Vi anbefaler
regelmessige BG-servicer
... en service utover det vanlige!
Oljeskift

Automatoljeskift

Innsug/EGR rens
Bremsevæske rens

Kjølevæske rens
Servo rens

Oljeskift ...som tar vare på bilen din
Oljeskift/Oljefilter

Super Pluss

Super

JA

JA

JA

JA

JA

JA

Motorrens innvendig
• Reduserer oljeforbruket
• Reduserer utslipp
• Renser hele oljesystemet

Ekstra motoroljetilsetning
• Forlenger motorens levetid
• Beskytter mot rust og korrosjon
• Forebygger slam og avleiringer
ved småkjøring

Drivstoff systemrens
• Forbedrer motorens yteevne
• Gir optimal drivstofføkonomi
• Renser hele drivstoff systemet

Vi anbefaler Super Pluss oljeskift
hver gang fordi det gir best resultat!
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JA

Vanlig

JA

Automatoljeskift
Har du automatgir?
Visste du at ved vanlig automatoljeskift
byttes kun 1/3 av automatoljen?

Brukt/gammel automatolje
Etter vanlig automatoljeskift
Etter BG automatoljeservice
Utfordring

Løsning

Skitten og forurenset olje
med lav smøreevne gir
ofte høyere drivstofforbruk, ujevn giring og økt
risiko for girkassehavari.

Ved BG-service utføres
komplett rens av automatgirkasse, kjøler og converter,
samt bytte av all automatolje.

Vi anbefaler
automatoljeskift hver 60.000 km
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Innsug/EGR rens
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EGR før BG-service

EGR slik den skal se ut!

Utfordring

Løsning

En stor utfordring med
moderne diesel motorer
er at innsug/EGR “gror”
igjen. Dette medfører
bl.a. tap av motorytelse,
økt forbruk, ujevn gange
og kostbare reparasjoner.

BG-service renser motor,
innsug/EGR, injectorer
og forbrenningskammer.

Vi anbefaler Innsug/EGR rens
hver 60.000 km, og forebyggende
BG 247 (177 ml) i tanken hver 5 fylling

Kjølevæske rens
Når hadde du sist service på bilens kjølesystem?
Har du hatt behov for å tilsette kjølevæske?

Uten BG-service

Med BG-service

Utfordring

Løsning

Korrosjon eller tiltetting.
Gir ofte temperaturøkning, skade på slange,
lekkasjer eller treg start.
Medfører ofte for tidlig
bytte av komponenter
som vannpumpe,
register eller radiator.

BG kjølevæske-service
fjerner skadelige avleiringer og beskytter
hele kjølesystemet.
Forlenger levetiden på,
varmeapparat, vannpumpe og slanger.

VI anbefaler å utføre kjølevæske rens/service hver 60, 000 km
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Bremsevæske rens
Har bremsepedalen i bilen din en “svampete” følelse?

Før BG-service

Slik den skal se ut!

Utfordring

Løsning

Bremsevæske blir forurenset over tid og bruk.
Varme og fuktighet kan
føre til bremsesvikt.
Forurenset væske
vill føre til fører til dyre
reparasjoner.

BG bremsevæskeservice bidrar til å forebygge feil/skade på
bilens viktigste sikkerhetsfunksjon.

Vi anbefaler bremsevæske rens/service hver 60.000 km
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Servo rens
Når hadde du sist service på bilens servostyring?

Det har blitt riper i metalldelene i styreventilhust på
grunn av harde pakninger og partikler i servovæsken.

Symptomer

Løsning

Vanlige symptomer på
servostyring-problemer:
Ulyder fra servopumpen,
hard eller ujevn styring og
lekkasjer fra pumpe/ventil.

BG servostyring-service
bytter gammel væske og
fjerner partikler og avleiringer. Tilfører ny servo-olje,
som redusere varmen
og friksjonen, og samtidig
beskytter vitale deler.

Vi anbefaler servo rens/service hver 60.000 km
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