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Voorkom onnodige 
kosten en ga nóg 
prettiger op weg!

Ontdek hoe je met Fortron zorgt  
voor verantwoorde mobiliteit.

Live longer perform stronger
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Profiteer duurzaam, 
comfortabel én 
probleemloos van je auto 

Onbezorgd op pad 
Rijplezier vraagt om een goed onderhouden auto. Een com-
binatie van preventief en corrigerend onderhoud. Zó succesvol 
uitgevoerd, dat je auto geen onnodige hoeveelheid brandstof 
verbruikt. En dat je comfortabel en met maximale zekerheid de weg 
op kunt. Maar ook opdat je onnodige reparaties voorkomt. 
Bovendien is het heel prettig om het milieu minder te belasten.  
Met Fortron kun je altijd onbezorgd op pad.

Probleemloos, betaalbaar, veilig én gezond autorijden
Naast het door de fabrikant aangegeven basisonderhoud, verdient 
jouw auto meerdere specifieke behandelingen. Onderhoud 
waarmee je niet alleen de auto, maar vooral jezelf een groot plezier 
doet. Iedere auto heeft periodiek onderhoud nodig. De motor zelf 
vraagt natuurlijk op meerdere plaatsen om aandachtig onderhoud, 
waaronder de emissie service, de gasklephuis service en de 
verwijdering van koolaanslag. En wat te denken van het reinigen 
van het brandstofsysteem en de injectoren ter voorkoming van 
onnodig brandstofverbruik? En veilig autorijden met behulp van de 
stuurbekrachtiging en automaat flush?! Om gezond onderweg te 
zijn, is het van belang dat het roetfilter en de airco gereinigd zijn. 
Kortom; probleemloos, betaalbaar, veilig én gezond rijplezier 
vraagt om Fortron.

Aangenaam op weg met je auto… Een autorit waarbij het vanzelf sprekend 
is dat je prettig, veilig en efficiënt aankomt… Fortron helpt jou daarbij,  
met producten en behandelingen die je verzekeren van zorgeloos rijplezier!

Over Fortron

Een schone airco is  
goed voor je gezondheid.

Kies met Fortron voor optimaal rijplezier

Emissie service
Door de motor te reinigen voorafgaand aan de  
verversing, behoudt de nieuwe olie langer zijn 
smerende eigenschappen. Zo verleng je de  
levensduur van jouw motor aanzienlijk en  
voorkom je hoge reparatiekosten! 
CHEVRON-RIGHTCHEVRON-RIGHTRaadpleeg je dealer voor de opties.

TIP

Aanbevolen door de beste monteurs!
De beste monteurs bevelen Fortron aan. Zij weten als geen ander 
dat de services directe bijdragen leveren aan optimaal rijplezier. 
Ook onderschrijven zij vanuit hun kennis en ervaring dat een 
behandeling met Fortron een heel duurzame oplossing biedt.  
Het is de bewezen formule voor maximale zekerheid en klant- 
tevredenheid. Zonder twijfel de meest doordachte, kostenbe- 
sparende aanpak voor autobezitters.
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Services & Producten

BEKIJK DE ANIMATIE

Goed onderhoud 
voorkomt onnodige  
kosten.

Services voor elke onderhoudsbeurt Regelmatige services voor optimaal rijplezier

2    Brandstof
systeemreiniger 

De aanslag in de tank en leidingen 
veroorzaakt een hoger brandstofverbruik, 
een hogere belasting van het milieu en 
verhoogt de kans op storingen. Met Fortron 
Brandstofsysteemreiniger reinig je niet 
alleen, maar vindt er ook smering plaats. 
Een unieke aanpak die nieuwe vuilhechting 
langdurig tegengaat.

Advies: bij iedere onderhoudsbeurt.

1   Emissie service  
Door de motor te reinigen voorafgaand aan 
de verversing, behoudt de nieuwe olie 
langer zijn smerende eigenschappen. 
Gelijktijdig met de nieuwe olie wordt een 
conditioner toegevoegd die er onder andere 
voor zorgt dat de olie beter hecht aan de 
onderdelen. Daardoor vindt er minder 
slijtage plaats tijdens de koude start en 
onder invloed van het start/stop systeem.
Zo verleng je de levensduur van de motor 
aanzienlijk en voorkom je hoge reparatie-
kosten!

Advies: bij iedere onderhoudsbeurt.

5   Gasklephuis service  
Door o.a. carter-ventilatie en terugvoer van 
uitlaatgassen ontstaat er vervuiling op een 
belangrijk punt in de motor. Dat kan leiden 
tot haperingen, slecht starten, afslaan, een 
onregelmatig stationair toerental en een 
minder vloeiende acceleratie.

Advies: bij 30.000 km / 3 jaar.

11   Injector Max service 
Hierdoor worden de leidingen, de 
injectoren en inlaatkleppen intensief 
gereinigd. Deze behandeling is voor zowel 
benzine- als dieselmotoren een praktische 
oplossing. Optimaliseert brandstofver-
bruik, maximaliseert motorprestaties en  
minimaliseert uitlaatgas-emissies.
Daarmee voorkom je hoge reparatiekosten 
en neemt de betrouwbaarheid toe! 

Advies: bij 45.000 km / 3 jaar.

