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UUTUUS!

Power-Clean 
Petrol Injection Cleaner

tilausnro 322301510
tuotenro J34035

Polttoaineen ruiskutus-
suuttimien, imuventtiilien 

(epäsuora ruiskutus) ja 
polttokammion suora puh-
distus erittäin tehokkaalla 

puhdistusaineella, tarvitse-
matta irroittaa suuttimia tai 

purkaa moottoria.

FORTÉ POWER CLEAN 4  IN 1 puhdistuslaite mahdollistaa ajoneuvossa esiintyvien ongelmien ja epäpuhtauksien puhdistuksen 
yhdellä ja samalla laitteella sekä erittäin tehokkailla erikoispuhdistusaineilla. Tämä puhdistuslaite säästää aikaa ja rahaa sekä 

yritykselle että ajoneuvon omistajalle.

Erittäin tehokas puhdistus-
käsittely turbiinille ja diesel-

moottoreiden muuttuvien 
geometristen siipien puhdis-
tamiseen niitä purkamatta. 
Puhdistusaine suihkutetaan 
suoraan palotilaan mahdol-
listaen parhaan mahdollisen 

puhdistustehon.

Erikoistyökalu suihkuttaa 
vahvan puhdistusaineen 

suoraan ilman sisäänottoon 
lian poistamiseksi imukana-
vasta ja tuloputkista ilman 
purkamista (myös erittäin 

tehokas EGR-venttiilien 
puhdistamiseen, sijainti 

huomioiden).

Puhdistaa ja huuhtelee 
noen, tuhkan sekä muut 
epäpuhtaudet hiukkas-

suodattimista. Käsittelyn 
jälkeen puhdistus palauttaa 
hiukkassuodattimien alku-
peräisen toiminnan ilman 

purkamista.

POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ DIESEL TURBO IMUKANAVAT DPF

Power-Clean 
Diesel Injection Cleaner

tilausnro 322301513
tuotenro J32035

Power-Clean
Diesel Turbo Cleaner
tilausnro 322301515

tuotenro J32235

Power-Clean
Diesel Intake Cleaner
tilausnro 322301514

tuotenro J32135

Power-Clean
Petrol Intake Cleaner
tilausnro 322301511

tuotenro J34135

Power-Clean
DPF Cleaner

tilausnro 322301516
tuotenro J33035

Power-Clean
DPF Flush

tilausnro 322301517
tuotenro J33135

POWER 
CLEAN 
4- IN - 1

CLEANING
MACHINE

Kysy tarjous 
Forté asiantuntijaltasi

Tero Kankaanpää
Forté asiantuntija

puh. +358 50 414 4903 
puh. +358 10 656 5227 

tero.kankaanpaa@tecalemit.fi
www.forte.fi

Olivatpa uudet polttomoottorit miten älykkäitä tahansa,
likaantuminen on ja tulee olemaan yleinen ongelma. Yhä
tiukempien ympäristömääräysten täyttämiseksi polttomoottorien
valmistajat ja suunnittelijat etsivät uusia ideoita, konsepteja ja
ratkaisuja. Kysymys kuuluu: miten pidämme järjestelmät puhtaina?
Vastaus on helppo: Fortén kultainen kosketus pitää moottorit
paremmassa kunnossa ja puhtaampina kuin mikään toinen.

Tutustu maahantuojan koko korjaamolaitevalikoimaan tästä:

https://www.forte.fi/


DPF Off-Car Cleaner, 500 ml
tilausnro 322300280 
tuotenro J07010
Kaikkien partikkelisuodattimien 
(DPF) puhdistukseen (diesel):
• Poistaa hiukkassuodattimeen 

kerääntyneen noen.
• Auttaa välttämään kalliin 

hiukkassuodattimen vaihdon.
• Ehkäisee pitkiä seisonta-aikoja 

ja toistuvia huoltoja.
• Palauttaa ajoneuvon 

suoritustehon ja herkkyyden.

POLTTOAINE

Auto

T U O T E K A T S A U S

Lisätään bensiinipolttonestesäiliöön:
• Puhdistaa polttoainejärjestelmän,

suuttimet, imukanavat, palotilat,
männät, männänrengasurat ja 
pakoventtiilit sekä katalysaattorit
ja GPF-hiukkassuodattimet.

