580-1992
GM 1899M-6277M
CHRISLER MS 9176
VAG TL 774D
RENAULT 41-01-001
DB DBL 7700.30. S325.3
New Holland NH 900 C

MAN 324 SNF
MTU MTL 5048
FORD WWS-M97B44-C
FORD ESE-M97B49-A
CUMMINGS 90T8-4
CUMMINGS 85T8-2
John Deere JD C1
John Deere JD H24B1
CUNA NC 956-16
CATERPILLAR SEBU6250
SCANIA

WINDSCREEN
CLEAN ISO

Reinigen en het vorstvrij houden van de voorruit
Zuiver geconcentreerde ruitensproeier en antivries vloeistof voor automobiel en transport. Universeel toepasbaar tijdens de winter en zomerperiode. (puur product = -70°C) Af te lengen met water voor gebruik.
• zeer geconcentreerd
• antivries in de winter
• zuiver houden van de voorruit
• vuil en vetoplossend vermogen
• frisse aangename geur

Specialiteiten
GARDEN

NUTRASTANE

KWALITEITSNIVEAU
• motorolie:
Optimale motorbescherming voor tuin- en bosbouwmachines
• kettingzaagolie
smering zaagbladen van kettingzagen

Dit gamma speciale foodgrade smeermiddelen waarborgt
een extra veiligheid in het voedselproces van akker tot het bord.
Conform NSF-H1

SPRAY EN
TRIGGER

Met behulp van een specifieke reeks producten in spuitbus of
trigger worden de meeste technische zorgen snel opgelost.

Raadpleeg onze catalogi op www.pypro.be/nl/alles-over-onze-producten

SAE 30, SAE15W40 - 10W40 - 20W50
mineraal & bio-afbreekbaar

mogelijkheden.
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BRUGGESTRAAT 66
8840 STADEN
TEL.: +32 (0)51 70 09 61
FAX: +32 (0)51 70 09 68
GSM: +32 (0)475 65 21 94
info@pypro.be
www.pypro.be

