
VOORDEAUTO.SHOP
DE ONLINE WINKEL IN AUTOADDITIEVEN EN AANVERWANTE PRODUCTEN

MET PERSOONLIJK ADVIES!

TonLin Nederland - Meander 151-8508 - 6825 MB Arnhem

GESPECIALISEERD IN REINIGING

 EN IN HET OPLOSSEN VAN AUTOLEKKAGE EN OLIEVERBRUIK

TEVENS HEBBEN WIJ VEEL VOOR DE AIRCO EN WERKPLAATSGEREEDSCHAP

VOOR VRAGEN BEL OF WHATSAPP

Tel: 06 2342 2013
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HET JUISTE PRODUCT VOOR UW PROBLEEM

        DIT LOST PROBLEMEN ECHT OP!
Stopt alle lekkages, reinigt en verbetert prestaties!

Welk motor probleem heb je?

Kies welk product u nodig hebt

Olie lekkage, zweten en kleine druppels

Verhoogt de oliedruk

Voorkomt sludge opbouw

Vermindert wrijving-slijtage

Vervuiling motor / zuigerveren

Olieverbruik

Speciaal voor Grote Lekkages!

Lekkage-Grote druppels, plek op de grond

Krukaskeerring lekt

Kleppendeksel-koppakking lekt olie

Compressie verlies / Blow-by van de motor

Motorgeluid, tikkende kleppen, klapperen

Verlengt de levensduur van de motor

DIT WERKT ECHT!

Compressie Repair with ring seal
Voordelen

olieverbruik verminderen

motor vermogen herstellen

Er kan er maar één de beste zijn.

Dicht alle olielekken!

pakkingen, keerringen, krukas afdichting

kleppendekselpakking

nokkenafdichting

herstelt harde klepseals

herstelt compressie

reinigt vervuilde zuigerveren

"vernieuwt" versleten motoren

herstelt blow-by

verhoogt de compressie

vermindert slijtage

Blauwe rook uit de uitlaat
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Repareer een lekke koppakking van binnenuit

zonder te sleutelen

Lees de gebruiksaanwijzing op onze site of bel even

Hoe groot is je koelsysteem lekkage,

of je koppakking probleem?

Kleine  lekken:

Met Rislone Head Gasket Fix heeft u de

mogelijkheid om snel en eenvoudig een 

koppakking lekkage te dichten.

Gebarsten koppakking (motor inh. >2 ltr.)

Inlaatspruitstuk en lekken in het blok

Compatibel met alle soorten antivries

Vriesplug lek

Kies welk product u nodig hebt

1x per week koelvloeistof bijvullen

Gemiddelde lekken:

Grote lekken:

Oververhitting

Gebarsten koppakking (motor inh. <2 ltr.)

Koelvloeistof bescherming

Your Car Is What It Eats. Make It Rislone.

Verwijdert roest en ketelsteen

Verwijdert olie en vettige aanslag

Te gebruiken met water

Te gebruiken met koelvloeistof

Lekke waterpomp

Lawaaierige waterpomp

Het is een speciale vloeibare technologie voor

beschadigde, lekkende of opgeblazen

koppakkingen. De kans op een goed resultaat

is zeer groot als u de gebruiksaanwijzing en

instructie goed opvolgt.

Kies welk product u nodig hebt

Bij een vervuild koelsysteem adviseren wij u dit altijd eerst te reinigen voor het beste resultaat.

Koelsysteem reinigen?

Waterpomp probleem?
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Dit is werkelijk een Top product!

Rislone Power Steering Repair

Rislone Transmission Stop Slip
Speciale additieven herstellen de werking van de koppelingen en

synchromesh ringen om slippen te voorkomen, elimineren aarzelingen

en verminderen ruw schakelen.

Werkt op alle wielaandrijvingen, automaat en handgeschakelde bakken,

overdrive 4 & 5 speed, regular 3 speed.

Slippende versnelling (Automaat)

Lager/tandwielen geluid

Ruw/zwaar schakelen

Transmissie ruis, trillen en klapperen

herstelt stuurprestaties, versoepelt zwaar sturen, 

Kies welk product u nodig hebt

Stuurbekrachtigings problemen?

vermindert traag sturen, maakt een eind aan "morning

sickness", vermindert geluid, stopt piepen en lawaaierige

pompen, vermindert wrijving en slijtage, stabiliseert

Kies welk product u nodig hebt

Versnellingsbak lekkage

Stuurbekrachtiging lekkage

Stuurbekrachtiging lawaai en piepen (fluiten)

Speling

Harde en strakke besturing

versnellingsbak problemen

snel en simpel opgelost

vloeistof, stopt lekkage, brengt keerringen en O-ringen

in goede conditie, vermindert vloeistofverlies en

voorkomt lekkages.
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Welk motor probleem heb je?