• Voitelee korkeapainepumput ja
suuttimet.

• Suojaa etanoli (E20) muodostamien
happojen aiheuttamalta korroosiolta.

• Ehkäisee polttoaineen vanhenemista
sekä estää kondensaation aiheuttamaa
kosteutta. Vähentää CO2-päästöjä.

Käyttökohteet (diesel):
• Puhdistaa imujärjestelmän

sisäisesti, mukaan lukien
ilmaventtiilit, pyörteilyventtiilit
ja imukanavat.

• Poistaa dieselin palamisjätteet.
• Palauttaa sylinterien täytöksen.
• Puhdistaa EGR-venttiilit ja imu-
 järjestelmän komponentit.
• Puhdistaa imusarjan paineanturit

ja huohotinjärjestelmän.
• Loistava apu vuotaneiden suuttimien

irroittamisessa.

Lisätään dieselpolttonestesäiliöön:
• Mahdollistaa hiukkassuodattimien

nopeamman ja täydellisemmän
regeneroinnin.

• Vähentää hiukkassuodattimen
kuormitusta ja parantaa
palamista setaanilukua nostavan
vaikutuksen ansiosta.

• Alentaa noen palamislämpötilaa.
• Parantaa veden erottumista

polttonestesuodattimesta.
• Parantaa voitelua.
• Vähentää dieselnakutusta.

Lisätään dieselpolttonestesäiliöön:
• Puhdistaa polttoainejärjestelmän, suut-
 timet, imukanavat, palotilat, männät, 

männänrengasurat, pakoventtiilit sekä 
polttoainekäyttöisen lisälämmittimen.

• Vähentää savutusta ja EGR:n
aiheuttamaa likaantumista.

• Voitelee ja lisää polttonestejärjestelmän
osien ikää sekä korjaa puristuspaineita.

• Vähentää polttonestejärjestelmän
hapettumista, happamuuden muodos-

 tusta ja syöpymistä. Vähentää CO2 -päästöjä.
• Ehkäisee polttoaineen vanhenemista.

Lisätään dieselpolttonestesäiliöön:
• Puhdistaa polttonestesuuttimet.
• Puhdistaa koko polttoneste-
 järjestelmän.
• Estää suodattimien tukkeutu-
 misen liettymisen ja bakteerien

kasvun takia (biodiesel).
• Harventaa hiukkassuodattimen

regenerointitarvetta.
• Vähentää tarvetta säätää seosta,

parantaa voiteluominaisuuksia
ja korjaa puristuspaineita.

Lisätään dieselpolttonestesäiliöön:
• Puhdistaa säätyvien

turboahtimien siivekkeet
turboa purkamatta.

• Vähentää nokipäästöjä.
• Puhdistaa EGR-venttiilit.

Fuel & Emission
Improver, 400 ml

Diesel Intake Cleaner, 400 ml

DPF Cleaner and
Regenerator, 400 ml

Advanced Diesel Fuel
Conditioner, 400 ml

Advanced Diesel Fuel
Conditioner, 5 litraa

Diesel Turbo Cleaner, 400 ml

tilausnro 322300502 
tuotenro J42111

tilausnro 322300210 
tuotenro J04611

tilausnro 322300260 
tuotenro J40411

tilausnro 322300200 
tuotenro J44411

tilausnro 322300220
tuotenro J04428

tilausnro 322300270 
tuotenro J44511

• Puhdistaa imukanavat.
• Puhdistaa venttiilien varret,

venttiililautaset, palotilan ja
männän yläpään.

• Puhdistaa pakoventtiilit.
• Parantaa ajettavuutta.

Lisätään bensiinipolttonestesäiliöön:
• Käytetään säännöllisesti moottoripyörän tai -kelkan huollon

yhteydessä ajokauden alussa ja erityisesti, kun oireet 
viittaavat puhdistustarpeeseen.

• Puhdistaa tankin, polttonestehanan, kaasuttimet ja
kokoruiskutusjärjestelmän.

• Poistaa hartsi- ja lakkajäänteet polttonestesuuttimista.
• Irrottaa terva-, lakka- ja hartsijäänteet koko

polttonestejärjestelmästä.
• Stabiloi alkoholieetteriyhdisteiset polttonesteet.
• Neutraloi polttonesteen vanhenemisesta ja hapettumisesta

johtuvan happaman ympäristön tankissa. 
• Estää polttonesteen kulutuksen kasvua ja parantaa

moottorin suorituskykyä.

Lisätään bensiinipolttonestesäiliöön:
• Käytetään säännöllisesti moottoripyörän tai -kelkan huollossa 

ennen kausiseisokkia tai aina, kun oireet viittaavat 
puhdistustarpeeseen.

• Parantaa bensiinin hapettumisen estoa ja neutralisoi happaman 
ympäristön tankissa; estää pitkäaikaissäilytyksen ongelmia.

• Poistaa karstajäännökset venttiilin tiivistyspinnoilta ja 
venttiililautasilta sekä palotilasta ja männänrengasurista.

• Suojaa koko polttonestejärjestelmää ruosteelta sekä hartsin
ja lakan muodostukselta. 

• Estää kaasuttimen jäätymistä.
• Voitelee sylinterin yläosaa, polttonestepumppua ja suuttimia.
• Parantaa palotapahtumaa ja vähentää haitallisia
 pakokaasupäästöjä. 
• Estää polttonesteen kulutuksen kasvua ja parantaa

moottorin tehoa.

Moto Power I, 150 ml Moto Power II, 150 ml
tilausnro 322300080
tuotenro J02711

tilausnro 322300090
tuotenro J02811

MUUT TUOTTEET

MOOTTORI VOIMANSIIRTO JÄÄHDYTYS

T U O T E K A T S A U S

• Poistaa home- ja sienikasvustot.
• Neutraloi pahat hajut 

kosteissa olosuhteissa.
• Poistaa tupakan hajun ja muut 

epämiellyttävät tuoksut. 
• Allergiatestattu: sopii myös 

allergikoille.

Lisätään käytettyyn moottoriöljyyn:
• Herkistää naputtavat

venttiilinnostimet.
• Palauttaa puristuspaineet.
• Puhdistaa moottorin sisäisesti.
• Vähentää öljynkulutusta.
• Hyödyntää uuden öljyn

lisäaineistuksen tehokkaasti.
• Palauttaa moottorin

suorituskyvyn.

Lisätään vaihteiston ja veto-
pyörästön öljyyn:
• Parantaa EP-ominaisuuksia.
• Vähentää kulumista ja kitkaa.
• Vaimentaa vaihteiston ääniä.
• Tekee vaihteensiirron

sujuvammaksi.

Lisätään käsivalintaisen ja 
automaattivaihteiston öljyyn:
• Tekee vaihteensiirron

sujuvammaksi.
• Vähentää vaahtoamista.
• Torjuu vuotoja hoitamalla tiivisteitä.
• Vähentää kulumista.
• Vähentää ääniä ja takaa CVT-
 vaihteiston jouhean toiminnan.

Lisätään ohjaustehostimen
säiliöön:
• Takaa jouhean toiminnan ja

tasaisen ohjaustehostuksen.
• Vähentää hapettumista ja 

vaahtoamista, parantaa
leikkauslujuutta.

• Vähentää kulumista ja poistaa
ääniä.

• Torjuu vuotoja hoitamalla tiivisteitä.

Lisätään uuteen moottoriöljyyn:
• Vähentää öljystä ja polttonesteestä

moottorin osiin syntyviä
epäpuhtauksia ja männänrengas-

 urien karstoittumista sekä
lietteen muodostumista ja 
kertymistä öljyyn.

• Poistaa lakka- ja hartsikerros-
 tumat venttiileistä, hydraulisista
 venttiilinnostimista ja nokka-
 akselin ajoituksen säätimistä.

Lisätään uuteen moottoriöljyyn:
• Vähentää öljynkulutusta.
• Vähentää savutusta.
• Parantaa puristuspaineita.
• Nostaa öljynpainetta.
• Palauttaa vanhojen moottorien

suorituskyvyn.
• Vähentää moottorin kulumista.

