
   De XMILE Austin Healey - 3000 

Een graag geziene promotiewagen op het jaarlijkse         

bloemenfestival van het kanaaleiland Jersey. 

Vanzelfsprekend rijdt de Austin Healey op XMILE.

Nieuwe XMILE dealers:

             Hopmans-Langenboom heeft nu ook XMILE.

     Nadat Oliehandel Hopmans enkele maanden geleden in Appeltern een onbemand 

     tankstation had ingericht voor XMILE producten, is nu het grote tankstation

     bij het hoofdkantoor in Langenboom aan de beurt. De XMILE identificatie is

     duidelijk, compleet, en geeft een frisse uitstraling aan het tankstation. 

     De volgende in het rijtje van Hopmans 

     tankstations die over zullen gaan op

     XMILE brandstoffen is het tank-

     station te Nistelrode. Thuis bezorgen  

     van XMILE gasolie en diesel behoort

     ook tot de mogelijkheden bij Hopmans.
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SMART PEOPLE 

CHOOSE XMILE



 De XMILE verbruikstest met de VOLVO FH-12 gaat door.

verbruik ltr verbruik besparing voordeel in voordeel in voordeel in

p. 100 km in % in % mtrs p.ltr mtrs p. dag km's p. mnd

39,26 100% nihil nihil nihil nihil

38,38 97,8% 2,2% 76 16.560 331,2

38,21 97,3% 2,7% 78 15.700 314,0

37,89 96,5% 3,5% 86 18.644 372,9

36,34 92,6% 7,4% 197 44.864 897,3

Elke periode staat voor 20 vertankingen, ongeveer 1 maand. Elke maand opnieuw zien wij dat het brandstofverbruik 

nog verder afneemt. Inmiddels ligt de brandstofbesparing op 7,4%, ofwel bijna 45 km per dag "gratis" te rijden. 

Wilt u meer weten? Op aanvraag sturen wij u graag het volledige overzicht toe, met vertankingen en bijzonderheden.

Regelmatig ontvangen wij enthousiaste berichten van tevreden XMILE gebruikers bij zeer verschillende toepassingen,

enkele daarvan willen wij u niet onthouden. De berichten zijn logischerwijs ingekort en geven de hoofdlijnen weer.

Audi A6 Coupe-diesel                                        Honda V45-750 cc  

Sinds kort gebruik ik XMILE, Start direct na de lange

en ben veel in Duitsland op de winterstop, rookt zelfs

Autobahn. Al 3% minder verbruik niet. Bedankt XMILE !

Terberg 8 x 8 kipper        Mercedes oldtimer

Dagelijks zwaar werk in klei      Deze keer zonder  

en zand. Verbruik was 67 liter      enig probleem door

per 100 km. Nu met XMILE is      de roetfiltermeting

het teruggelopen tot 63,6 ltr.      van de APK keuring.

Dit is een besparing van 5,05%      XMILE helpt beslist.

In de Nové Visie van april 2009 staat een interessant artikel over de huidige brandstofkwaliteiten en de rol die 

XMILE daarbij kan spelen als men op zoek is naar beter rendement en verminderde uitstoot van schadelijke stoffen.

Op pagina 30 is onderstaande advertentie afgebeeld. Op aanvraag sturen wij u het artikel toe. Mail to rob@pocbv.nl
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