	
  

	
  

Lönar det sig att använda Archoil?
Besparingskalkyl finns längre ner på sidan
Det finns många där ute som undrar om det är värt att använda Archoil i deras "vanliga" bilar?
Oftast har jag märkt att det handlar om en okunskap i vad Archoil's roll är.
Man vet helt enkelt inte vad det är bra för och många vet inte heller att bilar behöver tas hand om för att prestera maximalt år ut
och år in.
Fastän du tankar och byter olja och sköter servicen enligt konstens regler så räcker inte det för att bilen ska hålla sig i nyskick.
Varför inte?
Därför att med tiden uppstår en försämring av prestandan. Försämringen som äger rum beror på smuts och avlagringar som
bildas i bränslesystem, injektorer, tank, motorolja mm.

Försämringen sker samtidigt från två håll. Både på bränslesidan och på motorsidan genom oljan.
Åter till frågan som vi ska besvara, om det är värt att använda Archoil.
Absolut! Feedback från våra kunder visar en ordentlig besparing enbart med tanke på de lägre bränslekostnader. Borträknat
andra fördelar.

Om vi gör en snabbkalkyl av paketerbjudande tex. AR6200-EU 250ml och AR9100 250ml inkluderat i samma pris för 576kr ink
moms.

Produkterna har visat ca 10% i besparingar när de används tillsammans i motor och bränsle.

Besparingskalkyl
Exemplet utgör en diesel eller bensinbil som drar låga 0.55 l/mil och har en tank på 50 liter.
Vi säger att drivmedlet kostar 14kr/l. Det kostar då 700 kr att tanka.

En besparing på 10% ger dig 70 kr tillbaks per tankning.
En flaska AR6200-EU behandlar upp till 2500 liter bensin/etanol/dieselbehandling om du följer doseringen.
Du använder endast 5ml per 50 liter. Det betyder att du kan tanka bilen upp till 50 gånger.

50 tankningar x 70 kr = 3500 kr - 576kr (Archoil) = 2924 kr efter investering .
Om bilen bara drog så lite som 2 % mindre än normalt så skulle du faktiskt spara 124 kr ändå.

Kanske Archoil's största fördel?
En av de största fördelarna är att Archoilbehandlingar när de används både i bränsle och i motor inte bara skyddar och förbättrar
smörjningen.
I en äldre bil som har försämrad motorverkan återställs den skadliga processen som framskridit under åratal. Det här är en process som
startar från dag 1 i bilens liv och som sker gradvis och är inget du märker av direkt förrän bilen börjar kännas extremt seg och kanske drar
mycket mer bränsle än förut mm.

Desto längre du kör med Archoil i din bil desto renare blir den tills den nått en punkt där det inte kan bli renare. Den känns som NY eller
bättre till och med enligt våra kunder.
Det här tar sin tid att uppnå, det sker inte samma dag. Du kan få köra minst 500 mil innan det är helt fullbordat.
Från dag 1 med Archoil så börjar bilen återfå kraften. Har du en ny bil så är det bra val att börja använda Archoil direkt.
Då bibehåller du bilens komponenter i perfekt skick år efter år.

Fler fördelar
* Bra för miljön - Emissionsvärden kan förbättras med upp till 90%

En skitig motor kan inte förbränna bränslet fullt ut, det blir mycket sotpartiklar pga oförbrännt bränsle som skitar ner både motor,
katalysator och naturen.
Våra bränslebehandlingar förbättrar förbränningen till och med i en ny bil. Archoil höjer det tillgängliga energinnehållet i bränslet och
underlättar därmed förbränningen av bränslet så det sker en fullständig förbränning av bränslet.

* Bränsleekonomin förbättras avsevärt

Smutsiga spridare låter inte bara tick tick tick, de har även en värdelös sprutbild. Rena injektoror skapar små bränslepartiklar som antänds
snabbare och en ren förbränning ger mer energi som tar dig längre per liter.

* Minskat slitage

Du får med Archoil i bränsle och olja ett utmärkt skydd mot slitage. En renare motor bidrar till minskat slitage i sig, men dessutom minskar
Archoil friktionen och samtidigt förbättrar smörjbarheten i oljan i motorn vilket leder till en otrolig minskning av slitage.
Minskat slitage upp till 90% på maskinkomponenter har uppnåtts genom att tillsätta Archoil AR9100 i oljan.
Kallstarter som sliter på motorer mest av allt (om man kör normalt) minskas drastiskt.

* Minskade reparationskostnader
När saker är gamla går dom ofta sönder. Vad är orsaken?
Några exempel på vanliga orsaker är onormalt slitage på motorkomponenter och sotakkumulering i emissionssystem, dieselpartikelfilter och
katalysatorer. Onormalt hög oljekonsumption.
Undermålig smörjning i standard oljor som sliter ut kamkedjor i förtid, torra bränslen ger kortare livslängd på högtryckspumpar och
injektorer. Bakterier eller vaxning i dieselbränslen som orsakar stopp på bränslesidan.

Alla dessa fel kan undvikas helt eller delvis med Archoil. No joke!

Det finns många fler fördelar och videoklipp som man kan hitta på www.archoil.se

Archoil är ensamma om att tillämpa nöjd-kund-garanti därför att produkterna levererar det dom lovar!

Har du frågor eller synpunkter kontakta oss. För tester som som visar på fördelarna med Archoil hänvisar vi till hemsidan.

