
Voorkomen is beter dan genezen!

De MEEST GEAVANCEERDE
PRODUCTEN voor de meest
geavanceerde voertuigen

Geef uw auto daarom de nodige vitamines.
Uw auto is dan zuiniger, herstelt het motorvermogen

en u voorkomt dure reparaties.



Benzine-
motoren

Huidige automotoren vervuilen inwendig!
Van de huidige kleine motoren worden enorme prestaties verwacht, ze moeten echter ook 

nog zo zuinig én schoon mogelijk zijn. Oorzaken van vervuiling kunnen zijn; geen of slecht 

onderhoud en korte ritjes, maar ook de strenge milieueisen, biobrandstof, ethanol en 

downsizing (door de strenge emissienormen worden motoren kleiner en zuiniger met op 

zijn minst dezelfde prestaties) kunnen ervoor zorgen dat uw auto niet (meer) naar behoren 

presteert. Standaard onderhoud voldoet lang niet altijd. Wij hebben daar de oplossing voor: 

MotorVac reinigingsmiddelen verwijderen preventief zelfs de meest hardnekkige vormen van 

vervuiling uit het motorblok van uw auto. MotorVac is een Canadese leverancier die in de 

Verenigde Staten al meer dan 20 jaar ervaring heeft opgebouwd.

Met de MotorVac CarbonClean kan uw garage tijdens de grote beurt met het krachtige 

MotorVac reinigingsmiddel ervoor zorgen dat de motor maximaal presteert, zo weinig mogelijk 

brandstof verbruikt en zo min mogelijk schadelijke uitlaatgassen produceert. Daarnaast 

voorkomt u in de toekomst dure reparaties door vervuiling. 

•	 CarbonClean	verwijdert	veelvoorkomende	vuilophoping	van	brandstofinjectoren	en	in-	en		

 uitlaatkleppen.

•	 De	reinigende	bestanddelen	in	de	reinigingsvloeistof	verwijderen	koolaanslag	in	de	ruimte		

 waar benzine en lucht de motor binnenkomen en in de verbrandingskamer.

•	 In	tegenstelling	tot	andere	producten	heeft	CarbonClean	niet	alleen	een	reinigende	werking,		

 maar beschermt het tevens preventief essentiële onderdelen zoals katalysator en sensoren.

•	 Het	reinigingsmiddel	bestaat	uit	de	maximale	hoeveelheid	toegestane	chemische		 	

	 bestandsdelen	en	is	daardoor	milieu-verantwoord.

MotorVac® CarbonClean Benzine toevoeging
Deze toevoeging is van toegevoegde waarde voor uw 

auto.	Het	reinigt	en	werkt	preventief	door	het	gehele	

brandstofsysteem en zorgt voor een betere prestatie en 

lager brandstofverbruik. 

Doordat	er	ethanol	bij	de	benzine	(E10)	wordt	gemengd,	verouderd	deze	sneller.	Hierdoor	

ontstaat meer koolwaterstof die lakvorming in het brandstofsysteem veroorzaakt. Daarnaast 

trekt	ethanol	water	aan,	het	water	wordt	door	de	HydroBond	formule	ingekapseld	en	mee	

verbrand.	Andere	belangrijke	toepassingen	zijn	grasmaaiers,	motorfietsen,	oldtimers	

en	andere	benzinevoertuigen	die	langere	tijd	stilstaan.	Het	product	voorkomt	water-	en	

gumvorming die wordt veroorzaakt door verdampende ethanol.

CarbonClean

MV400-2001		Benzine	toevoeging	(350ml)



Biobrandstof	met	bacteriën/algen.

Reinigt zelfs een zwaar vervuilde motor waardoor 
motorrevisie voorkomen kan worden.

MotorVac® Motorolie systeemreiniger
In	nieuwe	(longlive)	motorolie	zit	een	reinigingsmiddel	die	zijn	werking	verliest	als	de	

olie ouder wordt. MotorVac Motorolie systeemreiniger verwijdert olieafzetting, lak en 

andere vervuiling die in de motor optreedt en bij standaard onderhoud achterblijft. De 

systeemreiniger voorkomt dat achtergebleven oude olieresten de nieuwe olie gelijk weer 

vervuilen en het reinigingsmiddel in de olie direct weer wordt afgebouwd. De nieuwe olie 

kan hierdoor niet tot de volgende beurt zijn werk doen met alle gevolgen van dien.  Vraag 

uw garage dus om voor het olie verversen deze MotorVac® Motorolie systeemreiniger te 

gebruiken.	Geschikt	voor	benzine-	en	dieselmotoren.

