
Professionel kemi til rensning  
af de indvendige dele  
i benzin- og dieselmotorer

Produktoversigt



Specialrens
 Injector Cleaner new direct 
 System Cleaner ONE SHOT 
 Partikelfilter Rens 
 EGR Rens 
 Turbo Rens 
 Safe Filler 
 Prime Rens 

 Aircon Spray Rens 
 Aircon Kabine Rens   
 Aircon Skum Rens

 Rensemaskiner
 

Side 8-10

Additiver
 Benzin Additiv new direct 
  Benzin Additiv
 Diesel Additiv
 Benzin City
 Diesel City

 Special-additiver:

 Diesel Safe 
 Benzin Stabilize
 Diesel Stabilize 
 Diesel Winter

ServiceRens er en serie af produkter til indvendig  
rensning af benzin- og dieselmotorer.  
Serien anvendes på værksteder til forebyggelse eller 
udbedring af driftsproblemer, som skyldes urenheder  
i motoren. Produkterne anvendes efter opgave  
hver for sig, eller samlet i forbindelse med en komplet 
motorrensning.

Nyheden ServiceRens 1B+ new direct er udviklet 
til moderne benzinmotorer med direkte brændstof- 
indsprøjtning – find den nye ServiceRens på side 5. 

På værkstedet

Vedligeholdelse og pleje

Additiver i brændstoffet fjerner sod og koks  
i motoren hver gang der køres i bilen. Det giver  
let start og overskud af kræfter. Motoren får mere 
trækkraft, når sod og koks ikke blokerer for ren  
forbrænding, og man får det fulde udbytte af  
brændstoffet.

Nyheden Benzin Additiv new direct er udviklet  
til moderne benzinmotorer med direkte brændstof- 
indsprøjtning – find den nye Additiv på side 3. 

Specialopgaver

Specialrens er en serie af effektive produkter  
til afgrænsede og målrettede renseopgaver:  
Indsprøjtningsdyser, partikelfilter, turbo, EGR-ventil,    
brændstoffilterskift og aircondition / klimaanlæg.  
I sortimentet findes også diverse rensemaskiner  
som Dyserenser, Injector Cleaner og “Vandpiben”.

Nyheden Injector Cleaner new direct er udviklet  
til målrettet rens af dyserne i moderne benzinmotorer 
med direkte brænsstofindsprøjtning – find den nye 
Injector Cleaner på side 8. 

ServiceRens
 ServiceRens 1B+ new direct 
 ServiceRens 1B+ 
 ServiceRens 1D+ 

 ServiceRens 1B Clean 
 ServiceRens 1D Clean

 ServiceRens 1B 
 ServiceRens 1D

 ServiceRens 2B 
 ServiceRens 2D

 ServiceRens 3 Ny generation  
 ServiceRens 4

Nyhed

Nyhed

Nyhed

Side 3-4

Side 5-7
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Benzin AdditivBenzin Additiv
Rense- og plejemiddel til  
alle benzintyper og -motorer

•  Rensning og smøring af karburator,  
 indsprøjtningsdyser, tank og brændstofsystem,  
 ventiler, ventilsæder og forbrændingskammer

•  Udrenser kondensvand fra tanken

•  Forøger motorens levetid

Diesel AdditivDiesel Additiv
Rense- og plejemiddel til  
alle moderne dieselmotorer

•  Rensning og smøring af  
 indsprøjtningssystemer, tank og  
 brændstofsystem, ventiler,   
 ventilsæder og forbrændingskammer

Diesel CityDiesel City
Additiv til dieselmotorer  
som fortrinsvis  
kører korte ture

•  Aktiverer rensning af partikelfilter

•  Renser dyser og indsprøjtningssystem

•  Udrenser kondensvand fra tanken

•  Færre motorfejl

Benzin CityBenzin City
Additiv til mindre  
benzinmotorer som  
fortrinsvis kører korte ture

•  Renser dyser og indsprøjtningssystem

•  Udrenser kondensvand fra tanken

•  Færre motorfejl

•  Forbedret kompression

Benzin AdditivBenzin Additiv
Rense- og plejemiddel til mindre  
benzinmotorer fx. scootere mv. 

