
XMILE verzorgt een presentatie voor
de XMILE dealer Vissers Olie te Horst.
Op 18 november j.l. hebben wij een presentatie
mogen verzorgen voor relaties en prospects 
van Vissers Olie. De locatie was het Parkhotel
in Horst en met de ca. 40 aanwezigen was de 
opkomst bijzonder goed te noemen. Inleiding en
interviews werden geleid door Art Rooijakkers,
een TV persoonlijkheid die ons bekend is van
onder andere "Peking Express" en binnenkort
weer te zien zal zijn op TV in "Wie is de Mol".
Tijdens de XMILE presentatie was er regelmatig
interactie met de aanwezigen, en is er vooral
duidelijkheid geschapen over de huidige brandstofkwaliteit en wat XMILE er aan kan doen om de
prestaties ervan te verbeteren en het brandstofverbruik fors te reduceren. Ook het gevreesde probleem
van filter-blocking in aannemerij en grondverzet bleef niet onbesproken en kreeg voldoende aandacht.

Het interview door Art Rooijakkers met Eric van den Munckhof, directeur van Munckhof Taxibedrijven
was verhelderend en openhartig. Eric is een bewuste gebruiker van XMILE en wijst op de mogelijkheid om 
milieu-verantwoord te ondernemen, Co2 en andere kwalijke stoffen te reduceren en tegelijkertijd fors te 
besparen op brandstofkosten. In het geval van Taxibedrijf Munckhof zal dit ruim 40.000 € gaan opleveren.
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XMILE / Wij heten alle genodigden
van Vissers Olie van harte welkom.

Inschatting brandstofbesparing bij Munckhof bij gebruik van geleverd door XMILE-dealer Vissers-Horst

Totaal dieselverbruik wagenpark per jaar in liters 2.084.000
Gemiddelde dieselprijs netto excl. btw per liter 0,930€           

Brandstofkosten per jaar excl. Btw, excl. XMILE 1.938.120€      

XMILE kosten / meerprijs per liter excl. btw 0,0150€          

besparing bespaarde jaarverbr brandstofkosten besparing per
in % liters p. jr. saldo ltrs inclusief XMILE jaar in €

Besparing in procenten, liters en Euro's 1,5% 31.260 2.052.740 1.939.839,30€   1.719,30-€     

"              "              " 2,0% 41.680 2.042.320 1.929.992,40€   8.127,60€     

"              "              " 2,5% 52.100 2.031.900 1.920.145,50€   17.974,50€    

"              "              " 3,0% 62.520 2.021.480 1.910.298,60€   27.821,40€    

"              "              " 3,5% 72.940 2.011.060 1.900.451,70€   37.668,30€    

"              "              " 4,0% 83.360 2.000.640 1.890.604,80€   47.515,20€    

"              "              " 4,5% 93.780 1.990.220 1.880.757,90€   57.362,10€    

"              "              " 5,0% 104.200 1.979.800 1.870.911,00€    67.209,00€    

"              "              " 5,5% 114.620 1.969.380 1.861.064,10€    77.055,90€    

"              "              " 6,0% 125.040 1.958.960 1.851.217,20€    86.902,80€    

"              "              " 6,5% 135.460 1.948.540 1.841.370,30€   96.749,70€    

"              "              " 7,0% 145.880 1.938.120 1.831.523,40€   106.596,60€  

Opmerkingen:
Brandstofbesparing is gemiddeld 5 tot 8% op jonge efficiënte motoren.
Bij een gemengd wagenpark, is 3 tot 7% op termijn haalbaar.
Besparing is bij gelijkblijvende inzet, onder dezelfde omstandigheden.



           De nieuwe XMILE brochure voor de Oliehandelaar. Wij hebben voor onze XMILE
oliehandelaren/distributeurs een 
folder ontwikkeld die hulp kan 
bieden bij het informeren van 
klanten en prospects.  De folder
is gedrukt op zwaar 200 grams- 

kwaliteitspapier, formaat A3
en dubbelzijdig bedrukt.
Op de achterzijde is ruimte
vrij gelaten voor opdruk van
het bedrijfslogo en gegevens   
van de oliehandelaar zelf.
De brochure geeft tekst en
uitleg over XMILE op tankstations en in de segmenten vervoer, transport, grondverzet, loonbedrijven en
agrarische bedrijven.  Laat ons even weten of u deze brochure kunt gebruiken bij uw verkoopactiviteiten.