Lisätään uuteen öljyyn:
• Vähentää kovettuneiden

venttiilivarren tiivisteiden
aiheuttamaa savutusta.

• Palauttaa suorituskyvyn, joka
on heikentynyt vuotojen takia.

• Pitää tiivisteet kimmoisina.
• Vähentää öljyn vaahtoamista.

Jäähdytysjärjestelmien huuhteluun
öljykertymien liuottamiseksi:
• Ammattimaiseen jäähdytys-
 järjestelmän puhdistukseen.
• Sylinterinkannen tiivisteen vuotaessa.
• Painepuolen öljyvuotojen yhteydessä.
• Sylinterinkannen korjauksen

ja irrotuksen yhteydessä.
• Kattilakiven ja ruosteen poistoon.
• OAT-jäähdytysnesteen vanhentu-
 misesta johtuvan lietteen poistoon.

Lisätään jäähdytysjärjestelmään:
• Estää jäähdytysnestevuodot

hiushalkeamien ja pistoreikien
kautta.

• Toimii hätäkorjauksena.
• Turvallinen käyttää, ei sisällä

liimaa eikä sementtiä.
• Sisältää korroosiosuojan.

Air Conditioner Treatment 

New Generation
Motor Flush, 400 ml

Diff and Gear
Treatment, 125 ml

Automatic
Transmission
Treatment, 125 ml

Power Steering
Treatment, 125 ml

Top End Treatment, 400 ml

Oil Fortifier, 400 ml

Seal Conditioner, 125 ml

Bio Degreaser & Cooling 
System Flush, 400 ml

Advanced Radiator 
Stop Leak, 400 ml

(Lemon) 200 ml  
tilausnro 322300156 
tuotenro J07411
Sitruunan tuoksu ilmastointijär-
jestelmien puhdistamiseen:

tilausnro 322300610 
tuotenro J40611

tilausnro 322300300 
tuotenro J01110

tilausnro 322300100 
tuotenro J01010

tilausnro 322300125 
tuotenro J01310

tilausnro 322300850 
tuotenro J40511

tilausnro 322300700 
tuotenro J40311

tilausnro 322300900 
tuotenro J00410

tilausnro 322300020 
tuotenro J05510

tilausnro 322300040 
tuotenro J05211

ILMASTOINTI

Lisätään bensiinipolttonestesäiliöön:

Fuel System Cleaner
Advanced, 400 ml
tilausnro 322300400 
tuotenro J42011

Valve Cleaner, 500 ml
tilausnro 322300470 
tuotenro J09211
Käyttökohteet (bensiini):

• Puhdistaa polttonestejärjestelmän, 
suuttimet, palotilan, männänrenkaat 
ja männänrenkaiden urat.

• Vähentää LSPI-taipumusta 
(Low-Speed Pre-Ignition, matalan 
käyntinopeuden itsesyttyminen) 
parantamalla polttoaineseoksen 
muodostumista.

• Suojaa etanoli (E20) muodostamien 
happojen aiheuttamalta korroosiolta.

• Parantaa moottorin suorituskykyä ja 
käytettävyyttä.



DPF Off-Car Cleaner, 500 ml
tilausnro 322300280 
tuotenro J07010
Kaikkien partikkelisuodattimien 
(DPF) puhdistukseen (diesel):
• Poistaa hiukkassuodattimeen 

kerääntyneen noen.
• Auttaa välttämään kalliin 

hiukkassuodattimen vaihdon.
• Ehkäisee pitkiä seisonta-aikoja 

ja toistuvia huoltoja.
• Palauttaa ajoneuvon 

suoritustehon ja herkkyyden.

POLTTOAINE

Auto

T U O T E K A T S A U S

Lisätään bensiinipolttonestesäiliöön:
• Puhdistaa polttoainejärjestelmän,

suuttimet, imukanavat, palotilat,
männät, männänrengasurat ja 
pakoventtiilit sekä katalysaattorit
ja GPF-hiukkassuodattimet.

• Voitelee korkeapainepumput ja
suuttimet.