Varenr: 9535    
Indhold: 500 ml  
Karton á 24 stk 

Varenr: 9545    
Indhold: 500 ml  
Karton á 24 stk 

Diesel AdditivDiesel Additiv
Rense- og plejemiddel  
til alle dieselmotorer

Varenr: 9525    
Indhold: 100 ml  
Karton á 70 stk 

Varenr: 9532    
Indhold: 2 l  
Karton á 8 stk 

Varenr: 9508    
Indhold: 500 ml  
Karton á 24 stk 

Varenr: 9515    
Indhold: 500 ml  
Karton á 24 stk 

Varenr: 9505    
Indhold: 100 ml  
Karton á 70 stk 

Alle  
typer  kørsel

By 
kørsel

Additiver

Benzin AdditivBenzin Additiv
Rense- og plejemiddel  
til motorer med direkte  
benzinindsprøjtning 

•  Holder højtryksdyserne rene og modvirker sodopbygning  
 i forbrændingskammer og udstødningssystem

•  Brændstofbesparende 

•  Forøger motorens levetid

•  Optimerer motoreffekt og moment

Nyhed

Vedligeholdelse og pleje

Varenr: 9518    
Indhold: 500 ml  
Karton á 24 stk 



Diesel WinterDiesel Winter
Frostsikring af brændstoffet  
ved meget lave temperaturer

•  Frostsikring af brændstof ned til -41°C

•  Undgå driftstop ved overgang fra  
 sommer- til vinterdiesel

•  Sikrer alle typer dieselbrændstof

Diesel StabilizeDiesel Stabilize

Varenr: 9562    
Indhold: 2 l  
Karton á 8 stk 

Varenr: 9565    
Indhold: 500 ml  
Karton á 24 stk 

Varenr: 9965    
Indhold: 200 ml  
Karton á 48 stk 

Special additiver

Diesel SafeDiesel Safe
Modvirker svampe og mikroorganismer 
i brændstoftank og tanksystemer

•  Stopper udviklingen af dieselpest

•  Renser brændstofsystemet og tilfører smøring

•  Virker korrosionsbeskyttende

Varenr: 9528    
Indhold: 500 ml  
Karton á 24 stk 

Varenr: 9538    
Indhold: 500 ml  
Karton á 24 stk 

Benzin StabilizeBenzin Stabilize
Modvirker nedbrydning af  
brændstoffet ved langtidsopbevaring

•  Langtidsbeskyttelse af brændstoffet

•  Kompatibelt med kendte biotilsætninger

•  Korrosionsbeskyttende

Varenr: 9510    
Indhold: 500 ml  
Karton á 24 stk 

Modvirker nedbrydning af brænd- 
stoffet ved langtidsopbevaring
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ServiceRens 1BServiceRens 1B
Specialrens til benzinmotorer

•  Dysernes sprøjtemønster bevares eller gendannes

•  Renser forbrændingsrum og gendanner kompression

•  Motorbanken forhindres samt renere udstødning

Varenr: 9305    
Indhold: 100 ml  
Karton á 70 stk 

ServiceRens 1B+ServiceRens 1B+
Koncentreret rens af brændstofsystemet  
i benzinmotorer  

•  Dysernes sprøjtemønster bevares eller gendannes

•  Renser forbrændingsrum

•  Motorbanken fjernes

•  Bedre kompression ved rens af ventilers anlægsflader

ServiceRens 1B ServiceRens 1B CleanClean
Servicerens til benzinsystem 
og forbrændingsrum

•  Dysernes sprøjtemønster bevares eller gendannes

•  Forhindrer dysestøj og fejlindsprøjtning

•  Bedre benzinøkonomi

ServiceRens 2BServiceRens 2B
Rens til forbrændingsrum,  
katalysator, lambdasonde og  
temperaturføler i benzinmotorer