MotorVac® Geconcentreerde DieselTune toevoeging
De overheid verplicht brandstofleveranciers hun fossiele brandstof 

te mengen met biobrandstof om de uitstoot van schadelijke 

uitlaatgassen	te	verminderen.	Biobrandstof	trekt	water	aan	met	als	

gevolg groei van bacteriën en algen in het brandstofsysteem.

De	algengroei	verstopt	het	brandstoffilter	en	zorgt	voor	een	slechtere	

verbranding van de brandstof en afnemende motorprestaties.

Door	de	speciale	Hydrobond	formule	in	de	MotorVac®	DieselTune	toevoeging	wordt	het	eigen	

volume	aan	water	ingekapseld	en	voorkomt	daardoor	de	vorming	van	bacteriën	en	algen.	Het	

elimineert water zonder gebruik te maken van alcohol. Onder andere voor opslagtanks en 

boten.

MV400-5000EU		Motorolie	cleaner	(373	ml)

MV400-3001EU		DieselTune	toevoeging	(240ml)



MotorVac
reinigingsvloeistof
en conditioner.

Een	schoon	filter	na	spoelen
met MotorVac reinigingsvloeistof

Resultaat na het spoelen met 
de reinigingsvloeistof voor het 
verversen	van	de	ATF.Nieuwe	ATF.

MotorVac versnellingsbakvloeistofreiniger:
Reinigingsvloeistof voor het spoelen van het systeem om vervuilende 

stoffen die zich in het aandrijfsysteem opstapelen los te weken en te 

verwijderen. De speciaal samengestelde reinigingsvloeistof breekt 

alle vernis, oliekorsten en het hardnekkige vuil in de automatische 

versnellingsbak af en spoelt de vervuiling uit de versnellingsbak, 

koppelomvormer,	vloeistofpomp,	filters,	vloeistofleidingen	en	

hydraulische poorten. Na het spoelen schakelt de automatische 

versnellingsbak weer geruisloos en wordt de levensduur van de 

versnellingsbak verlengd.

MotorVac ATF conditioner:
MotorVac	ATF	conditioner	verlengt	de	levensduur	van	de	automatische	

versnellingsbak door olieafdichtingen flexibel te houden en daarmee de 

kans op lekkage te verkleinen. De vloeistof zorgt er tevens voor dat de 

kans op pech door oververhitting van de versnellingsbak afneemt.

Nieuwe vs. oude vloeistof
U	kunt	het	verschil	zien.	Oude	vloeistof	ziet	er	bijna	uit	zoals	motorolie	-	en	is	niet	langer	geschikt 

voor	de	aandrijving	van	uw	wagen.	Om	de	verfijnde	onderdelen	van	een	moderne	aandrijving	

te beschermen, dient u ervoor te zorgendat uw aandrijving er zo goed als nieuw uitziet.

TransTech
Automatische versnellingsbakken 

worden het best gereinigd met 

speciaal ontwikkelde MotorVac 

TransTech	werkplaatsapparatuur.

De	MotorVac	TransTech	is	een	volautomatische	

spoelmachine om de automatische 

versnellingsbak te spoelen, te reinigen en de 

automatische versnellingsbakvloeistof te verversen. Door een ingenieus niveausysteem 

blijft de automatische versnellingsbak tijdens het spoelen en verversen altijd op het juiste 

niveau.  De bak komt dus niet droog te staan waardoor deze niet stuk kan lopen.

De	MotorVac	TransTech	kan	aan	vrijwel	iedere	auto	in	de	Europese	en	Amerikaanse	markt	

onderhoud uitvoeren.



Snap-on Tools B.V., De Trompet 2100, 1967 DC Heemskerk
E-mail: benelux.info@snapon.com, internet: www.snap-on.eu

Vraag uw garage voor meer informatie.

Vervuilde Volkswagen
1.6 EGR pijp na 86.000 km!

