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INTERNE MOTOR REINIGINGSMACHINE 
 
OMSCHRIJVING 

Alles-in-één professionele unit voor het reinigen van verschillende interne 
systemen in het voertuig. 

INLAAT REINIGING 

• Geschikt voor zowel diesel- als benzinevoertuigen 

• Houdt het volledige EGR/inlaatsysteem schoon 

• Vermijdt volledig geblokkeerde EGR-klep, inlaatspruitstuk, gasklep, ... 

• Los gom, lak, teer, koolstof en andere afzettingen op. 

• Zorgt ervoor dat de motor soepeler loopt 

• Verbetert het brandstofverbruik 
 
Te gebruiken product: I-FLUX FLUID 
Optioneel voor diesel: In & Out Diesel, Full Detox OF Ultimax Diesel 
Optioneel voor benzine: In & Out Petrol, Ultimax Petrol 

 

INJECTIE REINIGING 

• Geschikt voor zowel diesel- als benzinevoertuigen 

• Houdt de injectoren en de pomp schoon 

• Vermijdt mechanische schade aan het injectiesysteem 

• Verhoogd vermogen, verbeterde dynamiek van de motor 

• Meer brandstofbesparing 

• Een soepeler lopende motor, minder lawaai en trillingen 

• Verbeterde kracht en efficiëntie 

• Roetkatalysator om Turbo, EGR, CAT en roetfilter vrij te houden van 
roet. 

 

Te gebruiken product: X-Flush Diesel / X-Flush Petrol 

DPF/EGR REINIGING 

• Reinigt en verwijdert roet- en koolstofafzettingen uit de poreuze 
honingraatstructuren die in de DPF aanwezig zijn. 

• Voorkomen van herhaalde roetophoping in het deeltjesfilter 

• Niet-ontvlambare vloeistof op waterbasis 

• Metaalvrije reinigingsvloeistof die geen resten achterlaat 

• Herstelt de goede werking van het dieselpartikelfilter 

• Verbetert de betrouwbaarheid van de motor en DPF 

• Kan gebruikt worden voor het reinigen van EGR-klep en Turbo met extra 
aansluiting. 

 
Te gebruiken producten: DPF Flush Step 1, DPF Flush Step 2 en NEXGEN 
DPF Coating (Step 3) 
 
Optioneel voor diesel: In & Out Diesel, Full Detox Diesel OR Ultimax Diesel 

INSTRUCTIES 

Lees de handleiding aandachtig. 
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