Een duurzame economie.
Willibrordus van der Weide vertelt: ‘Yellow Miracle Oil’ is een deel en onderdeel van Yellow Energy
BV uit Arnhem, Nederland. Als start up was mijn doel om een bijdrage te leveren op het gebied van
duurzame energie vraagstukken. Door mijn zuivel en landbouw interesse wist dat er veel te
verbeteren viel op smering.
Minerale en synthetische olie van grote olie leveranciers blijven de standaard voor motor oliën en
additieven. Ik zie die oliesoorten – ook van de gerenommeerde merken – als niet meer dan een
basisolie. Een volume om te smeren en of koelen. Vele landen die ik bezocht van Iran tot Bangladesh
en van Oekraïne tot Georgië gaven mij een betere inkijk.
Na zeven jaar onderzoek en ontwikkeling, een motor olietoevoeging die deels biologisch is en die
samen met synthetische, gepatenteerde additieven leidt tot een optimale interne
wrijvingsvermindering. Dat doel te bereiken lukte alleen door innovatieve- en duurzame zienswijze te
combineren met technisch, chemisch en biologisch inzicht.
Omdat ik vanuit de rentmeester gedachte kies voor een gezond verdienmodel, en niet voor een
klassiek verdien model voelde ik mij vrij om met oplossingen te komen zonder schreeuwende
propaganda. Er ging dus een stille periode van ongeveer 7 jaar voorbij eer ik zo ver was dat ik het
‘recept’ had voor de ideale olie 'additief'.
Dankzij deze uitvinding, kunnen we de miljoenen olie verversingen in Nederland, Duitsland, GrootBrittannië en andere Europese landen drastisch verminderen. De oliewisselingen kunnen worden
gereduceerd met 50% terwijl de motor of transmissie gedurende al die tijd stiller, beter en zuiniger
loopt.
De voordelen voor het milieu zijn daarbij enorm vanwege de langere olie verversingsintervallen,
maar ook is YMO erg interessant voor u om uw kosten op het gebied van brandstofverbruik te
beperken.
Daarom is het best mogelijke voor mij alleen goed genoeg. ‘Yellow Miracle Oil’ dat gericht is op het
verzorgen van primaire/metaal oppervlakte kwaliteit door het metaal te behandelen, niet de olie.
Gemaakt en getest om beter te zijn dan de normale parameters van extreme druk en anti-slijtage
dan andere aanbieders. Meer gericht op het sterk verminderen van de onderhoudskosten,
vertragingen, uitval en het brandstofverbruik. Kortom willen wij alles verbeteren aangaande de
werking van uw machines.
Persoonlijk wil ik onze klanten voorzien van het best haalbare rendement van het machinepark,
mobiel of niet mobiel. Niet alleen economische voordelen, maar ook in ecologisch opzicht wat tot
duurzaam beleid en rentmeesterschap verbetering leidt. Daarom spreken we van een gezond
verdienmodel en niet van de bekende marketing commercie propaganda. De werkzaamheid van mijn
olie ; ‘Yellow Miracle Oil’ wordt bereikt door een unieke combinatie van een langeketen
gehalogeneerde koolwaterstoffen en merkgebonden additieven, die zeer stabiel en niet-corrosief
aan metalen onderdelen worden verbonden. De enorme sterke smerende functie zorgt voor
minimale frictie en slijtage. De unieke formule is zelfs deels biologisch, en dat is een primeur. Wij
bieden geen olie aan om uw motor te vullen maar metaal beschermende technologie…….

