
 
 
 
 

 

 
Lezing / presentatie   Dinsdag 10 mei, 2016 - 19:30 uur 

MOTORcheckUP  = Hoe gezond is uw motor?? 
 
 

Marc Nederveen zal ons op 10 mei uitleggen hoe gezond uw motor is !! 

 
Zoals een arts aan een buisje bloed genoeg heeft voor een controle, zo is voor elke MOTORcheckUP-test slechts 
één druppeltje olie genoeg om te ontdekken of uw motor nog “gezond” is.  
 
Hoe maak je de gezondheid van een motor en dus ook uw motor inzichtelijk? MOTORcheckUP kan bijna alles aan 
een auto of machine inspecteren. Maar zelfs ervaren experts hebben niet zomaar de mogelijkheid om de interne 
conditie van de motor, versnellingsbak, remmen of stuurbekrachtiging te testen zonder gebruik te maken van 
complexe apparatuur. Maar nu is dit mogelijk voor iedereen om dit te (laten) controleren.  
 
Snel, Betrouwbaar en Eenvoudig. Test de gezondheid van de motor en bent zeker van je aanschaf, verkoop, bij 
service intervallen en onderhoud.  
In de praktijk; met een druppel olie van de motor kan worden vastgesteld of de motor gezond is of niet!  
 
MOTORcheckUP is een mechanische test welke naast de olie conditie ook aantoont;  

 motor vervuiling,  

 water of koelvloeistof in de olie  

 brandstof in de olie.  
 

Neem wat olie mee, dan kan Marc gelijk kijken of jouw motor in orde is !!!. 
 

 
Niet te geloven? 
 

Kom daarom even kijken en luisteren en neem wat 
olie mee van de motor waarvan jij alles wilt 
weten! 

 
 

Leden mogen uiteraard  gratis een introducé meenemen. We zien jullie op de 10e ! 
 

 

Lezing:  MOTORcheckUP door Marc Nederveen  
Datum:  Dinsdag 10 mei     -  aanvang  19.30  uur 

Locatie: t’ Langenbaergh - Deventerweg 1 - 7245 AW Laren 
 

 Introducés  zijn van harte welkom.  

Afdeling: Deventer - Zutphen 
 

website: www.atc-dz.nl        e mail: info@atc-dz.nl          Tel:  0573-452808 
 

Secretariaat:  J.H. (Henk) Deunk, Den Brink 28  7261 PH  Ruurlo 
 

http://www.atc-dz.nl/
mailto:info@atc-dz.nl

