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SSYYBB  ““SSttaarrtt  YYaa  BBaassttaarrdd””        
 

Nulon "Start Ya Bastard" 
(SYB) vergemakkelijkt het starten van alle 
diesel en benzinemotoren, (zowel 2 als 4 
takt). Bij het zoeken naar een geschikte 
naam voor dit product, bleven steeds de 
drie woorden terug komen die algemeen 
gebruikt worden in Australië, als een 
motor niet wil starten o.a. "Start Ya 
Bastard". We vertrouwen erop dat 
niemand zich hierover zal ergeren.  

 
Nulon's SYB zeer krachtige, hoog geconcentreerde, 
enorm ontvlambare samenstelling werd speciaal 
ontwikkeld om motoren die moeilijk starten direct te 
laten starten. Het is echter noodzakelijk dat motoren in 
goede conditie zijn en op de juiste wijze afgesteld om 
goed te kunnen starten. Niettegenstaande, zijn er 
meerdere oorzaken waardoor een motor moeilijk start, 
zoals, 

Benzinemotoren: 

• Oude of verschaalde brandstof 
• Batterij in slechte staat  
• Slechte werking van de choke  
• Lage temperatuur  
• Te laag toerental, voornamelijk bij motoren 

die manueel gestart moeten worden zoals 
grasmaaiers, motorfietsen enz. 

• Motoren die voor een zeer lange periode op 
een laag toerental gedraaid hebben  

• Oudere of zwakke mensen die niet sterk 
genoeg zijn om snel genoeg aan de startkoord 
te trekken 

• Opstarten na onderhoudswerk 

Dieselmotoren: 

• Lage temperaturen  
• Slecht werkenden gloeikaarsen  
• Slechte of verouderde brandstof  
• Lage compressie  

• Te lage batterij spanning 
• Opstart na herstellingswerken of lekkend 

brandstofsysteem 

Er is niets vervelender dan een motor die niet wil 
starten. Nulon SYB zou altijd binnen handbereik 
moeten zijn in het handschoenvak, in de werkplaats of 
thuis in de garage, de boot of op de tractor. Men weet 
nooit wanneer een motor weigert te starten, of 
moeilijk wil starten. Nulon SYB spaart op deze manier 
de batterij en is volledig onschadelijk voor motoren. 
Een korte spray stoot is al wat nodig is om de meest 
koppige motor te laten starten. 

Voordelen: 

• Laat alle motoren gemakkelijk starten  
• Eenvoudig te gebruiken   
• Spaart de batterij    
• Geen technische kennis vereist   
• Voorkomt ongemakken   
• Voorkomt stilstand van machines  
• Maakt het leven gemakkelijker van ouderen 

en zwakkere mensen die kleine motoren 
gebruiken in een tuin enz. 

Toepassingen: 

• Alle dieselmotoren  
• Alle viertakt benzinemotoren   
• Alle tweetakt benzinemotoren   
• Op alle motoren 

Verpakking: 

• 350g aërosol (6 per krimp verpakking) 
Nulon Art No. SYB350  

• 150g aërosol (6 per krimp verpakking ) 
Nulon Art No. SYB150 

 

 

 

PPrroodduuccttbbeesscchhrriijjvviinngg  

http://www.nulon.nl/�
mailto:info@nulon.nl�

