
Produktoversigt

Traktor Gravemaskine Truck Lastvogn Bus Tanksystemer

Professionel kemi til  
rensning af de indvendige  
dele i store dieselmotorer



SafeFiller
Hurtig og sikker opstart ved  
skift af brændstoffilter

• Sikrer mod luft i højtrykspumpe og  
urenheder i brændstofsystemet

• Tilfører ekstra smøring og modvirker  
vibrationer / diesellyd ved opstart

• Bedste resultat opnås sammen  
med ServiceRens HD

Varenr: 8882    
Indhold: 2 l  
Karton á 8 stk 

Common Rail  
Systemrens
Færdigblandet systemrens  
til Commonrail dieselmotorer

• Afrenser belægninger i dyser  
og indsprøjtningssystem 

Traktor Gravemaskine Truck Lastvogn Bus Tanksystemer

Varenr: 9025    
Indhold: 500 ml  
Karton á 20 stk 

ServiceRens HD
Koncentreret dyserens  
til dieselmotorer

• Specielt udviklet til rensning af common  
rail- og pumpe-dyse motorer

• Forhindrer dysestøj og fejlindsprøjtning
• Renser forbrændingsrum og giver blødere 

motorgang

Additiv HD
Rense- og plejemiddel  
til dieselmotorer

• Rensning og smøring af indsprøjtningsdyser,  
tank og brændstofsystem, ventiler/ventilsæ-
der og forbrændingskammer

Varenr: 9554    
Indhold: 5 l  
Karton á 4 stk 

Varenr: 9551    
Indhold: 500 ml  
Karton á 24 stk 

Varenr: 9085    
Indhold: 1 l  
Karton á 12 stk 

Oilsystem  
Cleaner HD
Specialrensemiddel  
til smøresystemet 
på store dieselmotorer

• Opløser og fjerner urenheder  
i smøreoliesystemet

• Tilsættes smøreolien før olieskift

Varenr: 9545    
Indhold: 500 ml 
Karton á 24 stk 

Diesel City
Additiv til dieselmotorer  
som fortrinsvis kører  
korte ture

• Aktiverer rensning af partikelfilter
• Renser dyser og indsprøjtningssystem
• Udrenser kondensvand fra tanken
• Færre motorfejl

By- og tomgangs-  kørsel

Diesel Filter Fillup
Serviceprodukt til hurtig og sikker  
opstart efter skift af dieselfilter

• Umiddelbar renseeffekt og cetanforbedrer
• Undgå urenheder i filter, filterhus og dyser
• Sikrer mod luft i højtrykspumpe
• Tilfører ekstra smøring og modvirker 

vibrationer ved opstart

Varenr: 8883    
Indhold: 500 ml  
Karton á 24 stk 

Diesel Additiv
Rense- og plejemiddel til  
alle moderne dieselmotorer

• Rensning og smøring af indsprøjtnings-  
systemer, tank og brændstofsystem, ventiler, 
ventilsæder og forbrændingskammer.

Varenr: 9532    
Indhold: 2 l  
Karton á 8 stk 

Varenr: 9535    
Indhold: 500 ml  
Karton á 24 stk 

Alle 
typer  

kørsel

Pumperør til 
Commonrail Systemrens 
Varenr. 6609

Varenr: 8905    
Indhold: 5 l  
Karton á 4 stk 



Diesel Stabilize
Modvirker nedbrydning af brænd- 
stoffet ved langtidsopbevaring

• Langtidsbeskyttelse af brændstoffet op til 2 år

Varenr: 9965   200 ml  
Karton á 48 stk 

Varenr: 9565   500 ml  
Karton á 24 stk 

Varenr: 9562   2 l  
Karton á 8 stk 

EGR Rens
Koncentreret renseprodukt til  
EGR- ventiler i benzin- og  
dieselmotorer

• Ingen dyr udskiftning af EGR-ventil
• Nedbringer motorens forurening
• Bidrager til beskyttelse af partikelfilter

Turbo Rens
Koncentreret renseprodukt til  
turbo i benzin- og dieselmotorer

• Ingen dyr udskiftning af turbo
• Genetablerer motorens trækkraft
• Giver bedre brændstoføkonomi

Varenr: 9903    
Indhold: 550 ml 
Karton á 12 stk 

Varenr: 9902    
Indhold: 550 ml  
Karton á 12 stk 

Traktor Gravemaskine Truck Lastvogn Bus Tanksystemer

Varenr: 9901    
Indhold: 375 ml  
Karton á 12 stk 

Partikelfilter Rens
Koncentreret renseprodukt til  
partikelfilter i dieselmotorer

• Ingen dyr udskiftning af partikelfilter
• Genetablerer motorens trækkraft
• Nedbringer motorens forurening

Aircon  
Kabine Rens
2 i 1 produkt ! Renser aircondition  
og opfrisker kabine

• Nem at bruge – kræver ingen adskillelse
• Fjerner lugtgener fra røg, mad og kæledyr
• Frisk og langtidsholdbar duft  

i kabine og interiør

Varenr: 9920    
Indhold: 150 ml  
Karton á 12 stk 

Diesel Safe
Modvirker svampe og mikro-
organismer i brændstoftank  
og tanksystemer

• Stopper udviklingen af dieselpest
• Renser brændstofsystemet og  

 tilfører smøring
• Korrosionsbeskyttende

Varenr: 9528    
Indhold: 500 ml  
Karton á 24 stk 

Diesel Winter
Frostsikring af brændstoffet  
ved meget lave temperaturer

• Frostsikring af brændstof ned til -41°C
• Undgå driftstop ved overgang fra  

sommer- til vinterdiesel

Varenr: 9538    
Indhold: 500 ml  
Karton á 24 stk 



Made in Denmark

Olie og fedt

Kølervæsker

Sprayprodukter

Ny teknik kalder på nye løsninger 
Med stadigt mere forfinede indsprøjtningssystemer  
og motorstyringer kombinerer store moderne diesel- 
motorer høj ydelse med lavt brændstofforbrug og  
minimal forurening. Til yderligere at mindske forureningen  
er der samtidig tilført en række ekstra systemer som  
f.eks. DPF, PCV og EGR, som tilbagefører udstødningsgas 
samt olie- og brændstofdampe til forbrænding i motoren.   
Disse systemer er til gavn for miljøet, men øger opbyg- 
ningen af belægninger i motoren. Derfor er store moderne  
dieselmotorer mere følsomme end nogensinde overfor  
sod og koks – og de kræver vedligeholdelse for at kunne 
fungere optimalt og samtidig opfylde miljøkravene.

Bell Add har løsningen
Bell Add er et dansk firma med fokus på at levere færdige  
løsninger og højt specialiserede produkter til rensning  
og vedligeholdelse indenfor transport, landbrug, industri,  
entreprenør- og autobranchen.  
Med egen udviklingsafdeling og salg udelukkende til  
professionelle kan Bell Add tilbyde effektive løsninger  
og et produktsortiment som spænder fra additiver over  
ServiceRens, specialrens og løsninger til tanksystemer. 
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Siden 1986 har Bell Add serviceret danske autoværksteder med rense- og plejeprodukter,  
diagnosticering, rådgivning, undervisning, test og analyser. Med Bell Add er værkstederne  
i stand til at forebygge, at ophobning af sod i motoren udvikler sig til kostbare reparationer.

Langholt Handelsselskab ApS   I   Gungevej 9,  2650 Hvidovre   I   Bugattivej 15,  7100  Vejle 

Kundeservice: 70 20 77 69    I    info@belladd.dk    I    belladd.dk       


