Veel gestelde vragen;
Kan ik Yellow Miracle Oil(YMO) in de motor doen als er al olie in zit?
Ja, YMO is compatibel met minerale en synthetische olie. We noemen deze olie ‘basis olie’ of – wat
kritisch – ‘vul middel’ van uw motor. Het doel van onze toevoeging is om de draaiende metaaldelen
te beschermen en wrijving weg te nemen. Daarom is YMO olie geen additief dat uw bestaande vul
olie ‘verbetert’ maar de metallieke wrijving reduceert.
Wanneer moet YMO worden toegevoegd aan mijn motor?
Voor maximale prestaties en een langere levensduur van uw motor, is het raadzaam om YMO olie
toe te voegen nadat uw standaard motor olie heeft ververst. Voeg een dag later de YMO toe. Denk er
wel om dat de oliepeilstok niet over het maximum gaat!
Kan ik YMO in een nieuwe motor doen of alleen bij gebruikte motoren?
Het is beter om uw nieuwe voertuig/motor de eerste 20.000 kilometer te laten lopen op de
voorgeschreven fabriek olie. Dit vóór dat YMO olie wordt toegevoegd. Dit heeft te maken met de
garantie voorschriften van de motorenfabrikant. Zo kan een mechanisch falen door productiefouten
- niet aan de verbeterde smering worden verweten. Door toevoeging van YMO na de inloopperiode,
zal slijtage sterk worden verminderd en compressie gewaarborgd. Elke gebruikte motor heeft baat bij
YMO olie. Een regel is dat je YMO olie gaat gebruiken bij motoren van 2 jaar en ouder.
Hoe YMO toevoegen?
Verwijder de vuldop wanneer de motor is uitgeschakeld en afgekoeld. Leeg langzaam de flacon YMO
in uw motor en sluit de olie vul dop goed af. Start de motor en laat het ongeveer 5 minuten stationair
draaien . U bemerkt vrij snel dat het geluid van uw motor rustiger wordt.
LET OP! Gebruik de toevoeging van circa 5% voor uw motor met een olie-inhoud van bijvoorbeeld 5
liter. Zorg ervoor dat uw peilstok nooit ver boven het maximum uitkomt!
Wat is het verschil tussen de YMO particulier en zakelijk( witte en zwarte flacons)?
Het verschil is dat de YMO witte flacon voor de particulier bestemd is die geen extreme eisen stelt
aan zijn voertuig of motor. De concentratie additieven is iets lager dan bij de YMO zakelijk ofwel
zwarte flacons. Zo kan het gedeelte biologisch worden verhoogd bij particulier.
Zal YMO mijn motor beter maken?
YMO is geen wondermiddel dat versleten aandrijvingen een nieuw leven geeft of defecten verhelpt.
YMO olie zorgt er wel voor dat uw motor veel minder interne wrijving heeft. Dat voorkomt slijtage en
aldus blijft uw motor in optimale conditie. Zo zal de motor soepeler lopen en rustiger klinken.
Luistert de dosering van YMO nauw?
Jazeker. Het uitgangspunt is 5 % ten opzichte van de motor olie inhoud. Het toe dienen van meer
YMO is zinloos. Bij een carter olie inhoud van 5 liter is dus 0.25 liter YMO genoeg!Een vuistregel is om
1 x per jaar de YMO erbij te doen. Niet vergeten…..

Hoeveel minder brandstof verbruik kan ik verwachten?
Dit is per motor, voertuig, tractor, boot enzovoort verschillend maar de resultaten zijn altijd vanaf 5%
tot zelfs 18% geweest. Dit geldt voor zowel benzine. LPG en diesel motoren.
Kan ik YMO olie bij zowel een benzine(en LPG) als een diesel motoren gebruiken?
Jazeker, in alle gevallen zult u merkbare verbetering ervaren.
Wat maakt YMO uniek?
YMO olie verbetert de olie niet. Het product zorgt voor een metaal behandeling die van de
concurrentie onderscheidt. Met onze productietechnologie, blijft de YMO olie zijn werk doen op de
bewegende metalen delen. De YMO beschermd werkelijk uw motor, terwijl gangbare smering
additieven zijn ontworpen om enkel de smerende werking van de basis olie te versterken.
Waarom is YMO olie deels biologisch?
Een belangrijk duurzaamheidaspect is dat we gebruik maken van plantaardige olie uit de
Nederlandse landbouw. De plantaardige olie versterken we met onze unieke formule van
synthetische dragers, en additieven. We streven er naar om minder afhankelijk te zijn van fossiele
brandstoffen die deels uit conflictgebieden komen. Ons product is beter afbreekbaar en verlengt de
verversingsintervallen. Daarom is deze unieke combinatie gezonder.
Wat is smering eigenlijk?
Smering dient om metaal op metaalcontact te vermijden, trillingen en geluid te dempen en om
warmte af te voeren. Met andere woorden, hoe meer smering een olie heeft, hoe beter. YMO voegt
daar een unieke metallieke wrijvingsvermindering aan toe. Minder wrijving geeft betere prestaties
en minder warmte ontwikkeling. Dus een stillere, zuiniger lopende motor plus een aanzienlijke
beperking van de slijtage.
Kan de YMO olie mijn olie filter verstoppen?
Neen, de YMO kan een olie filter geen schade geven. Een oliefilter is ontworpen om de kleinste
deeltjes verontreiniging en metaal te verwijderen uit de motorolie. YMO bevat geen vaste deeltjes
als ‘teflon’ of molybdeensulfide. Maar YMO heeft wel bestanddelen die het inwendige van een
motorblok van neergeslagen fijnstof en vernissen ontdoen.
Hoeveel extra vermogen van mijn motor kan ik verwachten?
Door de toevoeging van YMO aan een goed in conditie zijnde motor kan resulteren in een
vermogenstoename tot wel 10%! Dat is gebleken uit onafhankelijke rollenbank testen. De reden? De
interne wrijving in het motorblok wordt met YMO sterk verminderd.