Problemen zijn er om op te lossen

doe dat samen met

de producten van RISLONE

en het advies van

Voorkomt sludge opbouw

met ZDDP supplement

Slijtage verouderde motor

Olieverbruik

Compressie verlies / Blow-by van de motor

Motorgeluid, tikkende kleppen, klapperen

Verlengt de levensduur van de motor

Verhoogt de oliedruk

Klepseal lekkage/olieverbruik

Vermindert wrijving-slijtage

Voorkomen van de vervuiling is vrij gemakkelijk, maar dan

moet je niet wachten tot het te laat is. Met rislone Engine

Treatment blijven de zuigerveren schoon!

Art. 55999

Speciaal setje voor olieverbruik bij TFSI en TSI motoren

De ontwerpfout bij deze motoren, een te smalle

onderste zuigerveer, is bij de meeste garagisten wel

bekend. Het gevolg is dat hierdoor de zuigerveergroeven

sneller dichtslibben en er grote problemen gaan ontstaan.

Als het probleem er is, dan is revisie vaak noodzakelijk.

VOORDEAUTO.SHOP

Kies welk product u nodig hebt

Blauwe rook uit de uitlaat

TonLin 2019 /  5    



34700 34740 51701 51732

V V V V

V V V V

V V

V V V V

V V V V

V V V V

V V

V V

V

V

V V V V

V V

V V

V V

V

V V

V V V

V V V

V V V V

V V

Bij problemen gebruik dan de 

Petrol of Diesel Treatment

RISLONE gegarandeerd beter!

Verwijdert bio vervuiling, algen groei

Gebruiken met E10, E15, E85 ethanol

Gebruiken met E85 flex benzine ethanol

Gebruiken met ingespoten motoren

Kan in benzine en diesel

Voeg bij elke onderhoudsbeurt

een flesje 

Rislone Fuel Injectie Cleaner toe.

Voor Benzine en Diesel!

Voor als het echt schoon moet zijn!

Vuile en verstopte brandstofinjectoren

Vuile kleppen of verbrandingskamer

Voorkomt vervuiling (gum, vernis en plak)

Geluid verstuiver, injectoren en brandstofsysteem

Smering voor de kleppen - bescherming

Slechte brandstofsmeering

Slechte brandstof 

Motor kloppen of pingelen

Laag octaangehalte - Octaan Booster

Laag cetaangehalte - Cetaan Booster

Verbetert de kwaliteit van de brandstof

CO uitstoot verbetert binnen 10-15 min.

Voorkomt ijsvorming en bevriesing

Verwijdert water uit de brandstof

Bestrijdt schadelijke effecten van Ethanol

Professional Tool & Equipment News

Echte problemen los je dus op met

RISLONE

Kies welk product u nodig hebt

De Complete Brandstofsysteem behandeling

van RISLONE
Winnaar van de PTEN innovatieprijs in Las Vegas
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Stopt lekkages in hydraulische systemen

Herstelt afdichtingen

Zorgt voor een langere levensduur

Motor kloppen of pingelen

Laag octaangehalte - Octaanbooster 

Verhoging met meer dan 20 punten

Verbetert de kwaliteit van de brandstof

Voorkomt ijsvorming en bevriesing

Verwijdert water uit de brandstof

Kleppenbescherming

Kan in benzine en diesel

Speciaal voor hydraulische systemen

automotive chemische additieven producent

In de loop der jaren gegroeid tot een internationaal

bekend merk. Eén van de grootste merken in

Amerika, levert ook aan de marine en professionele

raceteams. Elk product wordt telkens aangepast

aan de nieuwste technologie waardoor de

beste prestaties worden gegarandeerd.

Kies welk product u nodig hebt

Rislone is al sinds 1921 een echte originele
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Veilig voor u en uw omgeving

Geen giftige stoffen

Spaart ons milieu

Niet agressief en niet corrosief

Is volledig veilig voor huid en kleding

Bevordert een gezond binnenmilieu

De reinigende werking van probiotica is vergelijkbaar met de reinigende werking van biologische

zeep. Deze maakt langdurig schoon nadat de bacteriën (probiotica) worden aangebracht in de airco.