6   ProClean service  
Het herstelt en stabiliseert de  
motor-compressie. Een tijdige aanpak met 
Fortron ProClean service gaat onnodige 
reparatie- en vervangingskosten tegen. 
Daarnaast voorkomt het toename van  
het olieverbruik, gaat het afwijkende 
uitlaat gas emissies (APK) tegen en voor-
komt het moeilijk starten van de motor.

Advies: bij 45.000 km / 3 jaar.

4   Airco reinigingsservice  
Met behulp van de Fortron Ozon machine 
worden schimmels en bacteriën verwijdert 
die niet goed voor jouw gezondheid zijn.  
De lucht wordt letterlijk geklaard, zodat je 
weer verzekerd bent van gezonde lucht. Het 
systeem wordt gedesinfecteerd en de airco 
zal haar werk weer als vanouds verrichten.

Advies: bij iedere onderhoudsbeurt.

9    Stuurbekrachtiging 
Flush 

Na verloop van tijd verliezen keerringen hun 
soepelheid en kunnen vervolgens gaan 
lekken. Hierdoor ontstaat minder smering, 
de werking van verschillende dopes neemt 
af en de olie gaat schuimen. Zodoende kan 
de stuurbekrachtiging lawaaierig worden en 
kunnen onveilige situaties ontstaan.   
Het resultaat; verlenging van de levensduur 
en hoge vervangingskosten worden 
voorkomen!

Advies: bij 60.000 km / 2 jaar.

8   Automaat Flush  
Simpelweg tijdig olieverversen biedt 
onvoldoende oplossing, want er blijven dan 
liters vervuilde olie achter in de koppel-
omvormer. Dankzij de Fortron Flush- 
machine wordt alles onder druk doorge-
spoeld en wordt nieuwe olie ingebracht. 
Zodat de auto soepel blijft schakelen en  
hoge reparatiekosten worden voorkomen.

Advies: bij iedere 60.000 km / per 4 jaar.

7   DPF Restore service  
Dankzij deze speciale reiniger wordt de 
(naderende) roetblokkade in het filter 
geëlimineerd. 

Advies: bij (naderende) roetblokkade 
roetfilter.

10    Diesel Intake & EGR 
service

Door een onvolledige verbranding wordt 
roet ontwikkeld. EGR-systemen kunnen 
zodoende verstopt raken door de koolafzet-
tingen. De Diesel Intake is een exclusief voor 
dieselmotoren ontwikkelde service om 
koolafzetting in het inlaatsysteem te 
reinigen. Deze service heeft positieve invloed 
op het branstof gebruik, de prestaties van 
het dieselvoertuig en voorkomt onnodige 
reparatiekosten. 

Advies: bij 80.000 km / 4 jaar.

3   Roetfilterreiniger  
Met behulp van de Fortron Roetfilterreiniger 
worden alle deeltjes roet en andere 
verontreinigingen losgemaakt en verwijderd. 
Hiermee voorkom je een voortijdige 
vervanging van het roetfilter.

Advies: bij iedere onderhoudsbeurt.

Veel meer rijplezier,  
veel minder ongemak
Dankzij de onderstaande Fortron-services wordt het rijplezier 
gemaximaliseerd, terwijl daarnaast ongemak en de kans op hoge 
reparatiekosten worden voorkomen. 
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Injector Max service
Neem bijvoorbeeld de Fortron Injector Max service. Hiermee worden de 

leidingen, de injectoren en inlaatkleppen intensief gereinigd.  

Deze behandeling is voor zowel benzine- als dieselmotoren een praktische 

oplossing. Optimaliseert brandstofverbruik, maximaliseert motorprestaties en  

minimaliseert uitlaatgas-emissies. Hierdoor voorkom je hoge reparatiekosten  

en neemt de betrouwbaarheid toe! 

Tegenvallers voorkomen
Vaak ervaart men dat autorijden veel geld 
kost. Fortron helpt jou graag mee om de 
auto in optimale conditie te houden tegen 
minimale kosten. Daardoor voorkom je 
niet alleen ongemakken, maar je kunt er 
ook de CO2-uitstoot door reduceren.  
En niet onbelangrijk: door de Fortron-
services worden financiële tegenvallers 
maximaal voorkomen.  

Gebruik je auto 
slimmer

Zodra je met jouw auto de weg op gaat, raken diverse 
onderdelen van de motor en toevoer vervuild. Na verloop 
van tijd kunnen deze vervuilingen tot groot ongemak en zelfs 
defecten leiden, met alle vervelende gevolgen van dien.

Verminder CO2-uitstoot

Voorkom schadelijke 
uitlaatgassen, óók  
tijdens je vakantie!

Minimaliseert uitlaatgas-emissies

Want de vroegtijdige vervanging van 
onderdelen kan beslist worden 
tegengegaan.

Advies van de vakman
Laat je nu door de servicemedewerker of 
monteur informeren over de service(s) 
waarmee jouw autoplezier direct verrijkt 
zal worden.

BEKIJK DE VIDEO
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Live longer perform stronger

Fortron verzekert jou van 
zorgeloos rijplezier!

Lees meer over de services en producten van Fortron op www.fortron-automotive.nl,
mail naar info@fortron-automotive.nl of bel met 088 2500300. 


