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We lopen voor, hier in West Europa,
zo blijkt uit marktcijfers van Garrett-
producent Honeywell. Bij ons had in
2009 al 56% van de nieuwe auto’s
een turbo. In China was dat 9% en in
de Verenigde Staten zelfs maar 5%.

Wel zijn naar verwachting van 
Honeywell al die cijfers in de groei.
In West-Europa groeit het turbo-
aandeel onder nieuw verkochte au-
to’s van die 56% via 77%  in 2015
naar 85% in 2020. Tegen die tijd is

de turbo in China en de VS ook ge-
meengoed. Honeywell verwacht:
China: 61%, de VS: 82%.
Spectaculair, maar een defecte
turbo in China, de VS of zomaar er-
gens in West-Europa, brengt hier

geen werkplaatsomzet. Voor ons be-
langrijker: wat doet de turbo hier in
Nederland? Op die vraag weet Tur-
bo’s Hoet antwoord: “Van de bijna 8
miljoen personenauto’s in Neder-
land heeft ruim 17% een dieselmo-

Turbo vervangen zonder gezeur
Meer turbo’s op de weg, meer turbo’s in de werkplaats

Diesels doen al lang niet meer zonder, maar nu wordt de turbo ook steeds gewoner op benzi-

nemotoren. En waar er veel van zijn, gaan er veel van stuk. We vroegen Garrett en Turbo’s Hoet

welke turbo-ontwikkelingen de werkplaats te wachten staan en hoe het autobedrijf daar slim

op inspeelt.

www.amt.nl/december2011

De turbo is hot. Letterlijk en figuurlijk.
Het aantal turbo’s op de weg groeit, al
jaren en groeit de komende jaren sterk
door. Wat  betekent dat in de werkplaats? 
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Turbo in ontwikkeling 

Derde generatie VNT-
turbo, let op de stek-
ker voor controle van
de vanen. 

In de komende jaren krijgen niet
alleen meer auto’s een turbo, aan
die turbo’s worden ook hogere
eisen gesteld. Welke? Dat toont
Honeywell aan de hand van
 enkele recent geïntroduceerde
turbo’s.

Allereerst bekijken we wat Honey-
well noemt, de 3e generatie VNT-
turbo. Die zien we inmiddels terug
op een hele range dieselvoertui-
gen. In zijn meest compacte vorm,
met 38 mm compressor op VW Polo
BlueMotion. Voor snelle assem-
blage zijn turbinehuis en uitlaat-
spruitstuk geïntegreerd. Een maatje
groter zit de 3e generatie VNT in de
1.6 klasse op onder andere VW Golf,
Fiat Bravo en op de Opel Corsa 1.7
CDTi Ecotec. Weer een maat groter
met een watergekoeld centraal huis
(kwam vroeger alleen op benzine-
turbo’s voor) vinden we hem in de
2.0 diesels van onder andere de
Ford S-MAX en Peugeot 807. 

Kenmerk van de 3e generatie VNT-
turbo is de lineaire positiesensor
die de positie van de vanen van de
VNT registreert. Dankzij die regi-
stratie is er een terugkoppeling
naar het motormanagement en
gaat de controle van de positie van
de vanen sneller en accurater. Zo’n
derde generatie VNT-turbo is daar-
mee te herkennen aan de stekker
op de VNT-actuator.
In de 3.0 diesel van de Mitsubishi
Fuso/Canter kunnen de vanen van
deze derde generatie VNT-turbo
zelfs helemaal gesloten worden,
zodat de turbo als motorrem kan
fungeren.
Op de 6.7 V8 van de Amerikaanse
Ford F-series wordt het vrijwel slui-
ten van de vanen gebruikt om onder
bepaalde omstandigheden een heel
hoog percentage EGR te bereiken.
Dat heeft deze motor nodig om te
voldoen aan de strenge Ameri-
kaanse emissie-eisen. Overigens zit
deze turbo in de V van de V8 en

moet hij dus heel compact zijn. Een
twinturbosysteem is dat niet. Als al-
ternatief heeft deze turbo een Dual-
Boost (tweezijdig) compressorwiel. 

Kogellagers
Nog een stapje verder dan die 3e
generatie gaat de geoptimaliseerde
3e generatie VNT-turbo. Die vinden
we als eerste terug op de Mercedes
350 CDI motoren in de E- en de R-

serie. Bij die turbo is de turbine-as
gelagerd op kogellagers. Die

hebben minder speling dan
de hydrodynamische lagers,

en dus maakt dat een klei-
nere speling tussen

zowel compressor-
wiel en huis als tur-
binewiel en huis

mogelijk. En dat is
weer goed voor de
gasrespons en de effi-
ciency van de turbo.
Bovendien hoeft er

minder olie naar de
turbo, maar omdat olie

niet alleen smeert, maar
ook koelt, zit er wel water-

koeling op deze turbo’s.
Bij benzinemotoren is de VNT-

turbo nog steeds een uitzonde-
ring. Wel wordt de wastegate
steeds vaker PWM gecontroleerd.
Veelal wordt niet voor VNT geko-
zen vanwege de hoge uitlaatgas-
temperatuur. Juist vanwege die
hoge temperaturen wordt steeds
vaker voor een Turbinewiel uit ex-
treem hittebestendig materiaal ge-
kozen. Op de 1.4 MultiAir in de Alfa

Romeo Giullietta is dat het uit de
racerij bekende Mar-M 247 en op
Opel 1.4 Ecotec is het turbinewiel
uit Inconel vervaardigd.
Zoveel ontwikkeling vraagt extreem
veel testwerk. Honeywell’s ultramo-
derne testlab in het Tsjechische Brno
draait dan ook non-stop zeven
dagen per week in drie ploegen. 
Het testcentrum telt 24 testcellen. 
In vijftien daarvan draaien motoren
een testprogramma terwijl continu
alle turbodata wordt gemonitord. 
In de andere cellen worden turbo’s
blootgesteld aan ondermeer tempe-
ratuurschokken en trillingen.

DualBoost compressor met dubbelzijdig compressorwiel. De extra pijp is een tweede inlaat
voor de compressor. Beide zijden van het compressorwiel gebruiken wel dezelfde uitlaat
richting motor.

Naast motortestcellen, beschikt Honey-
well’s testcentrum in Brno ook over dit
soort gasstands. Zonder beperkt te zijn door
de uitlaatgastemperatuur van een motor
kan de gastemperatuur hier razendsnel ge-
varieerd worden tussen 30 en 1000°C. Ook
oliedruk en temperatuur kunnen supersnel
variëren. 
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tor. En bijna al die diesels hebben
een turbo. Van die ruim 1,3 miljoen
turbodiesel personenauto’s heeft
ieder jaar 2% een defecte turbo. Dat
zijn er bijna 26.000 per jaar”. Verme-
nigvuldig die dieselturbo’s met een
brutoprijs van 700 euro en ziedaar
een aftermarket turbo-omzet van 
€ 18 miljoen.
Een vergelijkbare berekening voor
de meer dan een miljoen bedrijfs-
auto’s in Nederland, bij een turbo-
vervangingspercentage van 1,2%
per jaar geeft een omzet van € 9
miljoen.
Aan benzineturbo’s verdienen tur-
boleveranciers en werkplaatsen op
dit moment een stuk minder. Ruim
viervijfde van het huidige Neder-
landse personenautopark mag dan
een benzinemotor hebben, slechts
3,4% van die benzineauto’s heeft

een turbo. Bij een vervangingsper-
centage van 1,5% komt dat neer op
ruim 3.300 benzineturbo’s per jaar.
Goed voor een vervangingsomzet
van slechts € 2,3 miljoen.
Maar juist in die benzineturbo’s zit
een enorme groei. In 1992 had nog
maar 2% van de nieuw verkochte
benzineauto’s een turbo, in 2002
was dat 12%, in 2007 al 20% en
onder invloed van de trend naar
downsizing groeit dat cijfer de
 komende jaren door. Turbo’s Hoet
verwacht 25% in 2012 en 30% in
2017.

Turbo’s in de werkplaats
De conclusie ligt dus voor de hand:
het aantal defecte turbo’s in de au-
towerkplaats groeit de komende
jaren sterk. Aan de ene kant is dat
goed nieuws, aan de andere kant

zijn er aan de vervanging van een
turbo ook risico’s verbonden. 
Honeywell wijst al jaren op de nade-
len van het gebruik van namaaktur-
bo’s of slecht gereviseerde turbo’s.
Zie het artikel daarover in het AMT-
maanddossier op 
www.amt.nl/december2011.
Om dat laatste tegen te gaan, levert
Honeywell geen revisieonderdelen
of -sets voor VNT-turbo’s. En in de re-
visiewerkplaatsen (zie kader) van
Turbo’s Hoet is het dan ook vergeefs
zoeken naar die turbo’s met ‘Variable
Nozzle Turbine’.
Maar zelfs met een aftermarket
turbo van goede kwaliteit kan er
bij vervanging nog van alles mis-
gaan. Immers, de drie belangrijkste
oorzaken van turbofalen zijn een
gebrek aan smering, vervuilde
smering en de inslag van vreemde

voorwerpen. Alle drie oorzaken
die buiten de turbo liggen. En
waarom zou zo’n oorzaak niet op-
nieuw optreden als de turbo ver-
vangen is door een nieuwe of goed
gereviseerde?

