
Het belang van een correct onderhoud van het koelsysteem

Onderzoek heeft aangetoond dat 40% van alle motorproblemen in krachtige dieselmotoren direct of indirect 

kunnen worden toegeschreven aan een verkeerd onderhoud van het koelsysteem. 

Regelmatig onderhoud van het koelsysteem is van vitaal belang om een motor goed te laten draaien. Het gebruik van een 

volledig samengestelde, lifetime koelvloeistof van hoge kwaliteit zoals Fleetcool OAT of ES Compleat van Fleetguard 

helpt de bedrijfskosten te reduceren, vermindert machinestilstand en zorgt voor een hogere betrouwbaarheid en 

duurzaamheid van motoren en koelsystemen. 

Zowel Fleetcool OAT als ES Compleat worden ondersteund door een krachtig, kwalitatief hoogwaardig additievenpakket 

dat motoren en componenten beter en langer beschermt dan standaardkoelvloeistoffen.

We hebben Fleetcool OAT en ES Compleat vergeleken met standaardkoelvloeistoffen in zware 

vrachtwagens onder Europese werkomstandigheden. Dit zijn de resultaten:

 240.000 km     3.000 uur

Het additievenpakket van een standaardkoelvloeistof is al geheel 

uitgewerkt. Motor en componenten zijn niet langer beschermd tegen 

corrosie, cavitatie, kalkaanslag of zuurtegraad. De koelvloeistof moet 

afgetapt en geheel worden vervangen. Dat is slecht voor het milieu. 

Het houdt ook een kostbare stilstandtijd voor uw machines in. 

Op dit punt zijn de totale bedrijfskosten voor de lichte koelvloeistof 

al verdubbeld.
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Wist u dat...
 � Lifetime koelvloeistoffen van Fleetguard tot vier keer zo lang meegaan als standaardkoelvloeistoffen
 � De totale bedrijfskosten veel lager zijn van Lifetime koelvloeistoffen van Fleetguard in vergelijking met standaard lichte en zware koelvloeistoffen
 � Lifetime koelvloeistoffen van Fleetguard een additievenpakket van hoge kwaliteit bezitten
 � Lifetime koelvloeistoffen van Fleetguard de beste motorbescherming bieden, motorstilstand beperken en operationele kosten tot een minimum 

reduceren!
 � Fleetcool OAT-koelvloeistof geen aanvullend koelvloeistofadditief nodig heeft en alleen maar hoeft te worden bijgevuld met Fleetcool OAT Premix 

 720.000 km    9.000 uur

De lichte koelvloeistof moet voor de derde keer worden vervangen. 

De totale bedrijfskosten zijn nu al verviervoudigd.

 480.000 km    6.000 uur

Additievenpakketten van de standaard lichte en van de zware koelvloeistof 

zijn uitgewerkt. Het systeem moet afgetapt en opnieuw worden gevuld. 

De totale bedrijfskosten voor de standaard zware koelvloeistof zijn verdubbeld. 

De totale bedrijfskosten voor de lichte koelvloeistof zijn verdrievoudigd.

Daarentegen heeft de op organisch producten gebaseerde 

koelvloeistoftechnologie, Fleetcool OAT, van Fleetguard alleen maar een 

controle in bedrijf nodig. Het sterke en krachtige additievenpakket staat 

garant voor een continue bescherming.
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 960.000 km    12.000 uur

Voor de standaardkoelvloeistoffen is een continue vervanging vereist. Bij de Fleetcool OAT en ES Compleat zijn alleen 

kwaliteitscontroles nodig. Vul ES Compleat -indien nodig- bij met aanvullend koelvloeistofadditief (SCA). Fleetcool OAT-

koelvloeistof heeft geen koelvloeistofadditief nodig, maar hoeft alleen maar te worden bijgevuld met Fleetcool OAT Premix. 
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