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Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten 

overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze 

voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam. 

 
 

DE-BUG 
 

MAGNETISCHE BRANDSTOFFILTERS 
PRIJSLIJST 2019 
 

Modelnummer 

enkel 

Motor- 

vermogen 

Doorlaat 

L/uur 

EXCL. BTW INCL. BTW 

21% 

afmetingen 

DIL140 <140pk 100 € 145,00 € 175,45 60x84x105mm 

DIL500 100-300pk 500 € 360,00 € 435,60 115x124x150mm 

DIL1000 250-600pk 1000 € 560,00 € 677,60 111x114x194mm 

 

De-Bug Brandstof Sterilisatie Systemen  

Diesel- en gasolie zijn organische vloeistoffen en daardoor een voedingsbodem voor microscopische 

groei van algen, gist en bacteriën. 

De groei van organismen kan zeer snel gaan. Omstandigheden zoals vocht en/of temperatuur kunnen 

onmiddellijk aanleiding geven tot een sterke groei van deze organismen.  

De aanwezigheid van deze vervuiling door organismen wordt in het algemeen duidelijk door de 

volgende symptomen: reuk, kleur en corrosie. 

 

Het gevolg is: 

1. Verstopping van de filters 

2. Verstopping van de leidingen 

3. Verstopping van verstuivers 

4. Verstopping van de brandstofpomp 

5. Schade aan het gehele systeem 

 

Het resultaat: 

1. Motoren lijden aan brandstofgebrek, waardoor vermogensverlies 

2. Motoren kunnen stilvallen 

3. Hogere onderhoudskosten of dure reparaties 
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4. Mogelijk ontstaan van een gevaarlijke situaties doordat het vaartuig niet meer bestuurbaar 

is. 

 

Werking: 
Het De-Bug Brandstof Sterilisatie Systeem behandelt de brandstof door middel van een 

magnetisch veld, waar doorstroming heeft bewezen dat alle organismen afsterven en zodoende de 

vervuiling van de brandstof wordt bestreden en voorkomen.  

 

 
Het resultaat is: 

1. Optimale motorprestatie 

2. Lager brandstof gebruik 

3. Schonere uitlaatgassen, roetmeting ter inzage 

4. Lagere onderhoudskosten 

5. Langere levensduur van de onderdelen en motor 

 
Het De-Bug Brandstof Sterilisatie Systeem bestaat uit een corrosievrije behuizing, waarin 

permanentmagneten zijn geplaatst die van een keramische laag zijn voorzien en daardoor 

onderhoudsvrij zijn. 

 

DE-BUG is een éénmalige aankoop gebaseerd op “FIT IT – FORGET IT” 

 
De-Bug Brandstof Sterilisatie Systemen zijn ontworpen, ontwikkeld en gefabriceerd in Nieuw- 

Zeeland door DE-BUG Worldwide. De-BUG heeft patenten. Nato nummers, Veritas certificaten en 

wordt aanbevolen door gerenommeerde motorfabrikanten en oliemaatschappijen. Testrapporten 

liggen ter inzage. 

 

 

Alle vermelde prijzen zijn vrijblijvend en gelden voor levering af ons magazijn.  

 

 