Zodra de probiotica in aanraking komen met organisch materiaal (vervuiling) kiemen de sporen

waarin de bacterie zich bevindt. De verontreiniging wordt verteerd en opgeruimd door enzymen die

door de bacteriën worden aangemaakt. Dit zorgt voor een schone en frisse airco voor een lange tijd.

DE VOORDELEN:

Eenvoudig toepasbaar en in 5 min. klaar

Kan in een nat kachelhuis verwerkt worden

100% natuurlijk

AIRCO REINIGER
Wij adviseren de airco reiniger van Green XL

Green XL reinigt de airco op probiotische basis, waardoor

u, uw monteurs en uw klant geen giftige stoffen binnen

krijgen. U bent maatschappelijk verantwoord aan het

ondernemen, het brengt gemakkelijk extra omzet en is

zelfs binnen 5 minuten klaar!

uitgevoerd, waardoor het filter sneller vervuilt.

Deze roetfilters zijn prima te reinigen en dat kan op een

zeer voordelige manier. Bel ons voor informatie.

Prijs aan vloeistof per auto +/- €15  tijd 30-60 min.

Reiniger vloeistof 5 ltr. Spoeling vloeistof 5 ltr. Reinigingsapparaat

Deze reiniger en vloeistof spoeling kan ook worden gebruikt met andere reinigingsapparaten!

115601

              ROETFILTER REINIGER VAN

Vervuiling van het roetfilter komt zeer veel voor. Dit komt

deels door het rijgedrag en de vele korte afstanden die

met een diesel (denk aan een 2e auto) worden gereden.

De regeneratie wordt hierdoor afgebroken of niet
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11.003 250 ml.

11.008 1 liter.

koud met Power Freeze. Terug naar 8 graden.

11.124

Speciaal assortiment Airco Ventielen 88.205 Orrifice assortiment  88.200

Assortiment dubbele O-ringen

88.902   (48 stuks)

UV Airco lekdetectie Gebruik altijd handschoenen en een veiligheidsbril

13.092 12.011

Oudere aircosystemen hebben last van aanslag in

de leidingen en worden vaak niet kouder dan

11-13 graden. Maak het systeem weer optimaal

Onze Airco Stoplek is een groot succes!

Al jaren lang verkopen wij airco stoplek. Onze nieuwe 

formule en verpakking in spuitjes zorgen voor een uitstekend

resultaat. Wanneer kan je een airco stoplek gebruiken? Als

je de airco aan de machine hangt en je kan hen 4 minuten 

onder druk houden dan kan je het toepassen. We hebben

verschillende verpakkingen 6 en 30 ml en met uv 8 en 40 ml.

Bel ons voor informatie of kijk op de site.

LET OP! Onze prijzen zijn zeer voordelig!
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O-Ringen, Springlock, ventielen en

afdekkapjes

Inhoud 241 stuks

88.314

Een speciale Airco Kit voor

Italiaanse Auto's

O-Ringen, speciale dubbel lip ringen,

ventielen en afdekkapjes

Inhoud 178 stuks

88.315

Een speciale Airco Kit voor

Amerikaanse Auto's

O-Ringen, ventielen en afdekkapjes

88.316

Wij leveren een groot aantal artikelen voor de airco werkplaats.

O.a. snelkoppelingen, adapters, pakkingen, ventielkapjes, maar

ook Pag olie, injectoren, UV-lampen, thermometers enz.

Bel ons gewoon, of kijk op onze site. 

Wij komen ook graag bij u langs, bel of mail voor een afspraak

Een speciale Airco Kit voor

Franse Auto's

O-Ringen, speciale dubbele O-Ringen,

ventielen en afsluitdopjes

Voor Renault, Peugeot en Citroën

Inhoud 214 stuks

88.312

Een speciale Airco Kit voor

Duitse Auto's

O-Ringen, ventielen en afsluitdopjes

Inhoud 161 stuks

88.313

Een speciale Airco Kit voor

Aziatische Auto's
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Zuiniger rijden Betere acceleratie

Verhoogt octaan met 9 punten

Optimaliseert motorprestaties

Verhoogt acceleratie vermogen

Verhoogt motor koppel

Vermindert pingelen

Beter optrekken Verhoogt het vermogen

Reinigt sproeiers en carburateur Maximale prestaties

Verbetert prestaties Minder  wrijving

LINDEMANN OCTAANBOOSTER VOOR BETERE PRESTATIES!