•  Forbedrer kompression

•  Renere udstødning

•  Nedbringer CO og HC værdier 
 
Varenr: 9605    
Indhold: 220 ml  
Karton á 24 stk 

ServiceRens 4ServiceRens 4
Specialrens til rensning gasspjæld,  
tomgangssystemer – og ved fejlmeldinger  
fra lambdasonder på benzinmotorer

•  Jævn motorgang bevares eller gendannes

•  Lambdasonden holdes ren og funktionsdygtig

•  Renere acceleration

Varenr: 9205    
Indhold: 80 ml  
Karton á 48 stk 

ServiceRens 3ServiceRens 3
Specialrens til smøresystem 
på benzin- og dieselmotorer

•  Renser under kørsel 5-10 km inden service  
 eller renser i tomgang under service

•  Ny motorolie gives gode driftsbetingelser

•  Motorens vitale dele sikres optimal smøring

Varenr: 9701    
Indhold: 220 ml  
Karton á 48 stk 

Ny generation

ServiceRens Benzin

ServiceRens 1B+ServiceRens 1B+
Koncentreret rens af  indsprøjtnings- 
systemet i benzinmotorer med  
direkte brændstofindsprøjtning 

•  Fjerner sod og koks, dannet ved høj temperatur, fra dyserne

•  Dysernes sprøjtemønster gendannes 

•  Renser forbrændingsrummet og fjerner hård motorgang

•  Renholder udstødningssystemet

•  Brændstofbesparende

Varenr: 9915    
Indhold: 250 ml  
Karton á 48 stk 

Nyhed

På værkstedet  •  Service

Varenr: 9905    
Indhold: 200 ml  
Karton á 48 stk 

Varenr: 9415    
Indhold: 200 ml  
Karton á 48 stk 
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Bell Add renser og forebygger nemt, hurtigt og effektivt 

Før rens Efter rens

Dysespids

Stempeltop

Dysespids med  
belægninger og 
samme dysespids  
efter rensning.

Stempeltop med  
belægninger  
af sod før og efter  
rensning.

EGR ventil med kraftig  
opbygning af sod og 
samme efter rensning 
med Bell Add.

EGR ventil

Partikelfilter fotograferet 
inde i motoren ved hjælp 
af endoskopkamera før 
og efter rensning

Partikelfilter

Dokumentation
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ServiceRens Diesel

ServiceRens 1DServiceRens 1D
Specialrens til dieselmotorer

•  Dysernes sprøjtemønster bevares eller gendannes

•  Renser forbrændingsrum og gendanner kompression

•  Motorbanken forhindres samt renere udstødning

Varenr: 9325    
Indhold: 100 ml  
Karton á 70 stk 

ServiceRens 2DServiceRens 2D
Specialrens til forbrændingsrum, 
katalysator, lambdasonde og 
temperaturføler i dieselmotorer

Varenr: 9625    
Indhold: 220 ml  
Karton á 24 stk 

ServiceRens 1D+ServiceRens 1D+
Koncentreret rens af brændstofsystemet  
i dieselmotorer 

•  Dysernes sprøjtemønster bevares eller gendannes

•  Renser forbrændingsrum 

•  Forhindrer dysestøj og fejlindsprøjtning

•  Ekstra smøring tilføres

Varenr: 9925    
Indhold: 200 ml  
Karton á 48 stk 

ServiceRens 1D ServiceRens 1D CleanClean
Servicerens til dieselsystem 
og forbrændingsrum

Varenr: 9435    
Indhold: 200 ml  
Karton á 48 stk 

•  Dysernes sprøjtemønster bevares eller gendannes

•  Forhindrer dysestøj og fejlindsprøjtning

•  Bedre dieseløkonomi

ServiceRens 3ServiceRens 3
Specialrens til smøresystem 
på benzin- og dieselmotorer

•  Rens under kørsel 5-10 km inden service  
 eller rens i tomgang under service

•  Ny motorolie gives gode driftsbetingelser

•  Motorens vitale dele sikres optimal smøring

Varenr: 9701    
Indhold: 220 ml  
Karton á 48 stk 

•  Forbedrer kompression

•  Nedbringer røgtal

•  Renser katalysator 
 

Ny generation

På værkstedet  •  Service
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EGR RensEGR Rens
Koncentreret renseprodukt til  
EGR-ventiler i benzin- og dieselmotorer

