
ARNOLD introduceert eco-vriendelijke alkylaatbenzine
voor alle 2-takt en 4-takt motoren
Veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid voorop
13 JUNI 2016, ROSMALEN

SAMENVATTING

ARNOLD introduceert een duurzame 2-takt en 4-takt alkylaatbenzine die gezonder is voor de

gebruiker, het milieu minder belast en de prestaties van de motor verbetert. Beiden zijn vrij van lood

en benzeen en aromaten- en zwavelarm. De nieuwe ARNOLD Alkylaatbenzines voor de 2-takt en 4-

takt motoren geven geen onaangename verbrandingsdampen en zorgen voor een schone

verbranding. Bovendien heeft de eco-vriendelijke alkylaatbezine als effect dat de prestaties en

levensduur van de motor verhoogd worden.

Het aromaten- en het zwavelgehalte is verminderd tot het minimum dat technisch mogelijk is.
ARNOLD 2-takt alkylaatbenzine heeft een aandeel van 2% eco-vriendelijke, rookarme 2-takt olie. Het
is inzetbaar voor een mengverhouding van 1:50 zonder toevoegingen en wordt officieel voor de
vooraanstaande merken zoals bijvoorbeeld WOLF-Garten en Cub Cadet aanbevolen.

Veilig bewaren
ARNOLD alkylaatbenzine kan bij correcte opslag; ongeopend in een droge, donkere en koele
opslagruimte, tot wel 5 jaren na productiedatum zonder verlies van kwaliteit bewaard worden.

Getest
De producten zijn ontwikkeld en geproduceerd in Duitsland en voldoen aan de Zweedse en Zwitserse
kwaliteitsstandaarden. Bovendien zijn ze positief getest door het Kuratorium voor bosbouw en
technologie (KWF).

Verkoopinformatie
De ARNOLD alkylaatbenzine voor 2-takt en 4-takt motoren is in Nederland verkrijgbaar in een 1 liter
fles en een 5 liter jerrycan.

Voor meer informatie kijk op www.arnoldproducts.eu
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OVER WOLF-GARTEN

WOLF-Garten maakt tuinieren leuker, gemakkelijker en comfortabeler. Vanaf het begin zijn het de kleine
uitvindingen die WOLF-Garten groot maken. Een van de eerste producten onder de naam WOLF is de trekhak,
een product wat gebruikt werd in de landbouw. Gregor Wolf ontwikkelde deze in 1927 in de door zijn vader August
Wolf opgerichte ijzerwarenfabriek. Het idee werd geboren op de terugweg vanaf een bouwplaats.

In tijden van klimaatveranderingen maakt ook WOLF-Garten zich sterk voormilieuvriendelijke technologieën en
producten. Het BluePower programma is aanwezig in de meeste productsegmenten en biedt producten voor de
consument die het milieuaspect hoog in het vaandel heeft staan.

Talrijke producttesten en vergelijkingstesten in heel Europa hebben de afgelopen jaren bewezen dat de
consument uitermate tevreden is over de kwaliteit en de functionaliteit van de producten van WOLF-Garten.
Daarnaast is het belangrijk te weten dat het uitgangspunt om het werken in de tuin te verlichten en plezierig te
maken, als een ‘groene draad’ door de onderneming loopt. Dit doel wordt volledig gesteund door de medewerkers
van WOLF-Garten. Zij zorgen voor de bekende betrouwbaarheid, de hoge kwaliteit en de onuitputtelijke innovatie
van WOLF-Garten.
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