
XMILE reinigt motoren inwendig.
De foto's laten het inwendige deel zien
van een Caterpillar 3608 scheepsmotor.
Gegevens:
* Motor staat aan boord van MS "Isabel"
* 3.600 pk bij 1.000 omwentelingen.
* Brandstof: Marine gasoil
* Carterinhoud smeerolie 800 liter
* Voorgeschreven verversingstermijn van
  de smeerolie is 3.000 bedrijfsuren.
Bijzonderheden:
Enkele jaren geleden is men XMILE gaan
toepassen op deze reeds gebruikte en
inwendig zeer zwaar vervuilde motor.
Inmiddels zijn wij enkele jaren en 5.500
bedrijfsuren verder, en wat is gebleken ?
De pikzwarte inwendige aanslag is volledig verdwenen, de motor loopt mooier en zuiniger als ooit tevoren.
Verder is het een vermelding waard te constateren dat de verversingstermijn van de motorolie is verlengd van 3.000
naar 5.500 bedrijfsuren. Smeerolie analyses hebben uitgewezen dat deze verlenging mogelijk en verantwoord was.
Deze foto's zijn gemaakt door de machinist, direkt na het aftappen van de smeerolie na 5.500 bedrijfsuren.
Het vroegere smeerolieverbruik was gemiddeld 24 liter per etmaal en dit is inmiddels gezakt naar 14 liter per etmaal.
De brandstoffilters werden vroeger vervangen bij 800 draaiuren en tegenwoordig bij 1.500 draaiuren. 
Groot-onderhoud is normaal gesproken bepaald op 20.000 bedrijfsuren, nu met toepassing van XMILE is het groot-
onderhoud bepaald op 25.000 bedrijfsuren. XMILE zorgt dat de brandstof volledig verbrandt, waardoor er geen roet
en onverbrande brandstofresten in het inwendige van de motor kunnen komen. Voor de Kapitein is de besparing in 
brandstof- en onderhoudskosten zeer welkom, en een goedlopende en betrouwbare motor draagt bij aan de veiligheid
en continuïteit van het schip, lading en haar bemanning.
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zuiger, drijfstang en krukas

onderzijde - krukas

MS - Isabel



De heer Roel de With van Brandstoffenhandel van Zessen, heeft een prachtig nieuw tankstation gebouwd aan de
Driemolensweg te Lexmond. Vanaf de start is op het tankstation ook Euro 95 XMILE verkrijgbaar.
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Van Zijl Brandstof BV is recentelijk overgegaan op XMILE brandstoffen, zowel Diesel XMILE als Euro 95 XMILE
zijn verkrijgbaar. Het onbemande tankstation bevindt zich in Bunnik

Tijdens de introductie waren er speciale
actieprijzen voor de XMILE brandstoffen
Wel eens problemen gehad met EGR systemen of de EGR-unit ? (Exhaust Gas Recirculation /Uitlaatgas re-circulatie)
XMILE voorkomt aanslag in het EGR systeem en indien de aanslag reeds aanwezig is, zorgt XMILE voor een zachte
en geleidelijke schoonmaak van het EGR systeem. Voorwaarde voor deze "schoonmaak" is wel dat u steeds XMILE
blijft tanken en dat uw motor een normale bedrijfstemperatuur bereikt. Het werkt op diesel- en benzinemotoren.
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XMILE ondersteunt zijn distributeurs, of het nu oliehandelaren of tankstationhouders zijn, maakt voor ons geen 
verschil. Documentatie, flyers, vlaggen, productstickers op de verkooppompen, het is allemaal voor u beschikbaar.

Het XMILE nieuwsblad is een uitgave van XMILE Europe BV. Het blad is bedoeld om XMILE dealers en hun klanten
te informeren over XMILE zaken in de breedste zin van het woord. Er is ook plek voor uw XMILE gerelateerde
verhalen of ervaringen, en zelfs die van uw klanten. Heeft u een bijzonder verhaal over brandstofbesparing, toename 
van motorvermogen, schone filters, enz... dankzij de toepassing van XMILE ? Laat het ons even weten, uw bijdrage is
welkom en wordt zeer op prijs gesteld. Neem even contact op met info@xmile.eu en u krijgt van bericht van ons.
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