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Besparen met dunne smering, maar ook op onderhoud 

Smeervragen van vandaag opgelost

In samenwerking met Ford ontwikkelde Castrol brandstof-
besparende olie voor EcoBoost-motoren.

Ook in transmissies wil Ford speciaal dunne olie, deze 
Castrol Syntrans voldoet aan die specificatie.

OLIE

Omdat moderne motoren een hoog specifiek vermo-
gen leveren wordt ook de olie in die motoren zwaar 
belast. Daarom zocht Ford samenwerking met BP/
Castrol die hiervoor berekende smering ontwikkelde. 
Op basis van hun Magnatec-techniek, die oliemole-
culen extra goed doet kleven aan metalen oppervlak-
ken. Castrol heeft dus onder meer olieproducten 
die voldoen aan de hoogste Ford-eisen, zoals voor 
de nieuwe 1.0 EcoBoost driecilinder, maar ook voor 

de diesels in de nieuwe 
Transit met een 

extreem lange verversingstermijn van twee jaar of 
50.000 km.
Het zijn beide naar de laatste trend dunne oliën, 
Magnatec Professional E 5W-20 voor de 1.0 
EcoBoost en Magnatec Professional A5 5W-30 
voor de Transit-diesels. Dat laatste type kan in 
alle Ford-diesels worden toegepast, behalve 
de (ex-Volkswagen) 1.9 TDi in de Galaxy of de 
Fiat-diesel die in de Ka wordt gebruikt.
Ford doet ook zijn best op lage wrijving 
met dunne olie in de transmissie. Daar-
voor heeft Castrol volsynthetische Syn-
trans FE 75W smering volgens API GL-4 
specificatie. Er is daarnaast synthetische 
Syntrans B 75W die aan API GL-4 en 
de ZF-norm TE-ML 11 voldoet, onder 
meer in handgeschakelde BMW-
transmissies. Maar dat is zonder de 
brandstofbesparende extra eisen 
van Ford bij de Syntrans FE-variant. 
Ook bij versnellingsbakken wordt 
het steeds meer opletten welk 
olietype, met de juiste fabrieks-
erkenningen, daarin gebruikt 
moet worden.
Natuurlijk produceert Castrol 
niet alleen voor Ford. Inspe-
lend op een andere moderne 
trend hebben ze verder als 
nieuw product brandstof-
besparende Magnatec 
Professional GF 0W-20 olie 

voor hybride auto’s.

Speciale Ford-producten bij Castrol

Bij de motor- en transmissiesmering staat nu brandstofbesparing bovenaan, dus zo dun 

mogelijke smering. Ook om bij start-stopsystemen altijd weer supersnel de smeerkringloop op 

gang te krijgen. Dan is het belangrijk om geen dikkere oliesoort te gebruiken. Maar ook wordt 

motorvervuiling, mede door veel korte ritten, steeds vaker een probleem. Terwijl trouw 

houden aan het voorgeschreven onderhoud steeds minder gebeurt. Wat raadt u hierbij aan, 

vroeg AMT de experts?
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 TEKST: PETER FOKKER THEMATHEMA
Bardahl weert vervuiling

Programma-update van Chevron/Texaco
De trend naar dunnere smeermiddelen zien we duidelijk terug bij de Havoline oliën van Chevron en 
het complementaire olieprogramma van Texaco. De dikste oliesoorten verdwijnen uit het gamma 
van Havoline, voor de 15W-40 komt een nieuw product maar de 20W-50 gaat er helemaal uit. Texaco 
vervangt die beide viscositeiten door een nieuw geformuleerde olie.
Op komst, later dit jaar, zijn nieuwe 0W oliën van Havoline, te weten Havoline Ultra 0W-20 en 0W-30. 
Tot nu toe ging de Havoline olie niet dunner dan 5W, maar de vraag naar lagere viscositeit gaf aan-
leiding die aan het programma toe te voegen. Ook wordt de Havoline Energy 5W-20 toegevoegd bij 
Chevron, naast de 5W-30 die er al is. De Havoline Ultra S 5W-30 en 5W-40 krijgen de vermelding erbij 
dat ze voldoen aan de nieuwe General Motors Dexos2 specifi catie.
Wat betreft motorvervuiling wijst deze leverancier op de DV-4/DV-6 motortest die specifi ek ingaat op 
de capaciteit van motorolie om roetvervuiling op te nemen. “Onze Havoline Extra 10W-40 presteert dui-
delijk beter dan de vereisten voor ACEA A3/B4 motorolie”, maar zulke wetenschap zul je als autotechni-
cus moeten opdoen van de olieleverancier, dat lees je niet direct op een etiket.
Texaco/Chevron heeft nog een andere aanbeveling, de Techron brandstoftoevoegingen voor benzine 
en diesel. Die reinigen brandstofsysteem en verbrandingsruimte, waarmee roetvorming wordt tegen-
gegaan zodat de motorolie het makkelijker krijgt.

