


Uw auto direct aanzienlijk voordeliger en schoner laten rijden? 

Dat kan met GO-Greener. Meer kilometers voor minder geld. Met behoud van 

comfort en zelfs verbetering van prestaties. Voor nagenoeg alle type voertuigen. 

Meerdere ‘GO-Greener Riders’ gingen u al voor! 

GO-Greener is er voor de slimme rijder die kiest voor een lager brandstofverbruik, 

minder onderhoud en een schonere emissie. Onze GO-Greener Service Centres en 

dealers voeren uw voertuig in de gewenste uitvoering uit. 

Snel en vakkundig. 

Direct instappen met “Easy Green”
De eerste stap in GO-Greener kunt u met Easy Green maken.

Dat is snel en voordelig instappen en direct geld besparen.

Of u nu veel of weinig kilometers rijdt. Easy Green is al interessant vanaf 10.000 km 

per jaar. Met de besparing op brandstof verdient u uw investering vaak al binnen 

12 maanden terug.  Het geld dat u zo uitspaart kunt u bijvoorbeeld weer 

inzetten voor het upgraden van uw auto van Easy Green naar Super Green of 

zelfs naar Professional Green. 

Zo kunt u dus stap voor stap steeds zuiniger en schoner rijden zonder dat het u 

extra geld hoeft te kosten. Uw “heilige groene koe” wordt ineens “een spaarvarken” 

voor een duurzamere wereld! 

Nu goedkoper en groener rijden

“Easy Green” simpel en voordelig 
Wanneer: Op elk moment, maar bij voorkeur bij verversing van motorolie.  

Waaruit bestaat “Easy Green”: 

 
Motorolie toevoeging bij uw huidige motorolie (geschikt voor alle type oliën).

 
Cyclone voor een betere luchtstroom toevoer en completer verbranding.

 
Brandstoftoevoeging bij iedere tankbeurt simpel toe te voegen aan uw brandstof.  

Effecten: 

 
Tot 15% lager brandstofverbruik, bij ongewijzigde rijstijl en afhankelijk  

van merk en type auto.

 
Motor loopt rustiger en geeft meer vermogen over het gehele toerental.

 
Minder olieverversing. Levensduur motorolie 60.000 km of 2 jaar.  

 
Minder olieverbruik. 

 
Tot 50% afname van schadelijke emissies. 

Kosten: afhankelijk van merk en type auto vanaf € 230,00 inclusief BTW. 

Laat u adviseren door onze GO-Greener Service Centre of dealer bij u in de buurt om 

voor uw voertuig het juiste advies te krijgen.

GO-Greener:  Hoe? Zo!
Het geheim achter GO-Greener is het inzetten van eenvoudig, in de praktijk 

beproefde en bewezen technologieën. Door deze in combinatie met elkaar in 

bestaande voertuigen toe te passen ontstaat een extra groot effect. Door de 

betere smering en een volledigere verbranding ontwikkelt de motor met dezelfde 

hoeveelheid brandstof meer vermogen. En is daardoor zuiniger en schoner.



Motorolie toevoeging voor een betere smering
Motorolie toevoeging APX-2 (500 ml) heeft als eigenschap dat het zich hecht aan 

metalen oppervlakten. Zo ontstaat een minuscule gladde laag op de metalen 

delen waardoor geen metaal-op-metaal contact meer optreedt. Dit vermindert de 

wrijving tot wel 70% . Minder wrijving betekent minder slijtage en energieverlies. 

Dit komt tot uitdrukking in een lagere bedrijfstemperatuur van de motor. 

Ook motorolie verbrandt hierdoor niet meer.

De motor presteert beter, de motorolie gaat langer mee en het olieverbruik 

neemt af. Geschikt voor alle typen verbrandingsmotoren. 

Bij de Easy Green uitvoering dient bij iedere motorolie verversing de toevoeging 

opnieuw te worden aangevuld.

Eigenschappen

 
Bespaart op het brandstof verbruik. 

 
Langere levensduur van de motor en motorolie. 

 
Garandeert een lagere uitstoot van schadelijke stoffen. 

