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Product Informatie 

Archoil AR6940 HFO Toevoeging 

 

 

Archoil AR6940 is een modern verbeterpakket voor grote (marine) motoren van bijvoorbeeld Wärtsilä, 

Sulzer, B&W Man, Hyundai etc. Het is ontworpen om de van nature aanwezige tekortkomingen in HFO 

aan te vullen. AR6940 pakt problemen van opslag en verbranding aan. Door sludgevorming te reduceren 

en de verneveling te vergemakkelijken kunnen grote stappen gezet worden als het gaat om 

motorprestaties en –efficiency. 

De AR6940 formulering maakt en houdt uw motor vrij van carbon, heeft een smerende werking en 

beschermt het brandstofsysteem en de motor. AR6940 verbetert het verbrandingsproces, waardoor meer 

energie vrijkomt. Dit helpt u de kosten voor brandstofverbruik te verminderen met gemiddeld 5 á 15%. Ook 

zult u lagere kosten ervaren tijdens revisies. De mengverhouding is  1 : 6000. 

HFO, of zware stookolie, is zeer vatbaar voor klonteren en polymerisatie. Archoil AR6940 heeft een 

stabilisator en een dispergent ingebouwd die deze processen tegengaan. Sludgevorming wordt 

geminimaliseerd, zodat filters, separatoren, heaters en brandstofinjectoren schoon worden en blijven.  

 

 

 

TECHNISCH 
 

 Optimaliseert 
verbrandings- percentage 
brandstof 

 Houdt topgedeelte motor, 
zuigers, injectoren schoon 

 Vermindert uitstoot 
 Smeert brandstof- injectie 

systeem 
 Voldoet aan OEM eisen 

 Ashless product, bevat 
geen zware metalen 
 

 
 
 

 

     OPERATIONEEL 

 

 Uitstekende 
mengkarakteristiek 

 Mengverhouding 1:6000 
 Minder olieverversen 

nodig 
 Minder injector 

vervanging nodig 
 Minimaliseert verstopping 

brandstoffilter (IP387) 
 Betere motorloop  
 Toegestaan voor 

luchttransport 
 
 
 

 

FINANCIEEL 

 

 Brandstofverbruik daalt 
met gemiddeld 5% tot 
15% 

 Minder filterkosten 
 Minder kosten voor 

injectoren 
 Minder kosten voor 

olieverbruik 
 Minder reparatiekosten 

aan het brandstofpomp 
systeem 
 

 

 

 

 

Voordelen                                                              

Omschrijving                                                           
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 Zorg voor voldoende ventilatie. 

 Vermijd het inademen van dampen. Vermijd huidcontact. Vermijd oogcontact. 

 Niet eten, drinken of roken tijdens het werken met dit product.  

 Handen wassen na gebruik.  

 Doordrenkte kleding onmiddellijk uitdoen en in vuilniszak als chemisch afval afvoeren. 

 Meng 1 liter Archoil AR6940 op 6000 liter brandstof. 

 Overmengen (naar bijvoorbeeld 1:1000) brengt geen extra prestaties. 

 Overmengen is niet schadelijk voor de motor, maar een verspilling van de toevoeging. 

 Archoil AR6940 kan 2 jaar worden opgeslagen. 

 Opslaan in temperaturen tussen 0° Celsius and 40° Celsius. 

 Archoil AR6940 is verkrijgbaar in in 5 liter cans, 20 liter emmers, 200 liter drums en 1.000 liter IBC. 

 Archoil AR6940 mag worden vervoerd met het vliegtuig. 

Aanwijzingen bij gebruik                                                              