Chevron/Texaco vraagt aandacht voor hun in de VS al zeer bekende Techron reinigende brandstoftoevoegingen.

Een motor die normaal op bedrijfstemperatuur komt zal weinig last hebben 
van vervuiling, stelt Bardahl. Kleine auto’s rijden vaak korte afstanden, waar-
door de motor niet op temperatuur komt. Dat geeft aanleiding tot vervuiling 
van brandstofsysteem en olie, zoals black sludge en vocht in de brandstof. 
Hetzelfde geldt voor hybrides waarin de verbrandingsmotor vaak wordt 
uitgeschakeld. Zulke problemen komen steeds meer voor.
De aanbeveling van Bardahl is om regelmatig een brandstofsysteemreiniger 
toe te voegen, Common Rail Diesel Injector Cleaner, of voor benzine Con-
centrated Fuel Injector Cleaner. Een schoon brandstofsysteem geeft minder 
motorvervuiling die weer in de olie 
terecht komt, en draagt bij aan 
laag brandstofverbruik. Dat werkt 

samen met de Power Plus smeermiddelen voor motor en transmissie van 
Bardahl. Voor diesels helpen de Bardahl XTC 5W-30 en 5W-40 oliën met ACEA 
C2, C3, C4 specifi catie aan lage roetvorming, dus verminderde vervuiling.
Het advies is verder bij elke servicebeurt van diesels met roetfi lter via OBD te 
controleren of het fi lter al vol begint te raken. Dan kan tijdig een DPF Cleaner 
toegevoegd worden aan de brandstof, wacht niet tot de motor in noodloop 
springt.
Uitstellen van onderhoud is al helemaal niet verstandig. Vooral bij turbomoto-
ren: “De smering zal bij roetvervuiling wel even in stand blijven, maar de rei-
nigende werking van de olie neemt af. Daar reageert de turbo heel gevoelig 
op. Dat kan al problemen opleveren binnen de normale verversingstermijn”. 

Hiervoor heeft Bardahl de Oil Booster + Turbo 
Protect olietoevoeging die de smeerolie 
beter laat ‘plakken’, zodat ook als de motor 
een tijdje heeft stil gestaan er meteen bij 
het starten al een smeerfi lm is.

Bardahl biedt zowel smeermiddelen als een reeks toevoegingen voor olie en brandstof.
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OLIE

Comma laat de trend zien
De Britse olieleverancier Comma denkt met name aan het universeel autobedrijf, en het 
doorgaans wat oudere wagenpark dat hier binnenkomt. Bij oudere auto’s is vaak nog 
10W-40 motorolie voorgeschreven, maar Comma houdt een benchmark-overzicht bij van 
welke viscositeiten bij servicebeurten worden gevraagd. Hieruit blijkt dat al 40 procent 
van het Nederlands wagenpark om 5W-30 olie vraagt, en voor 32 procent van het park 
0W-40 is vereist. Met dit onderzoek in de hand kan Comma aanbevelingen doen aan het 
garagebedrijf welke oliesoorten op voorraad gehouden moeten worden voor een bepaald 
wagenpark dat het meest onderhouden wordt. Dus of het niet raadzaam is over te stappen 
op een synthetische dunnere olie als standaard smeermiddel. Comma stelt ook vast dat het 
gemiddeld service-interval in tijd gemeten dertien maanden bedraagt. De klant komt dus 
niet al te vaak binnen, en de motorolie moet lang mee kunnen. Dubbele reden om kwaliteit 
van de olie vóór de prijs te laten gaan.
Daarbij weet ook Comma dat snel het aantal auto’s toeneemt waarin specifi ek aangepaste 
smeermiddelen voorgeschreven zijn, zodat ook een goede standaardolie lang niet altijd 
gebruikt kan worden. Op de adviessite www.commaoil.com staat aangegeven wat de voor-
schriften zijn, op kenteken te vinden of op VIN-nummer, voor auto’s tot dertig jaar oud.
Hierbij wijst Comma, net als veel andere leveranciers, op het risico bij afwijking van de juiste 
oliesoort of het voorgeschreven verversingsinterval in het geval van garantieclaims. “Steeds 
vaker grijpen autofabrikanten naar dit argument om een claim af te wijzen.” En dan wordt 
goedkope olie ineens heel erg duur.

