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BG Products Inc. on erikoistunut autoalan ennakoivaanhuoltoon huippulaatuisten laitteiden,
erikoiskemian ja voiteluaineiden avulla.

ATF DSG CVT

Pohjois-Amerikan markkinoilla yli kolmannes
merkkiliikkeistä käyttää BG tuotteita pääasiallisena
ennakoivanhuollon tuotteena.

BG HUOLTO
AUTOMAATTIVAIHTEISTOLLE
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BG huoltopalvelut
• Premiumhuolto moottorille
• DPF & päästöjärjestelmän kunnostushuolto
• Automaattivaihteistonhuolto
• Jäähdytinhuolto
• Ohjaustehostinhuolto
• Voimansiirtohuolto
• Polttoainesuuttimien puhdistushuolto
• Ilmajärjestelmän puhdistushuolto
BG huoltopalvelut ovat saavuttaneet myös
Suomessa ennennäkemättömän suosion.
Pelkästään vuonna 2015 Suomessa tehtiin
tuhansia BG Automaattivaihteiston huoltoja.
Kuluttajat ovat kiitelleet huollon toimivuutta.
Huoltopalveluita tarjoavat liikkeet ovat yllättyneet
palvelun kysynnästä ja sen toimivuudesta.

Tutustu BG huoltopalveluihin:
www.bgprod.fi
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Automaattivaihteistojen öljy ikääntyy hapettumisen ja
liiallisen rasituksen myötä. Hapettunut öljy paksuuntuu
ja alkaa likaannuttaa vaihteistoa. Kuluttaja huomaa
öljyvoitelun heikkenemisen epämääräisenä toimintana.
Vaihteistoöljy kestää optimaalisessa käytössä n. 160
000 km, mutta todellisuudessa käyttöolosuhteista
johtuen n. 80 000km.
Useat automerkit ja vaihteistovalmistajat suosittelevatkin vaihtamaan öljyn ennen kuin ongelmat ilmaantuvat.

Automaattivaihteiston toimintahäiriöt:
• Epämääräinen toiminta kylmänä
• Vaihteen vaihto venyy/luistaa
• Vaihteenvaihto liiallisen terävä
• Kaikki vaihteet eivät toimi kunnolla

BG huoltoratkaisu
PARAS tapa taistella auton järjestelmissä esiintyvää
karstaa vastaan on ennaltaehkäistä sen syntyminen
alkuunsa.
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PARASTA automaattivaihteistollesi on BG Automaattivaihteistohuolto. BG PXT® huoltolaite yhdessä
maailmankuulun kemian kanssa puhdistaa, vaihtaa
öljyn 100% ja suojaa öljyäsi huoltovälin ajaksi. BG
Automaattihuolto on PARAS mahdollinen huolto CVT,
DSG tai perinteiselle turbiinivaihteistollesi. 60 000 km
välein tehtynä se varmistaa, että vaihteistosi pysyy
puhtaana ja autosi vaihteisto vaihtaa, kuten uutena.
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BG Automaattivaihteistohuollon edut:
• Pehmeämpi toiminta
• Vähemmän vikoja
• Johdonmukainen toiminta
• Pienempi polttoaineenkulutus
Vaikka jotkin autonvalmistajat lupaavat, että autoon ei
tarvitse vaihtaa takuuaikana uutta automaattivaihteistoöljyä, niin se ei tarkoita sitä, etteikö sitä kannattaisi
tehdä. Kannattaa kuitenkin varmistaa, että huolto
tehdään teknisesti oikein ja käytetään autoalan yleisesti
hyväksymiä huoltotuotteita ja autonvalmistajasi
vaatimukset täyttävää öljyä. BG tuotteet täyttävät
tiukimmatkin vaatimukset. BG tuotteiden laatu on
parasta mahdollista, jota autoalalta löytyy.

BG Quick Clean® hajottaa ja liuottaa öljyperäistä
karstaa tehokkaasti ja ennen kaikkea turvallisesti.
Toisin kuin perinteiset liuotinaineet BG Quick Clean for
Automatic Transmission on turvallinen käyttää kaikissa
automaattivaihteistoissa.
BG ATC Plus® pehmentää turbiinivaihteiston karkeaa
toimintaa ja parantaa öljyn suojaa hapettumista
vastaan. Se suojaa myös pieniltä tiivistevuodoilta, jotta
öljy pysyy siellä, missä sen pitääkin olla.
BG CVT PLUS® parantaa CVT ja DSG vaihteistojen
vaihtamisominaisuuksia ja öljyn suojaa hapettumista
vastaan. Se suojaa myös pieniltä tiivistevuodoilta, jotta
öljy pysyy siellä, missä sen pitääkin olla.

