
Triboron 
Een wereldprimeur 

Borium (B) is een chemisch element met atoomnummer 5 en sommige boriumverbindingen 

en hebben buitengewoon goede smeereigenschappen. De belangrijkste wetenschappelijke 

doorbraak van Triboron is het vermogen om een lage concentratie borium op te lossen in een 

heldere, stabiele vloeistof. Dit is een wereldprimeur en de stabiliteit is een uniek voordeel dat 

industriële distributie en gebruik mogelijk maakt. Het risico van agglomeratie of sedimentatie, 

die nadelig zijn voor soortgelijke producten op de markt, is geëlimineerd. Het oplosmiddel 

van de boorverbinding is geverifieerd in een test uitgevoerd door Chalmers University of 

Technology in 2014. 

 

De onmiddellijke impact van het gebruik van Triboron-technologie helpt om het milieu te 

beschermen. Het is waarschijnlijk de meest kosteneffectieve en snelle technologie om de 

uitstoot van schadelijke koolmonoxide (CO), koolwaterstoffen (HC), koolstofdioxide (CO2) 

alsmede de uitstoot van fijnstof te verminderen. Triboron-technologie kan worden gebruikt in 

brandstoffen, oliën en vetten in een breed scala van voertuigen en machines, van elektrische 

gereedschappen, bromfietsen/scooters en auto's tot grote stationaire generatoren, 

vrachtwagens en schepen. De technologie werkt samen met de metalen oppervlakken en 

vormt een laag die de wrijving tot een minimum beperkt, zelfs bij EP Extreme Pressure. 

 

De laag staat geen warmte, vocht en zure precursors toe om te interageren met metalen delen. 

Dit voorkomt dat ze een oxidatieproces initiëren of versnellen. Een onderzoek van de 

oppervlakken met behulp van een Scanning Electron Microscopy (SEM) en energie 

dispersieve röntgenspectroscopie (EDS) toont aan dat het boor een sterke, met 

gechemisorbeerd verrijkte film vormt die niet door wassen wordt verwijderd. Alleen kleine 

hoeveelheden Triboron-navullingen zijn nodig om de verlaging van wrijving te behouden. 

Wrijving en tribologie 

Een derde van de brandstof gaat verloren door wrijving. Wrijving is de kracht die weerstand 

biedt aan de relatieve beweging van vaste oppervlakken, vloeistoflagen en materiële 

elementen die tegen elkaar glijden. Wanneer oppervlakken in contact ten opzichte van elkaar 

bewegen, zet de wrijving daartussen kinetische energie om in thermische energie. 



 
 

Wrijving is een onderdeel van tribologie, wat de wetenschap en techniek is van in elkaar 

grijpende oppervlakken in relatieve beweging. Het omvat de studie en toepassing van de 

principes van wrijving, smering en slijtage. Tribologie is een tak waar werktuigbouw 

samenkomt met materiaalwetenschap. 

 

Een internationaal rapport (Tribology International 47, 2012) schat dat een derde van het 

brandstofverbruik in een normale verbrandingsmotor te wijten is aan wrijving. Ongeveer de 

helft van dit wrijvingsverlies treedt op in de motor en de overbrenging. In reële termen 

betekent dit dat de gemiddelde auto meer dan 300 liter brandstof per jaar gebruikt om 

wrijving te overwinnen. Dat staat gelijk aan meer dan 230 miljard liter brandstof die 

wereldwijd wordt gebruikt. 

 

Het unieke vermogen van Triboron Technology om deze wrijvingsverliezen te verminderen 

zou resulteren in onmiddellijke en duurzame brandstofbesparing en een lagere milieu-impact 

door voertuigen en machines aangedreven door verbrandingsmotoren. 

 

 

 

 

 

 



Brandstofverbruik: 2-takt toepassingen 

Het toevoegen van één procent van Triboron's 2-takt Formule aan de brandstof zal resulteren 

in aanzienlijke reducties van de uitstoot van schadelijke koolmonoxide (CO) en 

koolwaterstoffen (HC) evenals koolstofdioxide (CO2). Dit toont het potentieel aan om bij te 

dragen aan een betere luchtkwaliteit in drukke stedelijke gebieden met grote motorpopulaties. 

 

 
 

Tests uitgevoerd door SP Technical Research Institute uit Zweden met behulp van een Stihl 

MS181 Engine toonden aan dat de emissies van HC en CO met 25% waren verminderd met 

Triboron 2-takt formule ter vervanging van de standaard synthetische olie in de brandstof. De 

equivalente vermindering van brandstof- en CO2-uitstoot was 20%. 

Triboron 2-takt Formule kan worden toegepast in alle 2-takt motoren zoals: 

◦ Oldtimer brommers en motoren 

◦ Moderne brommers en scooters 

◦ Motoren 

◦ Kettingzagen 

◦ Bladblazers en overige handmachines met 2-takt motoren 

◦ Buitenboordmotoren (tevens reductie van de vervuiling van het oppervlaktewater!) 