Meerdere merken smeermid-
delen bij oliehandel.nl, hun 
aanbeveling zijn Eurol-producten 
zoals deze brandstofbesparende 
Fluence FE 5W-30.

De 5W-30 Prolife olie van Comma voldoet aan een reeks merkspecifi cieke long life-eisen, kan dus lang mee.

Oliehandel.nl adviseert Eurol en JLM
De webshop www.oliehandel.nl geeft aan zich vanaf het najaar meer op de automotive markt 

te gaan richten, ze leveren smeer- en bedrijfsvloeistoff en voor allerlei branches. De 
smeerproducten komen van verschillende merken, Jan de Croon van oliehandel.
nl laat weten het autobedrijf Eurol-smering aan te raden, en de net toegevoegde 
JLM-additieven. Kwaliteit voor een passende prijs, is zijn argument.

Daarbij ontbreekt het in het programma van Eurol niet aan smeermiddelen voor de 
modernste eisen. “De hele Evolence-serie is brandstofbesparend, de Synergy-serie 

heeft ook een lage viscositeit en kan dus besparen op het brandstofverbruik”, aldus 
Jan de Croon jr. Er zijn ook 0W-20 en 0W-30 oliën in het gamma, en meer brandstof-

besparende typen zoals Fluence FE 5W-30 en de motoroliën voor diesels die de ACEA C1 
of C4 norm halen.

In het algemeen schetst De Croon dat motorolie steeds zwaarder wordt belast, door hogere 
prestaties uit kleinere motoren, met ook een kleinere carterinhoud. En EGR voor schone uit-

laatgassen brengt meer vuil in de cilinders. “Daarbij komt dat diesels met roetfi lter meestal 
een low-SAPS olie moeten hebben om vervuiling van het fi lter te beperken. Maar dunne 

low-SAPS olie heeft vaak een lage HTHS viscositeit.” Dat laatste wil zeggen, minder reserves in 
smeervermogen die enige overschrijding van de verversingstermijn toelaat zonder veel risico.

Om roetproblemen te lijf te gaan stelt oliehandel.nl preventief gebruik van de DPF Cleaner van JLM 
voor. Deze toevoeging aan de brandstof verlaagt het ontbrandingspunt van roet, zodat een roetfi l-
ter eerder en beter regenereert. JLM DPF Cleaner zou zorgen voor 25 procent minder roetbelasting 
in het fi lter. Ook wordt minder roet in het EGR-systeem afgezet.

ADVERTENTIE

THEMATHEMA
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Eurol gaat mee met nieuwste techniek

OLIE

De nieuwe Rotra ATF II D mag in een 
brede reeks transmissies van trucks en 
personenauto’s.

Een voorbeeld uit het nieuwe Eni-programma, 
i-Sint FE dat zowel in benzine- als dieselmotoren 
mag. Natuurlijk met Fiat-merkspecifi catie.

De dunste olie van Eurol is deze Evolence 
5W-20, met een reeks van GM-specifi ca-
ties zoals Dexos 1.

De nieuwe ATF 6700 van Eurol vol-
doet aan heel veel fabrikanteneisen, 
van BMW tot aan Toyota.