Een vervuilde EGR
(exhaust	gas	recircu-
lation	/	uitlaatgas	
hercirculatie) klep

Resultaat na reiniging

MotorVac Diesel Systeem Reiniger
MotorVac Diesel Systeem Reiniger lost vervuiling 

in het inlaatluchtsysteem en motor snel en 

effectief op met een duidelijk merkbaar resultaat. 

MotorVac Diesel Systeem Reiniger reinigt effectief 

de volgende onderdelen:

•	Inlaatspruitstuk

•	Inlaatkanalen	in	de	cilinderkop

•	Turbo

•	Kleppen,	klepstelen	en	klepgeleiders

•	Uitlaatgasrecirculatiesysteem

•	Uitlaatsysteem	inclusief	roetfilter

Diesel motor vervuiling:
Door	verschillende	oorzaken	raken	dieselmotoren	en	het	in-	en	uitlaatsysteem	steeds	meer	

vervuilt. Als een kleine vervuiling eenmaal is opgetreden dan wordt deze vervuiling steeds 

groter.	In	onderstaande	afbeeldingen	zie	je	hoe	de	luchttoevoer	van	binnen	helemaal	

dichtslibt	waardoor	de	motor	steeds	minder	lucht	krijgt.	Hierdoor	gaat	de	motor	steeds	

slechter lopen, meer brandstof verbruiken en gaat zijn trekkracht verloren. Als op dit 

proces niet wordt ingegrepen, helpt reinigen niet meer en kom je voor dure reparaties te 

staan. Daarom heeft MotorVac verschillende producten ontwikkeld om vervuiling tegen te 

gaan en het systeem preventief te reinigen.

MotorVac adviseert het dieselbrandstofsysteem bij iedere onderhoudsbeurt preventief te 

behandelen om dure reparaties als gevolg van schade aan de motor te voorkomen en de 

motor het oorspronkelijke vermogen terug te geven.



Vraag uw garage daarom om het volgende 3 stappen plan 
uit te voeren bij een grote beurt van uw diesel voertuig

Stap 1	–	Brandstofinjectorreiniger:

Deze vloeistof wordt via de brandstoftank voor dat de inlaat en het 

uitlaatgasrecirculatiesysteem gereinigd word aan de brandstof toegevoegd. 

De reinigingsvloeistof verwijdert rubber, lak en koolafzetting van onderdelen 

zoals	brandstofinjectoren	en	de	cilinder	/	verbrandingskamer.

Stap 2	-	DieselTune	EGR	&	Inlaatsysteem	Reiniger:	

Deze waterbasis vloeistof wordt met een speciaal ontwikkeld 

apparaat		met	voertuig	specifieke	adapters	als	schuim	in	het	Inlaat	en	

uitlaatgasrecirculatiesysteem gespoten om motorschade te voorkomen. Dit 

schuim	lost	kool-	en	andere	vuilafzetting	laag	voor	laag	op.	Het	vuil	vloeit	

vloeibaar	weg	en	wordt	gedeeltelijk	mee	verbrand	en	door	het	roetfilter	

gespoeld.	Hierdoor	wordt	het	gehele	in-	en	uitlaatluchtsysteem	effectief	

gereinigd:

•	Inlaatspruitstuk

•	Inlaatkanalen	in	de	cilinderkop

•	(variabele)Turbo

•	Kleppen	en	klepstelen

•	EGR		/	uitlaatgasrecirculatiesysteem	

•	DPF	Roetfilter

•	Uitlaatsysteem

Stap 3 – Multifunctionele brandstoftoevoeging:

Voeg de multifunctionele reinigingsvloeistof voor de eerstvolgende tankbeurt 

toe aan de brandstof via de brandstoftank. 

Het	reinigingsmiddel	verbetert	de	motorprestaties	aanzienlijk.	Door	de	

krachtig reinigende bestandsdelen wordt vocht uit de brandstof verwijderd 

en corrosie en vorming van bacteriën (algengroei) en daarop volgende 

verstopping	van	het	brandstoffilter	voorkomen.	Als	het	brandstofsysteem	

weer schoon is, daalt het brandstofverbruik en de hoeveelheid vervuilende 

uitlaatgassen. De vloeistof verwijdert vuil en koolafzetting en houdt het 

roetfilter	schoon.	

Voeg voor het beste resultaat de conditioner bij iedere tankbeurt toe aan de 

brandstof.

MV400-3022		Diesel	multi.	brandstoftoevoeging	350ml


