
AUTOMATGEARKASSER 

RVS Technology® Treatment beskytter effektivt mod slidtage i din 
automatiske gearkasse, RENOVERER allerede slidte maskindele og 
OPTIMERER deres dimensioner til bedst mulige tolerancer, forudsat at delene 
i din automatiske gearkasse bare er slidte og ikke knuste, eller på anden 
måde mekanisk defekt. 
 
En ny eller en næsten ny automatisk gearkasse med op til 40 000 kørte km 
kan behandles med RVS-teknikken i forebyggende øjemed. Det betyder, at 
der under de næste 100 000 Km`s kørsel slides der ikke på gearkassen´s 
friktionsdele, men kun på det metal-keramiske lag der påstår. Maskindelene 
forbliver som nye, og til og med bedre takket være de enestående fysiske 
egenskaber, som metal-keramik udviser. 

    Pris pr stk   

Artikel Renoveringssæt til automat-gearkasse  excl. moms inkl. moms   

T6A Automat-gearkasse op til 6 liter 655,20 819,00   
 

  

Følgende resultat opnås ved RVS-gearkasserenovering: 

Mislyde og vibrationer elimineres fuldstændigt. 

Brændstofforbruget reduceres (i kombination med RVS-motorbehandling) med op til 20 %. 

Bilen ruller lettere og motoren føles stærkere, gearkassen skifter mere præcis. 

Behandlingseffekten holder sig i mindst 100 000 Km. 
  
  

  Inden du påbegynder RVS-behandlingen: 

• Kontroller at der ikke findes olielækager, samt at oliens 
niveau og kondition opfylder producentens 
anbefalinger.  

  

  

 

  

Anvisning trin for trin: 

1.  Sæt den medfølgende slange på sprøjtens spids.   

2.  Tag stemplet ud af sprøjten, og fyld den med tubens indhold.   

3.  Sæt stemplet på plads, hold slangen opad, og tryk luften ud.   

4.  Fjern påfyldningsproppen fra gearkassen, og sug ca 20 ml olie fra gearkassen. (Eller 
tilsæt 20 ml ny kompatibel olie, hvis olieniveauet i gearkassen tillader det.) 

  

5.  Sug luft ind i sprøjten så stempelkanten står ved ca 60 ml og ryst indholdet grundigt.   

6.  Sprøjt blandningen ind i gearkassen, og sæt proppen påfyldningsproppen på plads.   

7. Sænk bilen ned, og kør ca 1 time med det samme. 
Hvis der er, eller opstår mislyde eller vibrationer ved en bestemt fart (et bestemt gear, 
eller ved et bestemt omdrejningstal) – undgå da ikke dette område, men kør derimod på 
dette niveau, som fremkalder flest mislyde og vibrationer. Der gør behandlingen mest 
nytte. 

  



8.  Kør siden som sædvanligt. Behandlingen er fuldført efter ca 1500-2000 Km`s (30-40 
timers) kørsel, og holder sig i mindst 100 000 Km (2000 timer). 

  

  
  

Bemærkninger: 

• Bliver der kun små forbedringer, indebærer det, at mekanismen er meget 
slidt. Gentag da behandlingen. 

Hånteringsråd 
 

• Undgå direkte sollys, og opbevares ved temperatur under +40°C (~105°F) 

• Materialet klassificeres som industriolie, og er ikke giftigt (klasse 4) 

• Ved hudkontakt – vask med lunkent vand og sæbe. 

• Hvis produktet kommer i øjnene, kan det medføre irritation – skyl med vand 
og kontakt læge. 

• Hvis produktet indtages, kan der opstå ildebefindende – fremkald ikke 
opkastning, kontakt læge. 

• Ved brand: alle slukningsmidler, undtagen lige vandstråle er brugbare. 

• Opbevares udenfor børns rækkevidde. 
 

 

RVS Technology®-produkter er sammenlignet med traditionel renovering billig, det kan aldrig 

skade nogen mekanisme, og fungerer hundrede procent. 
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