Eni-Agip met heel nieuw 
programma
In het najaar brengt Eni een compleet nieuwe lijn Rotra transmissiesmering, 
voor zowel handgeschakelde als automatische bakken. Aangepast aan – ook 
voor transmissiesmering – steeds meer merkspecifi eke eisen, en brandstof-
besparing met dunnere smering.
Daarnaast dateert het gamma van i-Sint motorolie pas uit 2011, toen ener-
giebedrijf Eni bezig was een nieuwe identiteit uit te dragen. Bij het bekende 
Agip-logo staat nu de naam Eni van het moederbedrijf. In de nieuwste mo-
torolieserie is getracht zo overzichtelijk mogelijk te maken hoe de olietypes 
verdeeld zijn. Er is een kleurcode op het etiket met rood voor de smerende 
werking, oranje voor brandstofbesparende olie, en groen voor mid- of low-
SAPS olie die bij roetfi lterdiesels hoort.
De meeste motorolie van Eni is deels of volledig synthetisch. Alleen de i-Base 
Professional lijn heeft een minerale samenstelling. De Professional lijn van 
i-Sint en i-Base olie is bedoeld voor het autobedrijf, als zo universeel mogelijk 
smeermiddel. Voor losse verkoop en hogere eisen is er een breed scala i-Sint 
oliën (zonder de ‘Professional’-aanduiding) waarin 5W-30 en 5W-40 typen 
voorop staan. Hieronder ook specifi ek brandstofbesparende FE soorten, en 
mid-SAPS soorten met MS in de aanduiding.
Naast de i-Sint-serie die aan diverse merkspecifi eke eisen voldoet staat aan de 
top de i-Sint Tech-serie, van 0W-30 en 5W-30 olie die speciaal op een bepaald 
merk is gericht. Dat zie je ook aan letters in de aanduiding, zoals i-Sint Tech F 
voor Ford-motoren, of i-Sint Tech R voor Renaults. Alleen de i-Sint Tech voor 
Volkswagen heeft geen letter erbij die daarop wijst.

Op het gebied van brandstofbesparende motorolie heeft Eurol een zeer breed 
aanbod, met viscositeiten van 0W-20 tot 5W-30. Veel verschillende benamin-
gen maken de keuze niet eenvoudiger, maar Eurol wijst op de internationale 
specifi caties waarin brandstofbesparende eigenschappen zijn voorgeschreven. 
Dat zijn ILSAC GF 3-4 en 5, ACEA A1/B1 en A5/B5 voor benzinemotoren en C1, C2 
voor diesels. Het is niet anders, met merkspecifi eke eisen erbij kom je aan veel 
verschillende olietypes.
Hierbij heeft Eurol nu zijn programma van transmissiesmering uitgebreid om 
ook daar aan brandstofbesparende eisen te beantwoorden. Nieuw zijn drie MTF-
types voor handgeschakelde transmissies, en twee ATF types (6700 en 7300) met 
lage viscositeit voor automaten. Het 6700 type voldoet aan veel merkspecifi eke 
eisen, bij de 7300 gaat het speciaal om de MB 236-15-eisen van Mercedes-Benz.
Eurol wijst erop dat in het algemeen dunnere motorolie is aan te raden bij veel 
korte ritten en bij start-stopsystemen, omdat dan de smering heel snel na de 
start goed op gang komt. Veelvuldig starten geeft ook meer motorvervuiling, 
waarop de voorgeschreven olie wordt berekend. “Maar gebruik alleen dunne olie 
als de autofabrikant dat specifi ek voorschrijft”, adviseert Eurol, de motor moet 
daar geschikt voor zijn. Aangevuld met de opmerking dat fabrikanten bij veel 
korte ritten een verkort verversingsinterval voorschrijven, in verband met de 
extra olievervuiling die dit oplevert.
Wat betreft uitstellen van verversing neemt Eurol stelling: “De garage moet zijn 
klanten duidelijk maken dat hierdoor extra slijtage en meer kans op schade 
ontstaat, wat veel hogere kosten oplevert dan de besparing door uitstel van 
servicebeurten. Kosten van olie stellen weinig voor in het totale kostenplaatje 
van een auto. Iets rustiger rijden levert veel meer besparing”.

