
6R SERIE OMKEER VENTILATOREN
Automatische  koelerreiniging en efficiënt koelen in één.

KWALITEIT DOOR

JOHN DEERE
GOEDGEKEURD



Schone radiatoren sparen tijd en brandstof

Weg zijn de dagen met onnodige onderbrekingen en verloren tijd!

De Cleanfix® omkeer ventilatoren zijn nu leverbaar voor de John Deere 6R 6cilinder 
traktoren.

Met dank aan de variabele vleugelverstelling koelen de Cleanfix® omkeer 
ventilatoren zoals gewenst. D.m.v. een druk op de knop roteren de vleugels om 
hun eigen as en reinigen alle radiatoren en filters. Bij altijd schone radiatoren blijft 
de vleugelhoek   vlak, wat een hoge efficiëntie met zich meebrengt. Het resultaat 
is meer vermogen naar de PTO en de wielen. De variabele vleugelhoek verstelling 
bespaard vermogen wat weer resulteerd in brandstofbesparing. 

Cleanfix® omkeer ventilatoren zijn door John Deere goedbevonden!

Wanneer de Cleanfix®  bij een John Deere dealer gekocht en gemonteerd wordt 
krijgt u 1 jaar Cleanfix® garantie!

De John Deere garantievoorwwarden blijven ongewijzigd!

Koeling zoals het moet zijn
De thermisch geregelde ventilator vleugels regelen automatisch 
de gewenste koeling. Hoe minder koelcapaciteit hoe vlakker de 
vleugelpositie. Dit verminderd het benodigde vermogen van de 
ventilator. Daarintegen realiseren de Flex-Tips meer luchtstroom 
waardoor de vleugels langer in de vlakke positie blijven en 
daardoor brandstof besparen.

Automatisch reinigen/omkeren
De werking van de Cleanfix® omkeer ventilator is eenvoudig 
d.m.v. een druk op de knop.

Power reinging
Met de vleugels in de reinigings positie garandeerd de Cleanfix® 
omkeer ventilator een extreem hoge luchtstroom  waardoor een 
optimale reiniging plaats vind.

Flex-Tips
De Flex-Tips aan het uiteinde van 
de vleugels verminderen de ruimte 
tussen ventilator en radiatortunnel. 
Dit verhoogd de luchtstroom, hier 
door blijven de vleugels langer 
in een vlakke positie wat een 
besparing genereerd.

Thermo elementen verstellen de 
vleugels om de gewenste koeling 
te realiseren.



Klant voordeel:
• Altijd schone radiatoren door regelmatig te 

reinigen.
• Geen lastige werkonderbrekingen en verloren 

produkietijd
• Optimaal, efficiënt  koelen ofgestemd op uw 

wensen.
• Brandstof besparing vanwege schone 

radiatoren
• Extra vermogen naar de PTO en de wielen in 

vergelijk traktoren met verstopte radiatoren
• Milieu vriendelijk
• Kwaliteit door John Deere getest
• 1 jaar Cleanfix® garantie
• John Deere traktor garantie blijft gewaarborgd

Het omkeer principe van de 
Cleanfix® ventilator garandeerd 
een krachtige reiniging en 
efficiënte koeling doordat de 
vleugels altijd in de meest ideale 
positie staan.

Zonder electronica, zonder 
tussenkomst van de ECU.

Aansluiting op het luchtdruk 
systeem.
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Hoe vlakker de vleugelhoek... ...destemeer meer vermogen voor de PTO

Omgeving’s temperatuur [°C]
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Koeling zoals het moet zijn:



HÄGELE GMBH
Am Niederfeld 13
73614 Schorndorf 

Tel.: +49 (0)7181-96988-0
Fax: +49 (0)7181-96988-80

info@cleanfix.org
www.cleanfix.org

Cleanfix® ventilatoren zijn leverbaar 
voor:

- 6145R, 6155R
- 6175R, 6195R, 6215R

Cleanfix® kits voor 
traktoren met 
lucht compressor 
aan boord

Artikel nu. 208231

Cleanfix® kits voor 
traktoren zonder 
lucht compressor 
aan boord

Artikel nu. 208232

Voor verdere informatie neem kontakt 
op met uw John Deere specialist.

20
86

54
 (2

01
6/

07
) N

L 
V

1.
1

Techno Air Benelux BV
De Hofstede 32d
4033 BV Lienden
Niederlande 

Tel: +31 857 608777
Fax: +31 485 361385

info@techno-air.com
www.techno-air.com 


