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Kroon-Oil introduceert geavanceerde PowerFlush methode 
 
Almelo, 24 januari 2013 - Op verbluffend eenvoudige wijze een automatische 
transmissie spoelen, reinigen en volledig verversen; nagenoeg zonder sleutelen en 
mét fantastische resultaten. Tijdens de Auto Professioneel en Schadeherstel vakbeurs, 
van 5 t/m 7 februari a.s. in Gorinchem, introduceert Kroon-Oil de Kroon-Oil 
PowerFlush. Deze geavanceerde machine spoelt en reinigt de automatische 
transmissie zeer snel en effectief en voorziet deze van verse ATF.  
 
De praktijk wijst uit dat veel automatische transmissies op den duur slecht schakelgedrag 
vertonen. Andere veelgehoorde klachten zijn bonken, slippen, een schommelend toerental, 
verhoogd brandstofverbruik en het disfunctioneren of zelfs volledig dienst weigeren van de 
automaatbak. Klachten die kunnen leiden tot dure reparaties of zelfs volledige revisie van de 
automatische transmissie, terwijl er in de meeste gevallen een eenvoudige en veel 
goedkopere oplossing voorhanden is.  
 
Uitbreiding werkplaatswerkzaamheden 
De Kroon-Oil PowerFlush methode maakt het mogelijk om op een geavanceerde en 
innovatieve manier automatische transmissies en stuurbekrachtigingssystemen te spoelen, te 
reinigen en volledig te voorzien van verse vloeistof. Waar bij ‘verversen’ op de ouderwetse 
manier slechts 30 tot 40% van de oude ATF wordt vervangen door nieuwe ATF-vloeistof, 
wordt door de Kroon-Oil PowerFlush het volledige systeem inclusief koppelomvormer, 
oliekoeler en alle leidingen, gereinigd en voorzien van verse ATF. Ook wanneer er nog geen 
klachten zijn, is het zinvol om de automatische transmissie preventief te laten ‘powerflushen’ 
om dure reparaties in de toekomst te voorkomen. 

 
De Kroon-Oil PowerFlush is een waardevolle 
aanvulling op het uitgebreide dienstenpakket van 
Kroon-Oil B.V. PowerFlush is ontwikkeld in 
samenwerking met Gery Slot, dit partnerschap staat 
garant voor kwaliteit; Gery Slot is dé PowerFlush 
expert en reeds een gevestigde naam. Dit nieuwe 
concept biedt garagebedrijven daarnaast een 
unieke kans om de werkplaatsactiviteiten uit te 
breiden en extra inkomsten te genereren.  

 
Kroon-Oil is van 5 t/m 7 februari aanwezig op de Auto Professioneel & Schadeherstel 
Vakbeurs in de Evenementenhal te Gorinchem. Voor uitgebreide informatie over de Kroon-Oil 
PowerFlush behandeling kunt u terecht op stand 126. 
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