•  Ingen dyr udskiftning af EGR-ventil

•  Nedbringer motorens forurening

•  Bidrager til beskyttelse af partikelfilter

Varenr: 9902    
Indhold: 550 ml  
Karton á 12 stk 

Turbo RensTurbo 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 

System Cleaner System Cleaner 
ONE SHOTONE SHOT
Koncentreret dyserens til dieselmotorer. 
Renser under kørsel !

•  Ingen dyr udskiftning af dyser 

•  Genetablerer motorens trækkraft

•  Bidrager til bedre brændstoføkonomi

Varenr: 8815    
Indhold: 500 ml  
Karton á 20 stk 

SafeFillerSafeFiller
Hurtig og sikker opstart ved  
skift af brændstoffilter

•  Undgå urenheder i filter, filterhus 
 og indsprøjtningsdyser

Varenr: 8882    
Indhold: 2 l  
Karton á 8 stk 

Varenr: 8881    
Indhold: 500 ml  
Karton á 24 stk 

Partikelfilter RensPartikelfilter Rens
Koncentreret renseprodukt til 
partikelfilter i dieselmotorer

Varenr: 9901    
Indhold: 375 ml  
Karton á 12 stk 

•  Ingen dyr udskiftning af partikelfilter

•  Genetablerer motorens trækkraft

•  Nedbringer motorens forurening

Run-inRun-in
Optimeret indkøring af nye og  
renoverede dyser og pumper  
i opstarts- og indkøringsfasen

•  Sikrer bedst mulig indkøring af følsomme  
 dieseldyser og -pumper

•  Mindre røg og reduceret soddannelse

Varenr: 8860    
Indhold: 200 ml  
Karton á 48 stk 

Specialrens

Injector CleanerInjector Cleaner
Koncentreret rens af indsprøjtningssystem  
og forbrændingsrum i benzinmotorer  
med direkte brændstofindsprøjtning

•  Fjerner sod og koks, dannet ved høj temperatur, fra dyserne

•  Højtryksdysernes sprøjtemønster gendannes 

•  Renser forbrændingsrum og stempeltop

•  Renholder udstødningssystem og motorbanken fjernes

•  Brændstofbesparende

Nyhed

På værkstedet  •  Specialopgaver

Varenr: 8818    
Indhold: 500 ml  
Karton á 20 stk 
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Aircon Kabine RensAircon 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 langtidsholdbar duft i kabinen

 

Varenr: 9820    
Indhold: 150 ml  
Karton á 12 stk 

Aircon Skum RensAircon Skum Rens
Effektiv rensning af aircondition-/ 
klimaanlæggets indvendige dele

•  Renser klimaanlæggets fordamper og kanaler

•  Fjerner lugtgener fra røg, mad og kæledyr

•  Nem at arbejde med

Varenr: 9830    
Indhold: 170 ml  
Karton á 24 stk 

Prime RensPrime Rens
Renser karburator og tank for aflejringer

•  Afrenser og forebygger tilstopning af  
 karburatorens små dyser og kanaler

•  Fjerner kondensvand fra tanken

•  Fjerner transportbelægning

•  Færre arbejdsstop pga. motorfejl

Varenr: 8805    
Indhold: 100 ml  
Karton á 70 stk 

Nykalibreret og rengjort
dysespids klar til test på
TSi-motor i testbænk.

Nye motorer forbrænder benzin ved højere temperaturer! 

Dysen forurenet af 48 timers
”kørsel” i laboratoriet, med benzin
uden rensende additiver. Hullerne
er svære at se og der er et jævnt
tykt lag koks på og omkring dysen.

Dysen renset efter yderligere
24 timers ”kørsel” med new direct 
additiv i benzinen. Hullerne er helt 
rene og der er langt mindre koks  
omkring dysen.