• Suojaa etanoli (E20) muodostamien
happojen aiheuttamalta korroosiolta.

• Ehkäisee polttoaineen vanhenemista
sekä estää kondensaation aiheuttamaa
kosteutta. Vähentää CO2-päästöjä.

Käyttökohteet (diesel):
• Puhdistaa imujärjestelmän

sisäisesti, mukaan lukien
ilmaventtiilit, pyörteilyventtiilit
ja imukanavat.

• Poistaa dieselin palamisjätteet.
• Palauttaa sylinterien täytöksen.
• Puhdistaa EGR-venttiilit ja imu-
 järjestelmän komponentit.
• Puhdistaa imusarjan paineanturit

ja huohotinjärjestelmän.
• Loistava apu vuotaneiden suuttimien

irroittamisessa.

Lisätään dieselpolttonestesäiliöön:
• Mahdollistaa hiukkassuodattimien

nopeamman ja täydellisemmän
regeneroinnin.

• Vähentää hiukkassuodattimen
kuormitusta ja parantaa
palamista setaanilukua nostavan
vaikutuksen ansiosta.

• Alentaa noen palamislämpötilaa.
• Parantaa veden erottumista

polttonestesuodattimesta.
• Parantaa voitelua.
• Vähentää dieselnakutusta.

Lisätään dieselpolttonestesäiliöön:
• Puhdistaa polttoainejärjestelmän, suut-
 timet, imukanavat, palotilat, männät, 

männänrengasurat, pakoventtiilit sekä 
polttoainekäyttöisen lisälämmittimen.

• Vähentää savutusta ja EGR:n
aiheuttamaa likaantumista.

• Voitelee ja lisää polttonestejärjestelmän
osien ikää sekä korjaa puristuspaineita.

• Vähentää polttonestejärjestelmän
hapettumista, happamuuden muodos-

 tusta ja syöpymistä. Vähentää CO2 -päästöjä.
• Ehkäisee polttoaineen vanhenemista.

Lisätään dieselpolttonestesäiliöön:
• Puhdistaa polttonestesuuttimet.
• Puhdistaa koko polttoneste-
 järjestelmän.
• Estää suodattimien tukkeutu-
 misen liettymisen ja bakteerien

kasvun takia (biodiesel).
• Harventaa hiukkassuodattimen

regenerointitarvetta.
• Vähentää tarvetta säätää seosta,

parantaa voiteluominaisuuksia
ja korjaa puristuspaineita.

Lisätään dieselpolttonestesäiliöön:
• Puhdistaa säätyvien

turboahtimien siivekkeet
turboa purkamatta.

• Vähentää nokipäästöjä.
• Puhdistaa EGR-venttiilit.

Fuel & Emission
Improver, 400 ml

Diesel Intake Cleaner, 400 ml

DPF Cleaner and
Regenerator, 400 ml

Advanced Diesel Fuel
Conditioner, 400 ml

Advanced Diesel Fuel
Conditioner, 5 litraa

Diesel Turbo Cleaner, 400 ml

tilausnro 322300502 
tuotenro J42111

tilausnro 322300210 
tuotenro J04611

tilausnro 322300260 
tuotenro J40411

tilausnro 322300200 
tuotenro J44411

tilausnro 322300220
tuotenro J04428

tilausnro 322300270 
tuotenro J44511

• Puhdistaa imukanavat.
• Puhdistaa venttiilien varret,

venttiililautaset, palotilan ja
männän yläpään.

• Puhdistaa pakoventtiilit.
• Parantaa ajettavuutta.

Lisätään bensiinipolttonestesäiliöön:
• Käytetään säännöllisesti moottoripyörän tai -kelkan huollon

yhteydessä ajokauden alussa ja erityisesti, kun oireet 
viittaavat puhdistustarpeeseen.

• Puhdistaa tankin, polttonestehanan, kaasuttimet ja
kokoruiskutusjärjestelmän.

• Poistaa hartsi- ja lakkajäänteet polttonestesuuttimista.
• Irrottaa terva-, lakka- ja hartsijäänteet koko

polttonestejärjestelmästä.
• Stabiloi alkoholieetteriyhdisteiset polttonesteet.
• Neutraloi polttonesteen vanhenemisesta ja hapettumisesta

johtuvan happaman ympäristön tankissa. 
• Estää polttonesteen kulutuksen kasvua ja parantaa

moottorin suorituskykyä.