◦ Draagbare stroomgeneratoren 

◦ Enz. 

 



  

TRIBORON SMEERMIDDEL VERVANGT TWEETAKTOLIE 

Het is een van de grootste ergernissen rond de tweetaktmotor: de stank en rook van de 

verbrande olie. Alleen is juist die aan de benzine toegevoegde tweetaktolie onmisbaar voor 

de smering van iedere tweetaktmotor. Ongeacht of die nu in een bromfiets, scooter, 

crossmotor, aggregaat, kettingzaag of buitenboordmotor gebruikt wordt. Maar opvallend 

genoeg is de oplossing eenvoudig en hoogst efficiënt: vervang de tweetaktolie simpelweg 

door een ‘’schoon’’ smeermiddel. 

Dat smeermiddel is er nu. De naam is Triboron en het wordt op de markt gebracht door het 

Nederlandse bedrijf Future2green. Een onderneming gespecialiseerd in duurzame oplossingen 

voor een betere luchtkwaliteit. Het baanbrekende smeermiddel Triboron is samengesteld op 

basis van boron. Boron heeft sterk wrijving verminderende eigenschappen en voorkomt 

metaal op metaal contact. Triboron vervangt geheel de tweetaktolie en wordt ook nog eens in 

een ‘’schrale’’ mengverhouding van 1:100 in plaats van de gebruikelijke 1:50 toegepast. Te 

gebruiken voor zowel mengsmering als in gescheiden smeersystemen. 

Het resultaat is verbluffend: geen rook en geen typische tweetakt stank meer!  En het gebruik 

van Triboron brengt meer voordelen met zich mee. Minder interne wrijving, minder slijtage 

en minder vervuiling. Verder een reductie in uitstoot van CO, koolwaterstoffen en fijnstof (tot 

wel 70%) en een vermindering van het brandstofgebruik. Dankzij de krachtige antibacteriële 

werking van boron is de kwaliteit van de brandstof ook na een langere periode van stilstand, 

bijvoorbeeld na de winterstalling, nog optimaal. Voor de toepassing van Triboron is overigens 

geen enkele technische aanpassing van de motor nodig. Alleen vervangen van de tweetaktolie 

door Triboron is voldoende. 

Voordelen van triboron: 

- Geen rook en geen typische tweetakt stank meer (dus geen ergernis van omstanders) 

- Minder interne wrijving 

- Minder slijtage en minder vervuiling 

- Vermindering van het brandstofgebruik 

- Hoger koppel en vermogen 

- Verder een reductie in uitstoot van CO, koolwaterstoffen en fijnstof (tot wel 70%) 

- Brandstof langer houdbaar 

 

 



Tiboron voor auto’s 

Triboron word toegevoegd aan bv. V-power diesel, ultimate en andere premium 

brandstoffen, welke aan de pomp duurder zijn dan gewone brandstof. 

 

 

Brandstofverbruik: auto's 

Een onafhankelijk autotestbedrijf heeft uitgebreide wegtesten uitgevoerd in moderne auto's 

van verschillende grootten en modellen, met en zonder Triboron. Auto's met Triboron in de 

brandstof hadden een gemiddelde vermindering van het brandstofverbruik met 3-5% in 

vergelijking met auto's die zonder Triboron werden gereden. 

 

Een andere test met behulp van geavanceerde AVL-apparatuur in het geavanceerde 

laboratorium NEVS / GM resulteerde in een reductie van brandstof- en CO2-emissies van 3% 

met Triboron Fuel Formula. 

 

 
 

Het beste effect in de test werd aangetoond door dieselauto's, die een gemiddeld 6% lager 

brandstofverbruik hadden bij Triboron, terwijl benzineauto's een gemiddelde vermindering 

van 4,8% hadden 

 

 



 Future2green BV is nu de distributeur voor de EU betreffende de 2-takt producten en 

is dan ook de enige importeur in NL. 

 Future2Green heeft Pepe Parts aangewezen als de verdeler voor de tweewieler en 

brommer vakhandel in Nederland. 

Triboron wordt verkocht in flesjes van 0,5 liter en daar kan je dus net zo ver mee rijden als 

met een traditionele bus tweetaktolie van 1 liter. Momenteel zijn er meerdere aanbieders van 

Triboron: 

 Jarno’s Part Service 

 Puch shop 

 Jean Davids 

 RN Motors 

 

https://www.pepeweb.nl/Logon/Logon.Aspx?ReturnUrl=%2f
http://www.triboron.nl/
https://www.puchshop.de/
http://www.zundapp-jean.nl/index.html
http://www.rnmotor.eu/universal-1/triboron-2-strokeconcentrate.html