Motorer med direkte benzinindsprøjtning (DI-motorer) kan ikke renses effektivt med almindelige rensemidler og  
additiver. Derfor har Bell Add lanceret en ny serie rensemidler, new direct, som er målrettet de højtydende DI-motorer. 
Med new direct angribes sod og koks direkte dér, hvor det kan udgøre et problem for motorens driftssikkerhed. 
 

Aircon Spray RensAircon Spray Rens
Renser og fjerner dårlig lugt fra 
aircondition-/klimaanlæg

•  Rens til airconditon-/klimaanlæggets køleflade

•  Undgå muggen lugt i kabinen

•  Formindsker risiko for luftvejsgener

Varenr: 9810    
Indhold: 100 ml  
Karton á 48 stk 

Smart “hands-on” 
display til disken 
 
Giv dine kunder et  
bedre indeklima

Med dette unikke  
display kan du vise  
hvad der sker inde  
i klimaanlægget.

•  Umiddelbar renseeffekt og cetanforbedrer

•  Undgå urenheder i filter, filterhus og dyser

•  Tilfører ekstra smøring og modvirker  
 vibrationer ved opstart

Varenr: 8883    
Indhold: 500 ml  
Karton á 24 stk 

Diesel Filter FillupDiesel Filter Fillup
Serviceprodukt til hurtig og sikker  
opstart efter skift af dieselfilter
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På værkstedet  •  Specialopgaver

Injector CleanerInjector Cleaner
Specialudviklet system til  
indvendig rensning af commonrail-  
og pumpe /dyse motorer 

Injector Cleaner 12v HFP 
(High fuel pressure) 
Varenr. 6520
 

n	 Pumpe 
n Tilslutningsslanger 
n Afspærringsventiler 
n Batteritilslutningsklemmer 
n Adaptersæt

n Injector Cleaner rensevæske 

 Injector Cleaner lejes på  
 årsbasis. Rensevæsken 
 købes separat. 
  

Varenr: 6510 
Injector Cleaner 12v  
Leveres i praktisk plastæske

Varenr: 6520    
Injector Cleaner 12v HFP 
Leveres i praktisk plastæske

Varenr: 8825    
Indhold: 5 l
Karton á 4 stk  

Anbefales ved:

•  Serviceeftersyn til rensning af dyser

•  Forhøjede forureningsværdier

•  For høje korrektionsværdier og ved fejlfinding

•  Forebyggende vedligeholdelse af fx 
 udryknings-, tjenestekøretøjer og lign.

InjectorCleaner  
systemet består af: 

Adaptersæt 

Injector Cleaner 12v 
Varenr. 6510 

Injector Cleaner, 5 l 
Varenr. 8825

Rensemaskine Rensemaskine “Vandpiben”“Vandpiben”

n	 Rensemaskine 
n Vakuumgenerator 
n Vakuumkonus 
n Bell Add Carbon Primer 
n Bell Add Carbon Activator 

Bell Add rensesystem  
består af: Anbefales ved:

•  Serviceeftersyn til rensning af indsugningssystemer 
 på benzin- og dieselmotorer

•  Rensning af forbrændingsrum og indsugningskanaler  
 på benzin- og dieselmotorer

•  For høje korrektionsværdier og ved fejlfinding

•  Forebyggende vedligeholdelse

Bell Add 
Rensemaskine 
fungerer både  
som tryk- og  
vakuummaskine  
ved hjælp af trykluft.