THEMATHEMA
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OLIE

Bij een vervuilde motor of overschreden verver-
singstermijn adviseert Forté altijd eerst Motor 
Flush te gebruiken, voor er nieuwe olie in gaat. Veelzeggende demonstratie op vloeipapier.

Verdunning van de motorolie door een over-
maat aan brandstof komt steeds meer voor. Door 
vaak starten bij een overmaat aan korte ritten, 
door start-stopsystemen, en door systemen voor 
uitlaatgasreiniging. Te denken valt aan regeneratie 
van roetfi lters door extra brandstofi nspuiting, maar 
ook rijke inspuiting na de start om de katalysator 
snel op werktemperatuur te krijgen. De overmaat 
aan brandstof verbrand minder volledig en geeft 
vervuiling in de cilinders en op de inspuitventielen, 
brandstof slaat neer op de cilinderwand en komt 
langs de zuigerveren in de motorolie terecht.
Daarom beveelt Forté aan bij elke olieverversing te 
spoelen met hun Motor Flush. Dat haalt opge-
bouwd vuil weg, zodat de nieuwe olie dat niet 

meteen gaat opnemen en snel een stuk van zijn 
reinigende capaciteit inlevert, die dan tekort schiet 
aan het eind van het service-interval. Zeker als een 
auto later dan had gemoeten voor een service-
beurt komt is Motor Flush aan te raden voor een 
olieverversing, de kans is dan groot dat zich veel 
inwendige vervuiling heeft afgezet.
Bij de verse olie kan Forté Top End Treatment 
worden toegevoegd. Dat houdt cilinderwand en 
zuigerveren schoon, zodat een minimum aan blow-
by optreedt die olieverdunning door brandstof kan 
opleveren. Vooral dunne motorolie kan wel een 
steuntje gebruiken om de altijd aanwezige lekkage 
in de cilinder te minimaliseren, omdat de smeerfi lm 
minder eff ectief als afdichting kan werken.

Forté helpt tegen olievervuiling

Gulf introduceert Ultrasynth X
Een aardig weetje: oliemaatschappij Gulf 
produceert zijn smeermiddelen voor Europa 
samen met een Nederlandse blender, TNB in 
Dordrecht. Maar belangrijker om te weten 
is het laatste nieuws daarin, dat zijn de zeer 
dunne Gulf Ultrasynth X oliën. Het zijn er 
twee, met viscositeiten 0W-20 en 5W-20, en 
ILSAC GF-5 goedkeur. Dus motorolie die een 
gemeten brandstofbesparend eff ect heeft.
Op dit moment zijn er geen merkspecifi eke 
erkenningen bij deze nieuwe producten, of 
een ACEA klassifi catie, dat is wel jammer. 
Tot de Ultrasynth X verscheen telde het 
ruime Gulf programma geen olie met warme 
viscositeit 20. De brandstofspaarolie ging tot 
0W-30, bij de Gulf Formula FE en Formula 
G. Overigens wordt als bijzonderheid bij de 

nieuwe Ultrasynth X aangegeven dat 
deze ook geschikt is voor fl exfuelauto’s 
die rijden op ethanolhoudende brandstof 
tot aan E85.
Het gamma van Gulf toont nog eens aan 
dat vooral 5W-30 olie nu in trek is, waarvan 
Gulf een heleboel soorten heeft. Wat op zijn 
beurt aantoont dat een goede oliekeuze-
wijzer op kenteken wel zeer wenselijk is, om 
hieruit de juiste keuzes te maken. Die is er bij 
Gulf, ook erg nuttig voor het al even uitvoe-
rige gamma van transmissieolie.

De nieuwste van Gulf, een zeer dunne olie met 0W-20 
viscositeit.

THEMATHEMA
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Kroon-Oil: let op de juiste oliekwaliteit

OLIE

Ook Kendall kan met zijn GT1 olie tot aan 
een zeer dunne 0W-20 variant bieden.

Kendall is Amerikaans, dus is hun VersaTrans 
ATF geschikt voor veel typen Amerikaanse 
automaten, maar ook Europese.