Boost Street Boost Pro Racing Boost Extreme Racing

A330 A340 A345

Stabiliseert het octaangetal Octaanverhoger van 95 naar 100

SERVICE CLEANER BENZINE

A238

1 fles is geschikt voor 80 liter brandstof

Toepassing tijdens de servicebeurt

Het jaarlijks reinigen van het

brandstofsysteem met deze

krachtige Service Cleaner

resulteert in een stillere

en zuiniger auto.

A221

SERVICE CLEANER DIESEL

Houdt het brandstofsysteem schoner

Zorgt voor rustige en stille werking

Voorkomt roest en corrosie

Optimaliseert de compressie

Verlaagt zwarte rook en geeft

een schonere uitlaat

Verlaagt het brandstofverbruik

Reinigt de verbrandingskamer

Voorkomt koolaanslag

Kan in brandstoffilter

400 ml. voor 100 ltr.

A310

Voorkomt slijtage van injectoren

Reinigende werking op

EGR, Turbo en Roetfilter

Voorkomt rookvorming en roet

Verlaagt zwarte rook

Verfijnt de inspuiting

Tast geen rubbers of pakkingen aan

Optimaliseert de verbranding

400 ml. voor 40 ltr.

A200

DIESEL BOOST SMOKELESS

Reinigt en smeert de brandstof-

pomp, kleppen, injectoren.

Verhoogt het cetaangetal

Voorkomt roetafzetting

Betere verbranding en lager

brandstofverbruik. 

De producten van Lindemann zijn ontwikkeld door het uit te testen in de praktijk. Vele motoren

zijn onder extreme omstandigheden getest en hierdoor zijn additieven ontwikkeld die slijtage

voorkomen en tegengaan. In de meeste producten is teflon toegevoegd wat voor zeer

Nieuw  in ons assortiment zijn de additieven van

Lindemann. Deze additieven bestaan sinds 2013 en

Lindemann is inmiddels marktleider in Scandinavië. 

Wat is de toegevoegde waarde van Lindemann?

goede resultaten zorgt. Meer weten? Wij vertellen u er graag over, bel gerust.
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A150 A140 A141

MANUEL GEARBOX AUTOMATIC TRANSMISSION POWER STEERING

Maakt schakelen soepeler Maakt schakelen soepeler Vermindert olielekken

Vermindert het geluid Vermindert het geluid Smeert de pomp

Reinigt kleppen Reduceert wrijving Bevat grote teflonmoleculen

Maakt oliekanalen schoon De motor draait soepeler Vermindert olieverbruik en lekkage

A130 A102 A120

A101

OIL STOP LEAKENGINE PERFORMANCE TREATMENTOIL SYSTEM CLEANER

Reinigt smerende onderdelen Motorbehandeling met teflon Ontwikkeld met behulp van de

Verwijdert black-sludge Geeft dynamische en statische smering meest geavanceerde technologie.

WORN ENGINE TREATMENT

Motorbehandeling met teflon

Speciaal ontwikkeld voor oudere motoren

die al wat slijtage vertonen. Deze unieke

formule heeft het doel om olieverbruik te

verminderen en de compressie te verhogen.

De samenstelling is op basis van grote teflon

moleculen, die zorgen voor een betere 

compressie, en die verdere slijtage voorkomen.

A452

Bevat additieven die de cilinderwand, zuiger

en zuigerveren reinigt en af dicht.

Reinigt en onderhoud het injectiesysteem

Vermindert het risico van oververhitting

Optimaliseert motorprestaties

Verlaagt de bedrijfstemperatuur

A451

QUICK STARTINSTANT POWER

Speciaal ontwikkeld om

verbrandingsmotoren

sneller te laten aanslaan.

Uitstekende hulp voor het

starten van de koude motor.

Langere levensduur van de accu.

TonLin 2019 /  12    



710011

Metacrylaat wit

4 min. open tijd

710014

Zwart

3 min. open tijd

71002 Mixertips - apart mee bestellen.  Zakje 12 stuks

710001

Zwart

60 sec. open tijd

werkt zeer snel

710010

Transparant

60 sec. open tijd

werkt zeer snel

opvullen en repareren, slijpen, boren en draad

tappen is na korte tijd mogelijk.