Wanneer voeg ik YMO toe?
Het beste is dat u eerst uw oude motor olie ververst of laat verversen. Nadat uw motor olie is
ververst, kan er een dag later de YMO toegevoegd worden. Mocht u niet lang geleden nog de olie
hebben ververst dan kunt u alsnog de YMO olie toevoegen bij een koude motor.
Is er een houdbaarheid datum aan de YMO olie?
Er is geen opgegeven levensduur of datum voor de YMO als u van plan bent het op te slaan. Het is
echter raadzaam om het product in een koele, donkere omgeving op te slaan.
Waar kan ik de YMO nog meer voor gebruiken?
YMO is altijd een zinnige, efficiënte toevoeging. Het product werkt bij alle soorten goed ingelopen
motoren, vertraging- en versnellingsbakken, differentiëlen, maar ook in andere (tandwiel)
overbrengingen. Gebruik YMO echter nooit in rem systemen en ATV/CVT automaten.
Wanneer moet een YMO behandeling herhaald worden?
Dat is afhankelijk van de hoeveelheid kilometers of werkuren die uw motor draait. Wij adviseren dat
u uw geadviseerde olie verversingsintervallen met de helft terug schroeft. Toevoeging van YMO
verlengt namelijk ook de ‘levensduur’ van de olie. Dat bespaart erg veel kosten en resulteert in een
daadwerkelijke bijdrage aan een beter milieu.
Bij een ‘normaal’ gebruik adviseren wij 1x per jaar YMO toe te voegen.
Kan ik de YMO bij elke voertuig, machine of boot toevoegen?
YMO witte flacon of particulier is geschikt voor algemeen gebruik, denk aan uw auto, scooter,
klassieker, boot, motormaaier, camper en of jacht. Voor zwaar belaste, professionele inzet kiest u
voor de YMO type zakelijk(zwarte flacons). Denk daarbij aan de bedrijfsauto’s , taxi’s, bussen, trucks,
schepen, pleziervaart, tractors, agrarische werktuigen, bulldozers en andere zwaardere machines.
De koude start van de motor, hoe zit dat?
Een koude start is de eerste keer dat u de motor start nadat hij een periode inactief is gebleven en
geheel afgekoeld is. De metalen onderdelen worden ‘droog’ als de olie naar de onderkant van de
motor is gezakt. YMO olie biedt metaal blijvende extra bescherming voor dit euvel. Als de metalen
oppervlakken met de YMO zijn behandeld, worden de onderdelen beschermd totdat de olie door het
systeem circuleert en op temperatuur komt.
Een oude wijsheid is dat elke onbeschermde koude start evenveel slijtage geeft als 500 kilometer
rijden!
Kan ik ook zakelijk ook groter bestellen en/of een afspraak maken?
Om onze klanten goed te voorzien van advies en persoonlijke uitleg komen we op afspraak graag bij
u langs.

Is de YMO een Nederlands product en uitvinding?
De YMO is een uitvinding en een innovatief product waarin de combinatie is gemaakt tussen
meerdere factoren. Omdat de wens was om landbouwvoertuigen duurzamer te maken zagen we dat
de huidige motor olie typen en additieven doorgaans functioneren als alleen simpele verdien
modellen . Onze superieure samengestelde YMO olie is een gezonder verdien model voor u. U krijgt
betere resultaten voor minder geld.
Yellow Miracle Oil is daarbij een Nederlands product die op de Arnhemse innovatiecampus gemaakt
wordt!
Wat zijn YMO’s grote voordelen voor uw motor, uw portemonnee en het milieu?
*Sterke wrijving vermindering
*Veel minder slijtage
*Minder brandstof verbruik
*Een inwendig schonere motor
*Minder onderhoud
*Minder olie verversingen
*Meer vermogen
*Een rustiger lopende motor
*Minder uitgaven
*Een positievere bijdrage aan het milieu.