Lisätään bensiinipolttonestesäiliöön:
• Käytetään säännöllisesti moottoripyörän tai -kelkan huollossa 

ennen kausiseisokkia tai aina, kun oireet viittaavat 
puhdistustarpeeseen.

• Parantaa bensiinin hapettumisen estoa ja neutralisoi happaman 
ympäristön tankissa; estää pitkäaikaissäilytyksen ongelmia.

• Poistaa karstajäännökset venttiilin tiivistyspinnoilta ja 
venttiililautasilta sekä palotilasta ja männänrengasurista.

• Suojaa koko polttonestejärjestelmää ruosteelta sekä hartsin
ja lakan muodostukselta. 

• Estää kaasuttimen jäätymistä.
• Voitelee sylinterin yläosaa, polttonestepumppua ja suuttimia.
• Parantaa palotapahtumaa ja vähentää haitallisia
 pakokaasupäästöjä. 
• Estää polttonesteen kulutuksen kasvua ja parantaa

moottorin tehoa.

Moto Power I, 150 ml Moto Power II, 150 ml
tilausnro 322300080
tuotenro J02711

tilausnro 322300090
tuotenro J02811

MUUT TUOTTEET

MOOTTORI VOIMANSIIRTO JÄÄHDYTYS

T U O T E K A T S A U S

• Poistaa home- ja sienikasvustot.
• Neutraloi pahat hajut 

kosteissa olosuhteissa.
• Poistaa tupakan hajun ja muut 

epämiellyttävät tuoksut. 
• Allergiatestattu: sopii myös 

allergikoille.

Lisätään käytettyyn moottoriöljyyn:
• Herkistää naputtavat

venttiilinnostimet.
• Palauttaa puristuspaineet.
• Puhdistaa moottorin sisäisesti.
• Vähentää öljynkulutusta.
• Hyödyntää uuden öljyn

lisäaineistuksen tehokkaasti.
• Palauttaa moottorin

suorituskyvyn.

Lisätään vaihteiston ja veto-
pyörästön öljyyn:
• Parantaa EP-ominaisuuksia.
• Vähentää kulumista ja kitkaa.
• Vaimentaa vaihteiston ääniä.
• Tekee vaihteensiirron

sujuvammaksi.

Lisätään käsivalintaisen ja 
automaattivaihteiston öljyyn:
• Tekee vaihteensiirron

sujuvammaksi.
• Vähentää vaahtoamista.
• Torjuu vuotoja hoitamalla tiivisteitä.
• Vähentää kulumista.
• Vähentää ääniä ja takaa CVT-
 vaihteiston jouhean toiminnan.

Lisätään ohjaustehostimen
säiliöön:
• Takaa jouhean toiminnan ja

tasaisen ohjaustehostuksen.
• Vähentää hapettumista ja 

vaahtoamista, parantaa
leikkauslujuutta.

• Vähentää kulumista ja poistaa
ääniä.

• Torjuu vuotoja hoitamalla tiivisteitä.

Lisätään uuteen moottoriöljyyn:
• Vähentää öljystä ja polttonesteestä

moottorin osiin syntyviä
epäpuhtauksia ja männänrengas-

 urien karstoittumista sekä
lietteen muodostumista ja 
kertymistä öljyyn.

• Poistaa lakka- ja hartsikerros-
 tumat venttiileistä, hydraulisista
 venttiilinnostimista ja nokka-
 akselin ajoituksen säätimistä.

Lisätään uuteen moottoriöljyyn:
• Vähentää öljynkulutusta.
• Vähentää savutusta.
• Parantaa puristuspaineita.
• Nostaa öljynpainetta.
• Palauttaa vanhojen moottorien

suorituskyvyn.
• Vähentää moottorin kulumista.

Lisätään uuteen öljyyn:
• Vähentää kovettuneiden

venttiilivarren tiivisteiden
aiheuttamaa savutusta.

