Ontwikkeling en testen
Als uitvinder en producent hebben wij afgelopen jaren veel advies ingewonnen, consultaties en
testen gedaan in verschillende landen. Daarbij zijn wij nooit van het idee en visie veranderd dat we
nadrukkelijk een gezond verdienmodel wilden in plaats van het gangbare van de gangbare
olieleveranciers.
In onze visie past duurzaamheid en rentmeesterschap perfect in ons streven naar een optimale
wrijvingsverminderaar. En die optimale wrijvingsverminderaar hebben we gevonden in Yellow
Miracle Oil.
Conform ASTM D 2783; In 2018 hebben we in Nederland getest volgens de normen van ASTM D
2783 (uit de VS). Daarbij testen we Yellow Miracle Oil(YMO) particulier en zakelijk.
We vergeleken in Groningen onze olie met een bijvoorbeeld SHELL Helix, SLICK 50 (additief) en TSL
(olie versterker). U kan een uitgebreide Engelstalige TEST toe doen komen waaruit de superieure
kwaliteit van onze olie bewezen blijkt(punt 12 op onze website pagina)
U ziet dan dat onze beide typen Yellow Miracle Oil onder EXTREME druk superieur zijn.
Yellow Miracle Oil zakelijk kon zelfs een druk aan boven het maximum waarde van 800 kg wat
verbazingwekkend is. Met andere testen die we uit lieten voeren op onze TIMKEN methode
REICHERT tester is onze olie met ten minste met 8 top olie merken van Europa vergeleken en
gecontroleerd op echte slijtage preventie(WP) en extreme druk(EP). Geen enkele van de met YMO
vergeleken oliesoorten kon ook maar in de schaduw staan van de meetresultaten van Yellow Miracle
Oil.
De Reichert-tester is daarbij een uitstekend hulpmiddel voor smeermiddelen- en additieven
fabrikanten om slijtage preventie waar te nemen (WP) en extreme druk (EP) eigenschappen van hun
monsters te evalueren. Deze tester is ook praktisch te gebruiken als een effectief instrument om te
bepalen of smeermiddelen kwaliteit genoeg hebben voor uw machines. De zichtbare slijtage op
metaal delen lieten tijdens de testsessies zien dat olie van zogenaamde top merken( Shell, BP,
Gastrol, Kroon Oil enz.) erg weinig smering geven in situaties waarbij onze Yellow Miracle Oil juist
slijtage voorkomt.
Er zijn ook enige video’s op Youtube waarin we YMO laten zien. Dat was nog in onze prille situatie.

