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Aankondiging samenwerking tussen KENT en MOTORCHECKUP
Over de werking van brandstofadditieven en motorreinigers zijn altijd discussies gaande. De dealer
gooit een flesje bij de brandstof en daardoor wordt je motor schoon, loopt je auto beter en gebruikt
hij minder brandstof. Hiervoor zet de dealer een bedrag op de rekening, maar je merkt eigenlijk
niets. Het grote probleem van inwendige reiniging van de motor is dat het erg moeilijk is om
eenvoudig aan de klant aan te tonen en dat mensen zich toch vaak afvragen of het echt werkt en
nodig is.
KENT heeft net als andere leveranciers een lijn aan brandstofadditieven waarvan wij zeggen dat de
werking goed is. Het verschil is dat wij eenvoudig kunnen aantonen dat onze producten werken. Dit
hebben we gedaan door in samenwerking met de mensen van MOTORcheckUP, die een slimme
motortest hebben ontwikkeld, te laten zien dat de test waardes van een auto getest met en zonder
toevoeging van KENT Turbo FAP(roetfilter) Cleaner en Engine Flush wezenlijk anders zijn en dat de
conditie van de motorolie ook aanzienlijk beter is. Dit wordt ook onderschreven door de mensen
achter MOTORcheckUP.
Om aan te tonen dat KENT Turbo FAP Cleaner werkt is bij een Volkswagen Passat 1.9 TDI bij een
kilometerstand van 227.529 de olie vervangen en daarbij is eerst KENT Engine Flush aan de motorolie
toegevoegd om de oliekanalen goed te spoelen en is KENT Turbo FAP Cleaner toegevoegd aan de
brandstof om de Turbo en roetfilter te reinigen. Na 2908 km is de kwaliteit van de motorolie weer
getest en blijkt dat de roetvervuiling weg is en dat de motor soepeler loopt.
De resultaten zijn vergeleken met een eerdere test van dezelfde motor bij een kilometerstand van
215.520 waarbij de olie 3082 km eerder vervangen was. Te zien is dat roetvervuiling nog in de motor
aanwezig is. Dit komt door teveel tegendruk vanwege een vervuilde Turbo en Roetfilter.
KENT is al meer dan 40 jaar leverancier van hoogwaardige reparatie- en onderhoudsproducten voor
alle voertuigen. KENT is wereldwijd actief in 38 landen. De 4 specialismen van KENT zijn:
Ruitenlijmen, Brandstofadditieven/motorreinigers, kunststofherstellingen en Airconditioning
onderhoud.
MOTORcheckUP is een simpel en eenvoudig diagnose systeem dat de gezondheidstoestand
weergeeft van een 4-takt motor voor zowel benzine als diesel door middel van een
chromatografische test. Met een druppel motorolie op het testblad „kijk je in de motor“. In kort
tijdsbestek ziet u of er tekortkomingen zijn en of er motorschade is. Iedere druppel motorolie levert
veel informatie over de gezondheidstoestand van de motor waaronder motor vervuiling, toestand
van de motorolie, water / koelwater in de motor of brandstof in de motorolie.
Voor meer informatie over brandstofadditieven en motorreinigers van KENT ga naar:
www.kenteurope.nl/products/motor-reinigers of bel met 076-2019223
Voor meer informatie over MOTORcheckUP ga naar www.motorcheckup.net mail naar
info@motorcheckup.net of bel 06-51304382
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MOTORcheckUP test 2909 KM uitgevoerd na
de beurt met toevoeging van KENT Turbo FAP
Cleaner en KENT Engine Flush.

MOTORcheckUP test 3082 KM

Resultaat is zeer goed en blijvend te noemen.
De motor loopt ook mooier, soepeler en
daardoor minder verbruik.

Vervuiling nog aanwezig.

Uitgevoerd na de beurt.

