Motor olie en smeringmiddelen markt
Bijna zou ik zeggen “eindelijk een technologie die uw motor echt beschermt, geproduceerd in in
innovatief Arnhem. Het zou goed zijn dat we 50% minder gingen olie verversen. Dat kan nu.
Daarbij verkrijgt u brandstof besparing en kosten voor onderhoud.
Alleen al in Nederland hebben we per maand een 400 miljoen liter benzine nodig. De benodigde
diesel is het veelvoud. Dus is er nog genoeg te winnen!
Een heldere visie
Als je alleen maar gaat voor het commercieel succes als olie producent of verkoper dan bedenk je
geen oplossingen. Daar mij het rentmeesterschap hoog staat is er mijns inziens veel te besparen op
olie verversingen. Betere smering zorgt nou eenmaal voor minder slijtage. Hierin hebben wij Yellow
Miracle Oil bedacht als olie additief. Dit voegt u aan uw bestaande carter vul olie.
De testen laten zien dat we een grootmeester in olie smering zijn.
Brandstof en milieu
Als wij spreken over economische voortgang en groei dan moeten we realiseren dat dit niet alles is.
De hoeveelheid troep die we uiteindelijk daar van hebben brengt schade aan natuur.
Het is stuitend dat in vele landen olie verversen een soort religieus ritueel is. Het doel daarvan? Door
weinig smerende motor oliën een klant wijs maken dat hij of zij op tijd moet verversen. Daarbij de
afval van de oude olie en filters.
Yellow Miracle Oil als olie additief was eigenlijk uitgevonden voor de agrarische sector. Dit om een
betere circulaire landbouw te verkrijgen. Doordat Yellow Miracle Oil overal inzetbaar is kunnen we
de hele markt bestrijken. Alle motoren/versnelingsbakken van 2 jaar en ouder kunnen we bedienen
in principe. Wij denken dat we 50% minder olie gaan verversen op aarde met dank aan Yellow
Miracle Oil.
Deels plantaardig
Yellow Miracle Oil is deels biologisch ofwel plantaardig. Hiervoor gebruiken we opgewaardeerde
koolzaadolie uit Nederland. Onze koolzaadolie is tot 95% afbreekbaar. De basis van onze olie additief
is synthetisch en voldoet aan alle internationale eisen voor motoren. Het is een “Metal Treatment”
product/technologie.
Toepassingen voor u
Onze motorolie additief is te gebruiken en inzetbaar ;
Personen automobielen , vrachtauto’s, bussen, schepen, boten, tractoren,graafmachines etc.
Vragen en opmerkingen
Richt u aan Dhr. W.A. van der Weide
info@yellowagro.com

Tel. +31 6 23360058

