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Niniejszym potwierdzam, że od lutego 2010r. stosujemy uszlachetniający dodatek paliwowy
na bazie nano-cząsteczek ceru o nazwie handlowej EnviroxTM produkcji EŃpńcpNlcs 

'punopp

Ltd. z Wielkiej Brytanii dostarczany przez dystrybutora na Polskę firmę rólwar.
obecnie paliwo z dodatkiem EnviroxrM jest tankowane do wszystkich fimowych

samochodów ciężarowych i osobowych na naszej własnej stacji paliw. Po przeprowadzonych we
yłujlł'zakresie licznych testach Z użyciem oleju napędowego, mieszanki l:1 oŃ z bióestrem
B100 i samego bioestru Bl00 przy zastosowaniu proporcji siosowania Enviroxu z zakesu r:4000 -
1:2000 wyprakĘkowałem, żze jazda na samym bioestrze Bl00 z Enviroxem w proporcjl
1:2000 przynosi najlepsze efekty ekonomiczne.

. Przy jeździe na oN z Enviroxem w proporcji 1:4000 w ciężarówkach obserwowano spadek
zL|zycia pa|i\va rzędu 9 - l0 %' pojawiały się też wyniki powyżej 12Yo. (tabor firmy w więkśzości
to ciągniki Renault z silnikami MAC' zuĄcie paliwa rejestrowane elektronicźnie, cls;. w
samochodach osobowych w większości przypadków oszczędnośó przekraczała 12%o.

. Ptzy bardzo szybkiej jeździe autostradowej samochodem o.obor^y- (nowy model Renault
Laguna) na oN z Enviroxem w proporcji 1:2000 uzyskano nawet rekordową oszczędn ość 2O%o'

. Przy 1eżdzie na bioestrze B100 z Enviroxem w propoĘi 1:2000 łączną oszczędność określam na
powyżej 120ń ( róznica w zakupie + dziatanie dodatku).
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