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Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht 
gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale 
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Met onze gebruiksvriendelijke Eurol flushmachine spoel en reinig je snel 
en efficiënt automatische transmissies. Door de automatische 
herkenning van de oliestroom zijn er geen extra handelingen nodig zoals 
het omwisselen van slangen door de monteur. Weging van de verse en 
afgewerkte olie gebeurt automatisch.

Er is altijd voldoende olie in de versnellingsbak aanwezig dankzij de 
variabele pomp, die zich aanpast aan de snelheid van de stroming van 
elke versnellingsbak. 

Door het gebruiksvriendelijke menu in maar liefst 9 talen is de machine 
eenvoudig te bedienen. Bij het reinigen wordt het Eurol Transmissie 
Flush additief toegevoegd aan de oude olie. Dit additief, dat geen 
agressieve oplosmiddelen bevat, verwijdert afzettingen uit leidingen, 
koeler, koppelomvormer en andere transmissieonderdelen. Door het 
spoelen van de olie, wordt de oude olie inclusief vervuiling uit de 
transmissie verwijderd. Hiermee  krijg je een schone transmissie die 
goed blijft schakelen en in goede conditie blijft.
SPECIFICATIES:
•Geschikt voor alle automaatbakken, ook voor CVT en DCT

•Weergave van de display en uitgebreide instructie in 9 talen. 
Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Roemeens, 
Montenegrijns, Fins, Noors.

•Automatische herkenning van de oliestroom met temperatuursensor 
(geen extra handeling door de monteur).

•Pomp met variabel debiet, die de snelheid van de stroom automatisch 
aanpast aan elk type automatische versnellingsbak.

•Hoge kwaliteit adapters voor vrijwel alle gangbare merken.
Fysische eigenschappen

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Omschrijving

Full Automatic ATF Machine


