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REINIGINGSMACHINE VOOR TRANSMISSIES 
 
OMSCHRIJVING 

De Xenum AT-Flux methode maakt het mogelijk om op een geavanceerde en 
innovatieve manier automatische transmissies te spoelen, te reinigen en 
volledig te voorzien van verse vloeistof. Dit gebeurt zeer effectief met minimale 
inspanning met behulp van een volledige databank. De machine wordt via een 
willekeurige leiding in serie aangesloten op het oliecircuit en de ATF circuleert 
door de transmissie en de machine. Spoelen gebeurt automatisch waarbij de 
oude vloeistof in combinatie met een krachtige reiniger (T-Flush) door het hele 
systeem. 

VOORDELEN 

• Volledig met alle frequent gebruikte koppelingen. 

• Up-to date database 

• Tablet met duidelijke instructies (hoe aan te sluiten, welke koppeling, 
hoeveelheid olie, …) 

• Minimum aan verspilling 

• Aangepast aan Xenum standaard 20L vaten  

 

EIGENSCHAPPEN 

• Het volledige oliecircuit wordt voorzien van verse ATF 

• Geen vermenging van oude en verse ATF 

• Effectieve reiniging van het volledige oliecircuit van de automatische 
transmissie inclusief oliekoeler, koppelomvormer, kleppen en 
oliekanaaltjes van het schakelbrein en olieleidingen 

• Nieuwe ATF-olie elimineert overmatig slippen waardoor minder 
warmteontwikkeling ontstaat met als resultaat een beter schakelgedrag 
en een lager brandstofverbruik 

• Het systeem werkt zeer efficiënt, is gebruiksvriendelijk en 
milieuvriendelijk 

• Vlot schakelen 

• Afzonderlijke houder voor reinigingsadditief en prestatieadditief 

TOEPASSING 

Het AT-FLUX apparaat van XENUM biedt een effectieve en eenvoudige 
oplossing. AT-FLUX injecteert een krachtig reinigingsmiddel (de T-FLUSH van 
XENUM) in de oude olie en spoelt vervolgens het hele oliecircuit volledig af - 
inclusief oliekoeler en olieleidingen, koppelomvormer, kleppen en oliekanalen. 
Tot slot wordt het hele circuit zeer nauwkeurig gevuld met nieuwe olie. Na de 
behandeling werkt de automatische transmissie meestal als nieuw. 
Geschikt voor alle automatische transmissies inclusief CVT en DCT's 

PRODUCTEN 

Te gebruiken product: T-Flush 
Optioneel product: ATFX 375 
 

 

 