Houdbaarheid: 12 mnd. Ongeopende verpakking

Temperatuurbestendigheid: -40°C tot + 140°C

Voor o.a. kunststof steunen, bevestigingspunten,

scheuren en gaten in kunststof bumpers en spoilers, autolampbehuizingen, radiateur ophangpunten, grills, dak-

steunen, verankeringen, buitenspiegelbehuizingen, kunststofbekleding, dashboard, metalen, hout, glas, steen.

remklauwen- en blokken, remnippels, scharnieren,

remleidingen- en tangen, perslucht cilinders, O-ringen,

onderdelen van hydraulische systemen, koeling- en

airco onderdelen, en nog veel meer.

A184

ORIGINALFIX NOVAMIX SNELLIJM 50 ML

voor het professioneel verlijmen, herstellen, 

A501 A500

MONTAGEPASTA MET TEFLON

Met bijzondere nasmering

Deze montagepasta is ontwikkeld met een unieke formule

die gabaseerd is op Bentoniet met een hoog P.T.F.E.

gehalte, ook wel bekent als Teflon.

Toepassingen: verstuivers, bougies, draagarmrubbers,

assemblage van de versnellingsbak, revisie van motoren, 

RADIATOR FLUSH RADIATOR STOP LEAK

Reinigt het koelsysteem

Optimale circulatie en

koeling

Dicht lekkages

Beschermt afdichtingen

Langere levensduur
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Door onze speciale afspraken zijn onze prijzen verrassend laag.

Een voorbeeld:

Inductie apparaat

Bij ons slechts € 499,00

of mail info@tonlin.nl

Een aanvulling op onze additieven zijn de gereedschappen

van BGS Technic. Deze Duitse firma levert een groot

assortiment aan vakgereedschap voor de garagist.

Zoekt u speciaal gereedschap vraag ons dan naar de BGS

catalogus of kijk eens op de site www.bgstechnic.com naar de ruime keuze die men biedt.

Ziet u een product wat uw belangstelling heeft dan kunt u ons het artikelnummer opgeven en

wij maken een zeer scherpe prijs voor u. Bestelt u voor meer dan € 100,00 aan gereedschap dan

zijn de verzendkosten voor ons.

gewoon 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Met het juiste product hebt u het beste resultaat!

Ik bezoek wekelijks tientallen garagebedrijven

in Nederland en België om hen te adviseren en

te helpen met de juiste behandeling. Ook bij

uw bedrijf kom ik graag vrijblijvend

langs om u uit te leggen hoe deze bijzondere

producten allemaal werken.

Bel gerust 06 2342 2013

waar oplossingen worden geleverd.

Additieven zijn geen tovermiddelen, maar als je weet

hoe je het moet gebruiken en wanneer, dan zal je

versteld staan van de goede resultaten die je er mee

bereikt. Mijn doel is om mijn kennis over additieven

te delen met mijn klanten. Advies geven staat op

nummer 1 in mijn bedrijf. Op mijn site staat een speciaal

formulier om advies te vragen, maar ook telefonisch,

per WhatsApp, of per mail is dat mogelijk. Dit kan

Voordeauto.shop is de online winkel van TonLin Nederland.

Het doel van deze winkel is om een ruim assortiment

additieven aan te bieden die echt helpen om problemen

op te lossen. Allemaal door mij zelf getest en goed 

bevonden. Ik streef er naar om een persoonlijke band

te creeeren met mijn klanten. Na mijn jarenlange

ervaring als mede eigenaar van XADO b.v. en als oprichter van

het merk TORALIN heb ik in december 2017 besloten

om zelfstandig verder te gaan en een bedrijf/winkel te creëren
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Telefonische, per mail of WhatsApp bestellen mag ook.

Telefoon 06 2342 2013

info@tonlin.nl

Zijn er vragen of komt u er niet uit, bel ons dan.

Zie hier een voorbeeld van onze staffelprijzen.

Hoe meer u afneemt hoe goedkoper u inkoopt. Denk ook eens aan gezamenlijk inkopen.

product klikt. De meeste artikelen hebben 3 tot 5 staffelprijzen. 

U kunt nu als bedrijf inkopen voor scherpe prijzen. U ziet deze prijzen pas als u op een 

maakt u een account aan. 

HOE WERKT ONZE WEBSITE?
Ga naar https://www.voordeauto.shop/ en klik rechtsboven op "INLOGGEN"
U krijgt dan het volgende scherm te zien. Heeft u een account dan kunt u inloggen en anders
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TonLin Nederland
Meander 151-8508

6825 MB Arnhem

06 2342 2013

info@tonlin.nl

info@voordeauto.shop

voordeauto.shop
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