• Palauttaa suorituskyvyn, joka
on heikentynyt vuotojen takia.

• Pitää tiivisteet kimmoisina.
• Vähentää öljyn vaahtoamista.

Jäähdytysjärjestelmien huuhteluun
öljykertymien liuottamiseksi:
• Ammattimaiseen jäähdytys-
 järjestelmän puhdistukseen.
• Sylinterinkannen tiivisteen vuotaessa.
• Painepuolen öljyvuotojen yhteydessä.
• Sylinterinkannen korjauksen

ja irrotuksen yhteydessä.
• Kattilakiven ja ruosteen poistoon.
• OAT-jäähdytysnesteen vanhentu-
 misesta johtuvan lietteen poistoon.

Lisätään jäähdytysjärjestelmään:
• Estää jäähdytysnestevuodot

hiushalkeamien ja pistoreikien
kautta.

• Toimii hätäkorjauksena.
• Turvallinen käyttää, ei sisällä

liimaa eikä sementtiä.
• Sisältää korroosiosuojan.

Air Conditioner Treatment 

New Generation
Motor Flush, 400 ml

Diff and Gear
Treatment, 125 ml

Automatic
Transmission
Treatment, 125 ml

Power Steering
Treatment, 125 ml

Top End Treatment, 400 ml

Oil Fortifier, 400 ml

Seal Conditioner, 125 ml

Bio Degreaser & Cooling 
System Flush, 400 ml

Advanced Radiator 
Stop Leak, 400 ml

(Lemon) 200 ml  
tilausnro 322300156 
tuotenro J07411
Sitruunan tuoksu ilmastointijär-
jestelmien puhdistamiseen:

tilausnro 322300610 
tuotenro J40611

tilausnro 322300300 
tuotenro J01110

tilausnro 322300100 
tuotenro J01010

tilausnro 322300125 
tuotenro J01310

tilausnro 322300850 
tuotenro J40511

tilausnro 322300700 
tuotenro J40311

tilausnro 322300900 
tuotenro J00410

tilausnro 322300020 
tuotenro J05510

tilausnro 322300040 
tuotenro J05211

ILMASTOINTI

Lisätään bensiinipolttonestesäiliöön:

Fuel System Cleaner
Advanced, 400 ml
tilausnro 322300400 
tuotenro J42011

Valve Cleaner, 500 ml
tilausnro 322300470 
tuotenro J09211
Käyttökohteet (bensiini):

Spin Master Gear Evo 2 automaattivaihteiston huoltolaite
tilausnro 321296001

• Italialainen SPIN ATF Master on täysautomaattinen vaihteiston 
huoltolaite.

• Laitteella voidaan vaihtaa automaattivaihteiston öljy moottorin 
käydessä ja tuolloin kaikki öljy vaihtuu. Lisäksi öljy suodatetaan 
suodattimen läpi, jossa on myös voimakas magneetti.

• Laitteella voidaan lisäksi lisätä Forte ATT –vaihteiston hoitoainetta, 
joka puhdistaa ja voitelee vaihteiston.

• Laitteessa on omat sähköpumput (230 V ja 4 l/min) sekä uudelle että 
vanhalle öljylle.

• Automaattihuolto on täysin automaattinen letkujen kytkennän jälkeen. 
Laitteen kirkas taustavalaistu näyttö neuvoo käyttäjää.

• Laitteen ohjelmassa on myös manuaalitoiminto.
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UUTUUS!

Power-Clean 
Petrol Injection Cleaner

tilausnro 322301510
tuotenro J34035

Polttoaineen ruiskutus-
suuttimien, imuventtiilien 

(epäsuora ruiskutus) ja 
polttokammion suora puh-
distus erittäin tehokkaalla 

puhdistusaineella, tarvitse-
matta irroittaa suuttimia tai 

purkaa moottoria.

FORTÉ POWER CLEAN 4  IN 1 puhdistuslaite mahdollistaa ajoneuvossa esiintyvien ongelmien ja epäpuhtauksien puhdistuksen 
yhdellä ja samalla laitteella sekä erittäin tehokkailla erikoispuhdistusaineilla. Tämä puhdistuslaite säästää aikaa ja rahaa sekä 

yritykselle että ajoneuvon omistajalle.

