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Winterklaar maken opnieuw uitgevonden!  

 

Kerkrade, 1 december 2021: Als de velden eenmaal zijn geoogst en 

winterklaar zijn gemaakt, is het tijd om aandacht te besteden aan de 

landbouwvoertuigen. Want iedereen wil dat z’n machines na de 

winter zonder extra reparatiekosten of stilstand weer inzetbaar zijn. 

Bovendien verlengt goed onderhoud de levensduur van de voertuigen 

en onderdelen.  

 

Voor de uitdagingen rondom de reiniging, het afstellen van de 

bandenspanning, het controleren van het brandstofsysteem en het 

loskoppelen en opbergen van de accu biedt Berner een allround 

assortiment. Daarnaast introduceert de groothandel enkele nieuwe 

producten:  

• Antivries voor veldspuiten 

• Koelvloeistoffen C30 / C48 

• Biologisch afbreekbare spuitolie 

 

Efficiënt reinigen met Pre-cleaner Premium 

Het verwijderen van gewasresten, behandelingsproducten, olie en 

vet van machines kan een hele klus zijn. Het Berner assortiment 

bevat daarom de Pre-cleaner Premium. Dit sterk geconcentreerde 

product verwijdert met gemak vuil en helpt de reparateurs en 

loonwerkers hun tractoren, aanhangers en andere 

landbouwvoertuigen grondig te reinigen vóór de wintercontrole. 

 

Brandstofsystemen controleren en aanvullen 

Om het koel- en ruitensproeiervloeistof systeem ’s winters te 

beschermen, moeten antivries en koelvloeistoffen indien nodig 

worden bijgevuld. Een volle tank is aan te raden om mogelijke 

schade, zoals corrosie door condensatie, te voorkomen.  

  

http://www.berner.nl/
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Nieuw in het assortiment is de antivries voor veldspuiten die slangen 

en afdichtingen beschermt tegen corrosie, uitdroging en veroudering.  

Ook nieuw zijn de koelvloeistoffen die OEM-geschikt zijn voor vele 

voertuigtypes voor radiatoren in de varianten C30 en C48. 

 

Biologisch afbreekbare spuitolie – NSF H1 gecertificeerd 

Om de landbouwvoertuigen gedurende de winterperiode te 

beschermen tegen corrosie, introduceert Berner biologisch 

afbreekbare spuitolie. De spuitolie bevat geen oplosmiddelen en is  

> 99% biologisch afbreekbaar conform de OESO 301 B-richtlijnen. 

Daarnaast heeft het product een NSF H1 certificering (incidenteel 

voedselcontact). Bijkomend voordeel: de olie kan eenvoudig worden 

verwijderd met een hogedrukreiniger en warm water.  

 

Bekijk de hele productrange voor het winterklaar maken van 

landbouwvoertuigen op de website. 

 

============= 

 

Berner is één van de toonaangevende Europese omnichannel 

ondernemingen in de verkoop van verbruiksmaterialen, chemie, 

gereedschappen en services aan professionals in de sectoren Mobility 

en Construction. 6.200 medewerkers, waarvan ruim 4.400 in de 

buitendienst, zorgen dagelijks voor een allround service.  

Berner staat voor professioneel en persoonlijk advies, doordachte 

serviceconcepten en een hoogwaardig productassortiment.  

Zo combineert Berner persoonlijk advies met digitale 

verkoopkanalen. 

 

  

http://www.berner.nl/
https://shop.berner.eu/nl-nl/aac/49889292-winterklaar-maken/
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Afbeelding: 

• Reinigen met Pre-cleaner Premium 

 

• Biologisch afbreekbare spuitolie 

 

 

 

 

 

• Allround Berner assortiment voor winterklaar maken van 

landbouwvoertuigen 

 

Noot voor de reactie: 

Voor meer informatie over dit product, kunt u contact opnemen met 

onze marktspecialist Mark Ooms: mark.ooms@berner.nl 

Wenst u productfoto’s in hoge resolutie? Deze kunt u opvragen bij 

Nathalie Theunissen van onze grafische afdeling: 

nathalie.theunissen@berner.nl  

Indien u dit bericht plaatst, dan stellen wij een bewijsexemplaar zeer 

op prijs. 

 

http://www.berner.nl/
mailto:nathalie.theunissen@berner.nl