Instructies op papier en video
Om turbofalen na vervanging te
voorkomen sluit Turbo’s Hoet al
jaren uitgebreide montage-instruc-
ties bij. U kent ze wel die instructies:
“Controleer de olie-aanvoerleiding
op verstoppingen of knikken en ge-
bruik nooit vloeibare pakking. Ver-
vers de olie en vervang het oliefilter.
Controleer de olieafvoerleiding.
Controleer de carterontluchting en
de motorconditie. Controleer de
luchtleidingen en het inlaatspruit-
stuk. Controleer de oliedruk. Verwij-
der alle afstopdeksels van de nieuwe

Dit is autotechnicus Antoni Koree. Overdag werkt hij bij AD Autobedrijf Marco Groen in Dirks-
horn. Op deze avond zit hij met twintig andere autotechnici in het trainingslokaal van gros-
sier Cartal-Rijsbergen in Zwaag. Hij volgt daar de Turbo Partner turbotraining.

Koree slaat zich er goed doorheen, dus
wordt AD Autobedrijf Marco Groen Turbo
Partner.

Dus als er zich korte tijd later een klant
meldt met een turboschade en grossier
 Cartal-Rijsbergen een turbo brengt,...

...registreert Koree de turbo op de Turbo Partner-website.

Na afloop doet Koree een pittige test: “Kan een verstopt luchtfilter een storing op de turbo
veroorzaken? Wat gebeurt er in de turbo als de motor na zware belasting direct wordt
 afgezet? Wanneer moet een olieleiding afgekeurd worden? Waarom levert Turbo’s Hoet een
oliespuit bij iedere turbo?” 
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Turbo’s Hoet is distributeur van de
turbo’s van Garrett, Mitsubishi,
Holset, Schwitzer, IHI en Borg War-
ner. Daarnaast reviseert het be-
drijf turbo’s. Dat gaat alleen om
wastegate turbo’s; VNT-turbo’s 
levert Turbo’s Hoet alleen nieuw. 

Zowel Turbo’s Hoet als Honeywell
zijn van mening dat VNT-turbo’s niet
verantwoord gereviseerd kunnen
worden. Toch zit op alle Turbo’s Hoet
turbo’s statiegeld. Wie zijn oude
turbo retour zendt, ontvangt het
terug. De teruggestuurde VNT-
turbo’s worden verschrot. “Om te
voorkomen dat ze elders op twijfel-
achtige wijze worden gereviseerd”,
zegt Turbo’s Hoet daarover. Turbo’s
die wel gereviseerd worden, worden
gedemonteerd en gereinigd in een
industriële wasmachine. Daarna
gaan ze vier uur in een oven bij

350°C. Daardoor worden de laatste
vetrestjes in allerlei kleine hoekjes
en gaatjes verbrand. Daarna is het er
als poeder zo af te vegen. Dankzij
die behandeling kunnen de delen
korter gestraald worden. Belangrijk,
want bij stralen gaat er materiaal
verloren op delen die niet vet zijn.
Als alle delen perfect schoon zijn
volgt een visuele keuring en worden
de relevante maten gecontroleerd.
Delen die ontbreken of niet meer
aan de specs voldoen worden ver-
vangen door nieuwe of gebruikte
delen. Belangrijk daarbij is dat reke-
ning wordt gehouden met modifica-
ties die de fabrikant inmiddels op dit
type turbo heeft doorgevoerd.
Een essentieel onderdeel van het re-
visieproces is het balanceren van de
turbine-as. Dat lijkt op het balance-
ren van wielen, zij het dat de toeren-
tallen onvergelijkbaar veel hoger

zijn. En er wordt niet gecorrigeerd
met zink, maar door een deeltje van
de moer op de as weg te slijpen.
Daarna is het monteren, met de hui-
zen en deksels onder de juiste hoek
voor deze applicatie, en een 
typeplaatje met een eigen Turbo’s
Hoet-nummer erop. Onder dat num-
mer zijn alle relevante gegevens
over deze turbo na te zoeken.
Daarna gaat de turbo in een doos,
samen met vervangingsinstructies,
montageset met de juiste pakkin-
gen, tapeinden, een oliespuitje voor
de eerste smering en de code waar-
onder de Turbo Partner de turbo kan
registreren.

Het grofstralen gaat volautomatisch, fijn-
stralen met de hand. Straalmiddel is kera-
mische glasparel. Voordeel: de bolletjes
blijven bolletjes. Andere straalmiddellen
veranderen van vorm doordat minuscule
stukjes van de bolletjes afbreken.

De turbine-as kan meer dan 240.000 t/min
maken. Perfect balanceren is essentieel.

Materiaal weg slijpen blijft handwerk.

Turbo’s Hoet beschikt over een uitgebreid assortiment zelf ontwikkelde kalibers om de
maten van as en turbinehuis te controleren. 

Voldoet dat axiaal lager nog of moet het
vervangen worden?

Vooraan de onderdelenwasmachine, daarachter de oven die vet omzet in poeder.

