Wat zeggen
onze klanten...
“Een jaar of vijftien geleden deden we veel LPG-inbouw en
zodoende kwam ik terecht bij GMS, waar JLM Lubricants
een handelsmerk van is. Al sinds dat prille begin heb
ik Gilbert erg hoog zitten. De samenwerking is altijd
uitstekend en dat geldt in dezelfde mate ook voor de rest
van het team. Iedereen zet zich voor de volle 100% in voor
de JLM-producten; het contact is informeel, er is geen
sprake van poespas en daar houd ik wel van.
Het gebruik van de JLM Diesel DPF Cleaning Kit heeft me
heel veel kennis gebracht. In mijn optiek staan we aan
de vooravond van veel problemen met roetfilters van
dieselauto’s. Ga je bij het zien van het waarschuwingslampje
naar de dealer dan wordt er steevast gezegd: ‘Zet er maar
een nieuwe onder.’ Dan ben je dus zomaar negenhonderd
tot een paar duizend euro kwijt, terwijl het roetfilter
ook heel goed schoongemaakt kan worden op de JLMmanier. Ga maar na. Ford schrijft voor dat er bij 120.000
km een nieuw filter onder de auto moet. Nu hadden wij
hier laatst een Focus met 140.000 km op de teller, met
één schoonmaakbeurt aan de auto hebben we dat filter
brandschoon kunnen krijgen. Zie je wat ik bedoel?
Het is een bewustwording die er aan zit te komen, want
je bent een dief van je eigen portemonnee. Dankzij de
Cleaning Kit wordt de levensduur van het filter verlengd en
kijk, vervangen kan altijd nog als het echt noodzakelijk is.

Schoonmaken kost misschien maar tien tot vijftien procent
van wat een nieuwe roetfilter monteren kost, dus het is
beslist de moeite waard.
Voor mij is werken met de Cleaning Kit in het bijzonder een
zeer welkome aanvulling op de overige werkzaamheden,
want al mijn klanten gaan met een goed gevoel huiswaarts,
mede doordat ik ze flink wat geld heb kunnen besparen. Ik
zeg altijd: het is niet 100% schoon, maar voor 90%. De as
die overblijft blijft namelijk zitten, maar dat maakt voor de
werking niet uit. Wat ik mijn klanten adviseer is om ook de
andere JLM-dieselonderhoudsproducten toe te voegen in
de brandstoftank.
Het mooie aan de JLM-producten is dat ze in eigen huis
zijn ontwikkeld en geproduceerd en een bijzonder hoog
concentraat werkzame stoffen bevatten.
Waarom ik zo tevreden ben over de JLM-producten? Ik zal je
een simpel voorbeeld geven. De Mercedes Sprinter CDI van
een kennis liep wat onregelmatig, hij ‘zaagde’ een beetje.
Toen heb ik een busje JLM-dieselreiniger toegevoegd aan
de dieselolie, ik reed ermee naar Amsterdam en hij liep
alweer als een zonnetje. En dat bedoel ik nou.”
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