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We ontwikkelen innovatieve oplossingen voor motoren
om het vermogen van de motor, het brandstofverbruik
en de milieu-impact te optimaliseren.

VERLENGT 
DE LEVENSDUUR
VAN DIESELS
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Freisinger Str. 32 • 85737 Ismaning • Germany

www.lifetime24.com
Meer informatie:

HOE HELPT 
LONGLIFE DIESEL 
DE MOTOR?

Door het gebruik van Longlife Diesel 
worden de schadelijke aanslagen / afzettingen 
beetje bij beetje verwijderd.

De opbouw van nieuwe aanslag / afzetting 
wordt voorkomen.

Vermindert de slijtage aanzienlijk.

Roetvorming aan dek neemt na 4-6 weken 
duidelijk zichtbaar af.
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Uitstoot van roet neemt al na 2.000 bedrijfsuren 
met ongeveer 67% af. 5

De schadelijke afzetting in de olie 
wordt verminderd.6

De smering van de brandstof wordt verhoogt.7

Green

De afdichtingen worden beschermd.8



U heeft minder kosten voor reparaties,
onderhoud en olie.
• Duidelijk minder blow-by gassen en bore-polishing.
• Door de vermindering van de blow-by gassen en 
betere verbranding van de brandstof wordt de olie 
angdurig minder belast en behoudt hij zijn smeren-
de werking tot de volgende verversing.
• De verbetering van de smerende functie van de 
brandstof en de reinigende werking verhogen de 
levensduur van de injectoren en brandstofpomp.

Uw uitval – ligtijden zijn geringer.
Hoog besparingspotentieel door verminderde 
slijtage en brandstofverbruik.

U hebt een geoptimaliseerde CO2 balans.
• Verlaagt de roetuitstoot met maar liefst 67%.
• Verlaging van de CO-uitstoot met maar liefst 83%
• Verlaging van de NOx-uitstoot met maar liefst 30%

HOGE ACCEPTATIE,
RUIME
BESCHIKBAARHEID

WAT GEBEURT ER 
IN DE MOTOR
met conventionele brandstof?
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TIJDENS DE BEDRIJFSUREN BOUWEN ZICH 
SCHADELIJKE AANSLAGEN / AFZETTINGEN OP:

Daardoor verslechterd na verloop van tijd het rendement van 
de motor en stijgt de slijtage.

• De brandstof injectoren (1)
• De pistongroeven of olierandringen (2)
• De kleppen (3)
• In het bovenste dode punt van de cilinderbus – voering (4)

Wat voor voordeel hebt u 
als u met Longlife Diesel Green vaart?

Uw motor heeft minder technische problemen.
De motor gaat langer mee en verslijt duidelijk
minder. Het smeervermogen wordt verbeterd. Het product komt zijn belofte na en is beschikbaar 

op alle waterwegen in Europa.

GEGROND IN DE 
BINNENSCHEEPVAART

Meer informatie en dealer locaties 
kunt u vinden op:
www.lifetime24.com

En u blijft varen met een EN590 - conforme brandstof.

Wist u het al?
Longlife Diesel Green is een eigentijdse doorontwikkeling 
van het succesvolle product Longlife Diesel Pure. Door de 
optimalisatie van de werkzame stoffen hebben wij de 
reinigende werking nog verder kunnen opvoeren voor een 
nog betere reiniging van de i njectoren door het gebruik 
van Longlife Diesel Green. Bovendien is Longlife Diesel 
Green door de nieuwe formule niet alleen 
eenvoudiger, maar vooral ook veiliger in het 
gebruik. Als een van de zeer weinige 
additieven wordt Longlife Diesel Green 
niet meer tot de gevaarlijke stoffen 
gerekend! 