Vakuumgenerator til  
generering af indsugnings- 
vakuum på dieselmotorer

Vakuumkonus anvendes til fordeling  
af Carbon Primer i indsugnings- 
systemet på benzinmotorer

Varenr: 6418    
Vakuumkonus

Varenr: 8857 
Carbon Primer 
Karton á 24 stk 

Varenr: 8856 
Carbon Activator  
Karton á 24 stk 

Varenr: 6408 
Bell Add Rensemaskine

Specialrens

Varenr: 6426    
Vakuumgenerator 

Specialrens maskiner

Dyserenser til Dyserenser til 
benzin- og dieselmotorerbenzin- og dieselmotorer
 
 
•  Justérbart tryk

•  Solidt udført i metal

•  Enkel og sikker i brug

Injector Cleaner Diesel 
Varenr: 8825   5 l  
Karton á 4 stk 

Injector Cleaner Benzin 
Varenr: 8808   500 ml  
Karton á 20 stk 

Dyserenser
Varenr: 6550 

Bell Add Dyserenser 
er udført i solidt metal 
og de store hjul og greb 
gør den nem at flytte 
rundt på værkstedet.

n	 Dyserenser 
n Adaptersæt 
n Injector Cleaner Benzin 
n Injector Cleaner Diesel 

Adaptersæt 
Varenr. 6556

Dyserenser system:

Bell Add konsulenten leverer, installerer  
og træner i brug af Dyserenser.

Injector Cleaner benzin 
Varenr. 8808 

Injector Cleaner diesel 
Varenr. 8825 

3 gode grunde
Folder  
Folderen giver et overblik over Bell Add’s produkter  
og fordelene ved at holde motoren ren.  
Kan anvendes i forbindelse med kundeservice  
i indskrivning og værksted. 

Salgsmateriale

Kontakt din Bell Add konsulent om salgsmateriale eller ring til Bell Add på 70 20 77 69

Display til disken

Salg af Additiver 
til din kundes bil 
direkte fra disken i 
praktisk display  
som ikke fylder.

Lad os rense og  
pleje din motor

Folder om 
Bell Add’s Injector 
Cleaner system. 

Bell Add ServiceRens  
produktnøgle plakat

Samlet overblik over  
ServiceRens serien. 
Nyttigt redskab ved  
brug af ServiceRens  
på værkstedet.

Hold din motor  
ren og sund

Denne A5 folder, som  
kan gives til kunden,  
giver overblik over 
Bell Add’s additiver

Diverse

Fyldetragt BenzinFyldetragt Benzin
Nem påfyldning i moderne 
benzintanke med lukkemekanisme 

•  Praktisk hjælpemiddel

•  Undgå spild 

Varenr: 6640    
Leveeres enkelvis

Fyldetragt DieselFyldetragt Diesel
Nem påfyldning i moderne 
dieseltanke med lukkemekanisme 

•  Praktisk hjælpemiddel

•  Undgå spild

Varenr: 6641    
Leveres enkeltvis

Tilbehør
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Injector Cleaner diesel 
Varenr. 8825 

Folder til  
new direct  
serien

A5 folder med  
info om moderne  
motorer med fokus  
på brug rens  
og pleje med 
Additiv new direct.

Roll up til 
new direct  
serien

Blikfang 
til indskrivning  
eller værksted 
med fokus på 
new direct 
serien.  

Bell Add  
– til at få 
øje på !

Roll up 
bannere 

3 gode grunde

Folderen giver et overblik over Bell Add’s produkter 
og fordelene ved at holde motoren ren.
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Made in Denmark

Ny teknik kalder på nye løsninger 
Med stadigt mere forfinede indsprøjtningssystemer og motor-  

styringer kombinerer moderne bilmotorer høj ydelse med lavt 

brændstofforbrug og minimal forurening. Til yderligere at  

mindske forureningen er der samtidig tilført en række ekstra  

systemer som f.eks. EGR, PCV og EVAP, som tilbagefører  

udstødningsgas samt olie- og benzindampe til forbrænding  

i motoren. Disse systemer er til gavn for miljøet, men øger  

opbygningen af belægninger i motoren. Derfor er moderne  

bilmotorer 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 autobranchen og industrien.  

Med egen udviklingsafdeling og salg udelukkende til profes- 

sionelle kan Bell Add tilbyde effektive løsninger og et produkt- 

sortiment som spænder fra additiver over ServiceRens til  

specialrens og rensemaskiner. På side 11 i dette katalog  

finder du desuden salgsmateriale, foldere og butiksmateriale.  

Materialet kan bestilles hos din lokale konsulent.

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       

Made in Denmark


