
Bespaar op brandstof, rij soepeler en kom 
fitter aan op je bestemming

Fuel Optimizer®



De Fuel Optimizer® zorgt ervoor dat de ketens van 
brandstofmoleculen meer gelijkvormig – stabieler – worden, 

waardoor de verbranding schoner en efficiënter verloopt. Veel 
mensen ervaren dat de auto soepeler en pittiger rijdt. Daarnaast 

heeft de Fuel Optimizer® een vitaliserende werking op het 
binnenklimaat van de auto. Daardoor stap je na een lange rit fitter 

uit de auto.

Voor de Fuel Optimizer® garanderen wij minimaal 5% besparing op het brandstofverbruik 
van de personenauto, bestelbus of vrachtauto. De investering verdient zich binnen enkele 

maanden terug. 

De Fuel Optimizer® wordt om de 
brandstofleiding heen gemonteerd. Hij kan 
worden gebruikt voor auto’s op benzine, diesel 
en LPG.

Door zijn compacte vormgeving is de Fuel 
Optimizer® leverbaar voor elke leidingdiameter 
en voor elk automerk.

Veel voorkomende leidingdiameters zijn 6, 8 of 
10 mm voor een personenwagen of bestelbus,12 
of 15 mm voor een vrachtwagen, tot 110 mm 
voor een gasgestookte verwarmingsketel.



Kwaliteitsgarantie 30 dagen 

Voor de Fuel Optimizer® garanderen wij minimaal 5% besparing op het brandstofverbruik 
van de personenauto, bestelbus of vrachtauto. De investering verdient zich binnen enkele 
maanden terug. Advies: houdt drie maanden voor levering van de Fuel Optimizer® de 
kilometeradministratie bij over minimaal zeven tankbeurten. Doe hetzelfde direct na montage.

Levenslang onderhoudsvrij 

De Fuel Optimizer® bevat geen magneten, verbruikt geen elektriciteit, blijft levenslang 
werken, is vorstbestendig en onderhoudsvrij. De Fuel Optimizer® laat zich eenvoudig om de 
brandstofleiding monteren.

Zo werkt de Fuel Optimizer®

De werking van de Fuel Optimizer® is gebaseerd op de cirkel en de hexade. In het brandpunt, 
het midden van de brandstofleiding, vindt de verandering plaats. Dit is enigszins vergelijkbaar 
met een vergrootglas waarbij door het zonlicht in het brandpunt een hoge temperatuur 
ontstaat. De vorm zorgt ervoor dat de Fuel Optmizer® energetisch zuiver blijft en een 
krachtige directe werking heeft. Zie voor meer uitleg de pdf van de Aqua Optimizer®. 

Prijzen

Prijs personenwagen:  € 275,- inclusief 21% BTW (6,0 / 6,5 / 7,4 mm)
Prijs bestelbus:   € 375,- inclusief 21% BTW (8,0 of 10,0 mm)
Prijs vrachtwagen:   € 525,- inclusief 21% BTW (12,0 of 15,0 mm)  

De voordelen van de Fuel Optimizer 

• Eenvoudig te monteren

• Geheel onderhoudsvrij

• Milieuvriendelijk en duurzaam

• Fitter in de auto

• Makkelijk mee te nemen bij een nieuwe auto

• Garantie minimaal 5% besparing



Meetgegevens

1. Roetmeting Peugeot 206 Diesel:
Meting uitgevoerd op een erkend keuringsstation met geijkte meetapparatuur:

Uitvoering:       Gemiddelde absorptiecoëfficiënt k:
Zonder Fuel Optimizer®     k = 0,73
Met Fuel Optimizer®      k = 0,55
(na 300 km / 1 week rijden)

Resultaat: 25% vermindering met de Fuel Optimizer®

2. Roetmeting Fiat Ducato 2,8 Turbo Diesel:
Meting uitgevoerd op een erkend keuringsstation met geijkte meetapparatuur:

Uitvoering:       Gemiddelde absorptiecoëfficiënt k:
Zonder Fuel Optimizer®     k = 0,44
Met Fuel Optimizer®      k = 0,27

Resultaat: 38% vermindering met de Fuel Optimizer®

3. Verbruiksmeting Volvo 940 LPG:
Gemeten over een periode van telkens 10 tankbeurten over dezelfde afstand:

Uitvoering:       Gemiddeld verbruik
Zonder Fuel Optimizer®     6,92 km/liter
Met Fuel Optimizer®      7,42 km/liter 

Resultaat: ruim 7% besparing met de Fuel Optimizer®

4. Verbruiksmeting servicewagen Fiat Ducato 2,8 Turbo Diesel:
Gemeten over een periode van een groot aantal tankbeurten, wisselende afstanden en 
sportief rijgedrag:

Resultaat: inmiddels 8,74% besparing met de Fuel Optimizer®

5. Praktijktest met vrachtwagens (Volvo):
Hierbij wisten de chauffeurs niet dat er een Fuel Optimizer® was gemonteerd; 
gemeten over een testperiode van 6 maanden. 

Resultaat: tot ruim 7% besparing met de Fuel Optimizer®

*  Meetgegevens kunnen afhankelijk van automerk, onderhoud, rijgedrag en leeftijd van de auto enigszins afwijken van de hier 
vermelde besparingen. 

** Fuel Optimzer® wordt op maat gemaakt. Levertijd circa 2 weken tot 2 maanden. 



Fuel Optimizer® eenvoudige montage, sublieme natuurlijke 
werking, geeft minimaal 5% besparing op brandstof, optimale 

gezondheid voor mens en milieu. Voor onderweg is er de 
LifeGuide® en voor het huis is de Aqua Optimizer®. 