Erittäin tehokas puhdistus-
käsittely turbiinille ja diesel-

moottoreiden muuttuvien 
geometristen siipien puhdis-
tamiseen niitä purkamatta. 
Puhdistusaine suihkutetaan 
suoraan palotilaan mahdol-
listaen parhaan mahdollisen 

puhdistustehon.

Erikoistyökalu suihkuttaa 
vahvan puhdistusaineen 

suoraan ilman sisäänottoon 
lian poistamiseksi imukana-
vasta ja tuloputkista ilman 
purkamista (myös erittäin 

tehokas EGR-venttiilien 
puhdistamiseen, sijainti 

huomioiden).

Puhdistaa ja huuhtelee 
noen, tuhkan sekä muut 
epäpuhtaudet hiukkas-

suodattimista. Käsittelyn 
jälkeen puhdistus palauttaa 
hiukkassuodattimien alku-
peräisen toiminnan ilman 

purkamista.

POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ DIESEL TURBO IMUKANAVAT DPF

Power-Clean 
Diesel Injection Cleaner

tilausnro 322301513
tuotenro J32035

Power-Clean
Diesel Turbo Cleaner
tilausnro 322301515

tuotenro J32235

Power-Clean
Diesel Intake Cleaner
tilausnro 322301514

tuotenro J32135

Power-Clean
Petrol Intake Cleaner
tilausnro 322301511

tuotenro J34135

Power-Clean
DPF Cleaner

tilausnro 322301516
tuotenro J33035

Power-Clean
DPF Flush

tilausnro 322301517
tuotenro J33135

POWER 
CLEAN 
4- IN - 1

CLEANING
MACHINE

Kysy tarjous 
Forté asiantuntijaltasi

Tero Kankaanpää
Forté asiantuntija

puh. +358 50 414 4903 
puh. +358 10 656 5227 

tero.kankaanpaa@tecalemit.fi
www.forte.fi

Spin Master Gear Evo 2  
automaattivaihteiston huoltolaite
EVO 2 -mallissa on vakiona virtaussuunnan vaihtoventtili 
sisäänrakennettuna, mikä nopeuttaa huoltoa entisestään. 
Etupaneelissa on painemittarit uudelle ja vanhalle öljylle 
sekä taustavalaistut lasiputket, joissa näkyvät molemmat 
öljyt. Laitteen takana on hyvät säilytyspaikat letkuille, 
jotka kiinnitetään liittimiin likaantumisen estämiseksi.

Tero Kankaanpää
Seinäjoki, Keski- ja Pohjois-
Pohjanmaa, Pohjois-Suomi

 010 656 5227
 tero.kankaanpaa@tecalemit.fi

Petri Lyytinen
Itä-Suomi, Jyväskylä, Kuopio, Iisalmi, 
Joensuu, Varkaus, Savonlinna, Mikkeli, 
Lappeenranta, Imatra

 010 656 5144
 petri.lyytinen@tecalemit.fi

Jere Marjokivi
Pirkanmaan ja  
Vaasan talousalueet

 010 656 5186
 jere.marjokivi@tecalemit.fi

Jari Moilanen
Varsinais-Suomi, Rauma, Pori, 
Hämeenlinna, Riihimäki, Forssa, Karkkila

 010 656 5233
 jari.moilanen@tecalemit.fi

Forté Etelä-Suomi
Helsinki, Espoo, Vantaa, Lahti, 
Hyvinkää, Kymenlaakso, Lohja, 
Tammisaari, Kouvola, Kotka

 010 656 5200
 tilaukset@forte.fi

Tecalemit Oy
Koskelontie 25 A
02920 Espoo
Puhelin: +358 10 656 5200
www.tecalemit.fi

www.forte.fi
Sähköposti:
tilaukset@forte.fi

Kysy näistä tuotteista lisää Forté-asiantuntijaltasi

Tutustu maahantuojan koko korjaamolaitevalikoimaan tästä:

https://www.forte.fi/
https://www.tecalemit.fi/ajankohtaista/2020/02/13/tecalemit-tuoteluettelo-julkaistu