Een onverwachts TV-interview op uw tankstation ?
Recente TV uitzendingen "Keuringsdienst van waarde" 
en "Kassa" geven aan dat de programmamakers het nu  
gemunt hebben op de premium brandstoffen van de 
merkmaatschappijen. Deze grote merken beloven een 
forse brandstofbesparing, maar maken dat niet waar.
Als de TV-ploeg bij u binnenstapt, op zoek naar een
premium brandstof die wèl een forse besparing zal 
bieden, heeft u dan de juiste informatie over XMILE ?
Hiernaast/rechts, ziet u de "spiekbrief" die u en uw 
medewerkers een handje helpt om de juiste informatie te verstrekken over XMILE. Bel ons voor toezending.
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HITACHI-NL kiest voor  
XMILE- Diesel Rood EN 590
Aangezien Hitachi kwaliteit en
bedrijfszekerheid van haar
off-road equipement hoog in het
vaandel heeft, en de brandstof-
gerelateerde klachten de laatste
tijd sterk toenamen, is er door
Hitachi een eigen onderzoek 
gedaan. Het was al opgevallen  
dat een aantal machines totaal  
geen klachten hadden en andere 
juist wel, soms bij herhaling.
Er moesten dus verschillen zijn
in de geleverde brandstoffen.
Hitachi heeft daarop alle in 
Nederland beschikbare brand-
stoffen onderzocht, inclusief de
maatschappij premium products.

Ook de ge-additiveerde en anderszins met biocide behandelde gasolies zijn meegenomen in het onderzoek.
XMILE Diesel-Rood EN 590 is als de beste uit de test gekomen. Voor al onze XMILE dealers een zeer 
bruikbaar verkoopargument.
Overigens verwachten wij
niet dat deze uitkomst zal
betekenen, dat Hitachi-NL 
nu direct zal overgaan tot  
een dwingend voorschrift  
om alleen maar XMILE Diesel
Rood EN 590 te gebruiken.
Dat zij XMILE nu onderweg 
warm aanbevelen als er zich 
brandstof-gerelateerde 
problemen voordoen, is ons
inmiddels wel duidelijk
geworden. Mooi meegenomen.
Ter informatie: (zie rechts)
Onze nieuwe huisstijl voor de
XMILE advertentie die wij
plaatsen in diverse vakbladen

Het inwendig reinigen van de motor kost
enige tijd, het schoonhouden juist niet.
 De inlaatklep van een  Dezelfde inlaatklep
 scheepsdiesel, er was  na ca. 1.000 draaiuren
 géén XMILE gebruikt  op XMILE brandstof.
Het volledige rendement van XMILE komt pas
tot zijn recht als de motor gereinigd is. Dan is
de besparing maximaal en de uitstoot minimaal.
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Scheur Olie uit Achterberg, onze XMILE dealer, levert aan een groot taxibedrijf in Midden-Nederland.
Onderstaand een grafiek van het brandstofverbruik van een Ford Focus taxi.  Gedurende 81 tankbeurten
zijn de km-standen en de getankte liters bijgehouden. In de laatste 25 tankbeurten is gereden op XMILE. 
Ten opzichte van het vorig jaar, in dezelfde periode, is een brandstofbesparing opgetreden van 7,1 %.
Onze dank aan Scheur Olie en zijn relatie, voor het verstrekken van onderstaande gegevens.

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 altijd 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 zeker bericht van ons.
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Taxi-personenvervoer / Ford Focus-diesel 
Vanaf half maart XMILE toegevoegd,
inmiddels 7,1 % brandstofbesparing 
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Kan een professionele XMILE presentatie uw klantenkring uitbreiden,of uw eigen kennis vergroten ? 
Wij hebben in de
afgelopen weken al 
diverse malen een 
XMILE presentatie
gehouden. Het publiek
was in aantal en samen-
stelling steeds weer
sterk verschillend.
Transportbedrijven,
accountmanagers,
tankstationpersoneel,
loonbedrijven enz…
De presentatie kan
steeds aangepast
worden aan de aan-
wezigen en dat is
altijd in samenspraak
met de XMILE dealer.
Misschien iets voor u ?
U nodigt uw personeel, klanten of prospects uit, wij verzorgen de XMILE presentatie op uw eigen locatie.
Aangezien er altijd een zinvolle interactie ontstaat met het publiek is het wenselijk de groep niet te groot
te maken. De eerste stap is ; tijdig contact met ons op te nemen, dan bekijken wij samen of het gaat lukken.  

Zwarteveen's Olie
heeft het wagenpark
uitgebreid met een
fraaie tankoplegger.

Op de 3 tankstations van Zwarteveen in Apeldoorn zijn uitsluitend XMILE brandstoffen verkrijgbaar. 
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24
Voor welke motoren is XMILE geschikt?

Alle verbrandingsmotorenAlle verbrandingsmotoren
 Van vervoersmiddelen tot machines Van vervoersmiddelen tot machines
 Van jong tot oud Van jong tot oud
 Van klein tot groot Van klein tot groot



Duurzaam en verantwoord
ondernemen is niet meer weg
te denken uit onze samen-
leving. Overheden, waaronder
gemeentes, spelen vaak een
voortrekkersrol en hebben
hun beleid er op afgestemd.
Er wordt actief gezocht naar 
mogelijkheden om energie te
sparen, schadelijke uitstoot
te verminderen en "groener"
te opereren. Enkele van onze
XMILE dealers hebben in hun 
contacten met gemeentes gewezen op de bijzondere eigenschappen van XMILE. Vermindering van brand- 
stofverbruik en sterke reductie van schadelijke stoffen in de uitlaatgassen. Samen met alternatieve
brandstoffen zoals bio-gas, bio-ethanol, electra, wordt nu ook XMILE brandstof gezien als een "groener"
alternatief voor de standaard brandstoffen. Met als voordeel dat het huidige wagen- en machinepark kan
overschakelen naar XMILE zonder kostbare aanpassingen of voortijdige vervangingen. Onze XMILE dealer
Olijve uit Bovensmilde zond ons dit krantenknipsel. Zij leveren XMILE aan de gemeente Midden-Drenthe.

   Ik tank 50 liter XMILE autodiesel
   Wat bespaar ik ?
      Kosten: 50 ltr x prijsverschil/premium
      Opbrengst: 5 tot 8 % besparing, dus
      2,5 à 4 ltr x de pompprijs per liter.
      Gemiddelde netto-opbrengst:
    Ca. 1,60 tot 3,50 € per tankbeurt

     Rekenvoorbeeld bij een tankstation  Gemiddeld 2,50 €

   Ik tank 50 ltr XMILE euro 95 
   Wat bespaar ik ?
      Kosten: 50 ltr x prijsverschil/premium
      Opbrengst: 5 tot 8 % besparing, dus
      2,5 à 4 ltr x de pompprijs per liter.
      Gemiddelde netto-opbrengst:
    Ca. 2,50 tot 4,90 € per tankbeurt

In dit rekenvoorbeeld is uitgegaan van een prijsverschil van € 0,03 per liter  Gemiddeld 3,70 €
Als XMILE diesel / pompprijs is aangehouden € 1,25 per liter
Als XMILE Euro 95 / pompprijs is aangehouden € 1,60 per liter
De resultaten zijn mede-afhankelijk van de motor-conditie, continue XMILE  
gebruik en de fluctuaties van de pompprijzen. Genoemde bedragen zijn incl. btw. 

   Directie en personeel van XMILE Europe BV wensen u 
   en uw familieleden hele fijne feestdagen, een prettige 
   jaarwisseling en een gezond en ondernemend nieuwjaar.
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