Het Zweeds bedrijf Tribolator AB heeft met zijn gepatenteerde TRIBORON technologie een sterke
productlijn van smeermiddelen ontwikkeld. De unieke eigenschappen van deze middelen worden
reeds na enige uren zichtbaar in de vorm van toegenomen motorprestaties, hoger koppel,
verminderd brandstof verbruik en ook de compressie wordt verhoogd.
TRIBORON producten bevatten borium, een chemisch element met opmerkelijke eigenschappen: het
is uiterst duurzaam, het is harder dan staal en vertoont bijzonder weinig slijtage. Borium, in de
hoeveelheid zoals het in TRIBORON is verwerkt, heeft geen schadelijke uitwerking op milieu, mensen
en dieren.
TRIBORON is biologisch afbreekbaar en zorgt voor een zorgt voor een ver rijkende verbeterde
werking. Het geeft geen rook en ruikt niet.
TRIBORON productlijn
•

Treibmittelverstärker

•

Motorreiniger

•

Motorölverstarker

•

Getriebeölverstarker

•

Dichtungsadditiv

•

Kriechöl Spray

•

Trockensmierstoff

•

2-Takt High Tech

•

2-Takt Injectie

TRIBORON TREIBMITTELVERSTÄRKER
EEN UNIEK PRODUCT UIT ZWEDEN.
RIJ MILIEUVRIENDELIJK MET EEN HOGER VERMOGEN.
Voor alle soorten benzine-, diesel-, biodiesel-, ethanol-, methanol- en aardgasmotoren. Auto’s,
boten, bussen, vrachtwagens, motorfietsen,brommers en landbouwvoertuigen e.a.
TRIBORON Treibmittelverstärker reinigt de injectiepomp en de verbrandingskamer. Het beschermt
tegen corrosie, oxideren en aantasting door zuren. Het smeert heel effectief en reduceert de slijtage
van de onderdelen.
TRIBORON vermindert het brandstofverbruik, terwijl het actief deelneemt aan het
verbrandingsproces. Het wordt bij iedere tankbeurt rechtstreeks toegevoegd aan de brandstof (bijv.
50 ml TRIBORON op 50 liter brandstof), verhouding 1:1000 = 0,1%.
Bij de eerste reinigingsbeurt van aangetaste dieseltanks 1:200 = 0,5%
TRIBORON Treibmittelverstärker kan in alle voertuigen worden gebruikt, ongeacht de ouderdom. Het
verbetert de milieubalans en draagt zodoende bij aan het thema duurzaamheid.
Bij veel testen kon TRIBORON Treibmittelverstärker succesvol zijn doelmatigheid bewijzen bij de
volgende problemen:

PROBLEEMGEVAL MODERNE UITLAATGASREINIGING
•

Roetaanslag in filter

•

Verdunnen van olie

•

Dichtgeslibte carterontluchting

•

Defecte turbo

TRIBORON Treibmittelverstärker is geschikt voor seizoensgebonden voertuigen zoals: campers, boten
en landbouwwerktuigen.
KLASSIEKER
TRIBORON PRODUCTEN VOOR OLDTIMERS, YOUNGTIMERS, VOERTUIGEN IN VERZAMELINGEN EN IN
DE HISTORISCHE AUTOSPORT
Hierbij bieden deze producten nog meer voordelen dan bij moderne voertuigen.
•

Zorgt voor rustiger en beter lopen van de motor

•

Zorgt voor vermogenstoename door een hoger toerental

•

Waarborgt beter starten na lange stilstand

•

Conserveert het brandstofsysteem en beschermt tegen corrosie en condensatie

•

Beschermt het voertuig tegen moderne, agressieve brandstoffen

•

Conserveert de brandstof bij lange perioden van stilstand

•

Verhindert aantasting door bacteriën.

TRIBORON Treibmittelverstärker is heel goed geschikt als loodvervanger!
TRIBORON Tweetakt High Tech (voor zelfmenging) en Tweetakt-Injectie (voor gescheiden
smeersysteem) reduceert aanzienlijk de rookontwikkeling bij tweetakt
Aankondiging in Het Motorrijwiel
De Zweedse firma Tribolator AB heeft met zijn gepatenteerde TRIBORON technologie een sterke
productlijn van smeermiddelen ontworpen. TRIBORON producten worden zinvol gebruikt in
oldtimers, youngtimers, voertuigen in verzamelingen en in de historische autosport. Hierbij bieden
deze producten nog meer voordelen dan bij moderne voertuigen.

Voordelen van TRIBORON:
•

TRIBORON Treibmittelverstärker is heel goed geschikt als loodvervanger.

•

Zorgt voor rustiger en beter lopen van de motor

•

Zorgt voor vermogenstoename door een hoger toerental

•

Waarborgt beter starten na lange stilstand

•

Reduceert aanzienlijk de rookontwikkeling bij tweetakt

•

Conserveert het brandstofsysteem en beschermt tegen corrosie en condensatie

•

Beschermt het voertuig tegen moderne, agressieve brandstoffen

•

Verhindert aantasting door bacteriën.

Zúndapp-specialist Jean Davids heeft onlangs het importeur schap van TRIBORON verworven.
Voor meer informatie: tel: 0596-620959 E-mail: jean.davids@home.nl
of kijk op de website: www.zundapp-jean.nl