 
Garandeert een reductie van fijn roetstof. 

 
Meer vermogen uit uw motor. 

De brandstoftoevoeging ACC-3000, zorgt tijdens de verbranding 

ervoor dat de brandstof- en zuurstofmoleculen een nog betere 

verbinding met elkaar aangaan. 

Het resultaat is een nog completere verbranding en daarmee 

schonere emissie. 

Zo komt uw auto fluitend door iedere APK emissietest.

Het draagt bij aan een nog schonere motor. Maar ook aan een betere smering 

van de brandstof- pomp. De brandstof verbrandt vollediger en geeft meer 

energieopbrengst. Is geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren. 

Continue gebruik kan resulteren in 3 tot 5% extra brandstofbesparing. 

De combinatie met de Cyclone zorgt voor een optimaal resultaat.

Voordelen:

 
Draagt bij aan een lager brandstofverbruik.

 
Minder onderhoud: langere levensduur van motorolie en oliefilter.

 
Minder roet en rookvorming (50% reductie in roet, CO en NOx uitstoot).

 Bestaande roetresten in de uitlaat drogen geleidelijk uit en laten los. 

   Dit proces zet zich voort tot de uitlaat schoon en “grijs wit” uitslaat. 

Door middel van een handige knijp-doseerfles voegt u bij elke tankbeurt 15 ml 

toe aan 50 liter brandstof. Een halve liter brandstoftoevoeging is genoeg voor 

33 tankbeurten van 50 liter (oftewel 1.650 liter brandstof).

Brandstoftoevoeging voor een
nog betere verbranding 



   

Een Cyclone brengt een spiraal werveling tot stand in de aangevoerde luchtstroom 

naar de cilinders. Zo ontstaat een completer mengsel van lucht en brandstof.

Met als resultaat een completere verbranding oftewel een hogere 

verbrandingspercentage.

Dit bedraagt bij de meeste motoren vaak niet meer dan 20 tot 40%. 

Het gedeeltelijk of onverbrande mengsel, bestaat grotendeels uit vervuilende 

stoffen zoals: roet, NOx (stikstofoxides), CO (koolmonoxide) en andere 

schadelijke stoffen. 

Door het voller luchtmengsel van de Cyclone kan een verbrandingspercentage 

tot wel 60% worden bereikt. Dit betekent meer vermogen uit dezelfde hoeveelheid 

brandstof. 

 

Voordelen 

 
Minder onderhoud. 

 
Lager brandstofverbruik / meer vermogen.

 
De motor en motorolie raken minder snel vervuild en gaan langer mee. 

 
Minder uitstoot van vervuilende stoffen.

De Cyclone kan in nagenoeg elke motor worden ingebouwd.

Onze GO-Greener Service Centres en dealers kennen de juiste diameter en plaats 

waar een of meerdere cyclonen in uw auto ingebouwd kunnen worden. 

Dus vakkundig en zeker!

Cyclone geeft een voller luchtmengsel
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Dit is een voorbeeld hoe het systeem van een motor in 2 jaar tijd, door 
een slechte verbranding, kan vervuilen.

Dit zijn de mogelijkheden op welke plaatsen 
de cyclone geplaatst kan worden.
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Dealer info:

Easy Green
Super Green

Professional Green
Kijk op de website voor meer informatie.

E mail: info@greentec.nl           © Copyright GreenTec Oils

Go-Greener Service Centres en dealers
Bij de GO-Greener Service Centre en dealer in uw regio kunt u uw auto veilig en snel 

Easy Green uit laten voeren. Is er nog geen Service Center bij u in de buurt?
Met onze “GO-Greener Mobil Service” komen wij naar u toe, thuis of op uw werk.

Experts van onze GO-Greener Service Centres en dealers voeren uw auto in de gewenste 
GO-Greener uitvoering vakkundig uit. Zij inspecteren zonodig vooraf uw motor en u krijgt 

advies welke stappen genomen moeten worden om uw auto veilig en zeker GO-Greener uit 
te voeren. GO-Greener is daarmee voor u vertrouwd en zeker. 

Vakkundig en zeker