Verantwoorde turborevisie 
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Kijk uit met namaak!
Garrett-fabrikant Honeywell wijst al jaren op de nadelen van het gebruik van namaaktur-
bo’s of slecht gereviseerde turbo’s. AMT beschreef uitgebreid waarom. Lees het terug op
www.amt.nl/december2011.
De Turbo’s Hoet instructievideo ging op DVD mee in AMT 2. Heeft u die niet meer? Vind
hem terug in: www.amt.nl/december2011.

WWW.AMT.NLWWW.AMT.NL

turbo en vergeet zeker plug op de
olieaanvoer niet. Vul de turbo met
olie, zorg dat er geen vuil binnen-
komt en start de motor 1 minuut,
zonder dat hij aanslaat. Laat de
motor 5 tot 10 minuten stationair
draaien en voer dan het toerental
geleidelijk op. Trek bij warme motor
alle boutverbindingen na. Contro-
leer de turbodruk. Afstellen van de
actuator hoeft niet en mag niet!”
Wie deze en meer instructies nauw-
gezet opvolgt, voorkomt herhaling
van turboschade. Maar ja, de pro-
ductiviteit in de werkplaats staat

onder druk en veel tijd om uitge-
breide instructies te lezen is er vaak
niet. Om dat probleem te lijf te gaan,
maakte Turbo’s Hoet een fraaie in-
structievideo, die in nog geen tien
minuten de belangrijkste instructies
naloopt. De video ging op DVD mee
in AMT 2 van dit jaar en is ook te
zien op de website van Turbo’s Hoet
(zie het maanddossier op
www.amt.nl/december2011).

De volgende stap
Eind goed, al goed? Helaas. Bij
steeds meer turbo’s vraagt vervan-

ging om aandacht voor specifieke
punten en vaak hoort bij de vervan-
gingsturbo een setje extra onderde-
len waarvan de vervanging ook
weer instructie vraagt. De turbo van
de PSA 1.6 HDi-motoren is een be-
rucht voorbeeld. Bij die turbo hoort
een hele zak met vervangingsonder-
delen en voor de montage van het
geheel schreef Turbo’s Hoet een
technische instructie van niet min-
der dan vier A4-tjes.
Een foutje is dan snel gemaakt. Ver-
velend voor de automobilist, die na
korte of iets langere tijd opnieuw
met turboschade staat. Vervelend
voor het autobedrijf, dat geld toe-
legt op deze herhalingsbezoeken.
En vervelend voor Turbo’s Hoet, die

het verwijt krijgt een slechte turbo
geleverd te hebben.
En dus komt Turbo’s Hoet na de 
papieren instructie en de video-
instructie nu met de volgende stap
in turbovervangingsinstuctie: Het
Turbo Partner-concept.
Het idee is simpel. Voor autobedrij-
ven die Turbo Partner willen worden
organiseert Turbo’s Hoet een turbo-
vervangingstraining. Die vindt
plaats bij de grossier van het bedrijf,
dus dicht bij huis. Na afloop van de
training doen de autotechnici exa-
men. Wie slaagt, krijgt een certifi-
caat en een Turbo Partner-schild
voor op de bedrijfsgevel.

Geen-gezeur-garantie
Bestelt een Turbo Partner daarna een
turbo, gewoon bij zijn grossier, dan
registreert hij die op de Turbo Part-
ner-website. Turbo’s Hoet’s techni-
sche helpdesk, krijgt daardoor auto-
matisch een seintje en neemt telefo-
nisch contact op met het autobedrijf.
De helpdesk neemt in het kort de kri-
tische punten bij vervanging van
juist deze turbo met de autotechni-
cus door. Heel nuttig natuurlijk, maar
zou de autotechnicus werkelijk de
moeite nemen om de turbo te regi-
streren en het telefoontje van de
helpdesk af te wachten? Turbo’s Hoet
denkt van wel. Het autobedrijf heeft
namelijk een erg goede reden om
dat te doen: Geen-gezeur-garantie!
Mocht er toch nog iets misgaan bij
de vervanging, nadat de Turbo Part-
ner de turbo geregistreerd heeft, dan
vergoedt Turbo’s Hoet een nieuwe
turbo. Ook als de Turbo Partner een
fout maakte bij de vervanging.
Klinkt goed. Laat maar komen die
verwachtte hausse aan turbovervan-
gingen.

Ah, daar is het al, het telefoontje van de Turbo’s Hoet-helpdesk: “Vervang de olieleiding door de nieuwe. Vervang ook de banjobout en let op
dat het zeefje van de oude banjobout niet achterblijft in het blok”.

Als de klant van Marco Groen zelf de rekening en zijn sleutels overhandigt krijgt, weet hij een
ding zeker: op zijn turbo kan hij weer jarenlang rekenen.
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