Kendall gaat voor kwaliteit
Heel duidelijk legt Kendall-olievertegenwoordiger Noviol nog eens uit wat 
er nu speelt bij smeermiddelen. “De markt dwingt om ook dunne olie te 
bieden, als fabrikanten dit voorschrijven vraagt de klant er ook om. Dus 
hebben wij 0W-20 en 5W-20 producten, die versterken we met ‘Liquid 
Titanium’, een additief op titanium basis dat 30 procent minder slijtage 
kan geven.” Bijpassende brandstofbesparende versnellingsbakolie heeft 
Kendall ook, er wordt gewerkt aan een bijzonder dunne ATF die breed 
inzetbaar is met Mercon SP/LV, MB 263.15 en Dexron VI-specifi catie.
De nieuwste specifi caties en (fabrieks)vereisten beperken de reserves 
die in motorolie schuilen, zegt Noviol. Daardoor is zonder problemen 
overschrijden van de verversingstermijn bijna niet meer mogelijk. Vooral 
low-SAPS olie voor diesels waar maar beperkte doping in kan staat dat 
niet toe. “Eerder moet het interval verkort worden bij ongunstige motor-
belasting zoals veel korte ritten.”
Een heel interessante opmerking is dat roetvervuiling door korte ritten 
zich ook wreekt wanneer de auto stil blijft staan. “Vervuiling breekt de 
chemische weerstand van de olie langzaam af, wat gewoon doorgaat 
als de motor niet draait.” Nog een reden dus om in dat geval eerder te 
verversen, en zeker niet alleen naar de afgelegde kilometers te kijken. 
Met betere basisolie kunnen meer additieven worden toegevoegd, zodat 
overschrijding van het verversingsinterval minder riskant wordt. Maar 
ongunstig gebruik met veel roetvervuiling blijft moeilijk voor de smering.
Kendall kiest wel voor de beste ingrediënten die zoveel mogelijk reserves 
bieden, en wijst erop dat goedkope aanbieders dat meestal niet doen 
zodat hun olie die reserves niet hebben.

Met het volgen van de nieuwste smeertrends 
heeft ook Kroon-Oil geen probleem. Hun Ener-
synth FE 0W-20 past goed bij de populaire hybri-
des van dit moment, van Honda, Lexus en Toyota. 
De nieuwe EcoBoost driecilinder van Ford is 
geholpen met de Duranzo Eco 5w-20, en die mag 
ook in de andere EcoBoost-motoren waar 0W-30 
is voorgeschreven. Hier kan afgegaan worden op 
de Ford-specifi caties waaraan deze producten 
voldoen, WSS-M2C 948-B voor de 1.0 driecilinder 
en 913-C voor de wat oudere vier- en vijfcilinders.
Een dunne SAE 75W transmissieolie is er ook, 
Transmission Oil SP 1081. 
Wat betreft mogelijke problemen met roetver-
vuiling wijst Kroon-Oil op motorolie met Long 
Life-specifi catie, die mede inhoudt dat deze olie 
een groot vermogen heeft om vuil op te nemen. 
Het gaat dan om fabrieksspecifi caties zoals VW 
504.00/507.00, BMW LL-04 of MB 229.51. Maar 
korte ritten met lage motortemperatuur blijft 
een moeilijk punt voor de olie, daarom bevelen 
fabrikanten aan het verversingsinterval hierbij 
te halveren. “Dat zul je ook zien bij autotypes 
met service-intervalmelding, die reageert op 
de gemeten bedrijfsomstandigheden. Men zal 
eerder de aanwijzing zien dat het tijd is voor een 
servicebeurt.”

Ook Kroon-Oil signaleert de neiging bij garage-
houders om goedkopere olie te gebruiken. 
“Houd dan wel aan de smeermiddelen die de 
autofabrikant goedkeurt. In plaats van Long Life 
olie is er vaak een goedkoper alternatief bij, al kan 
dan niet de maximale service-interval worden ge-
hanteerd. Zoals bij Volkswagen een olie met 505.1 

in plaats van 507.00 specifi catie.” 
Het advies van Kroon-Oil is om de servicebeurt als 
product aan de klant te verkopen. Overleg met de 
klant welke oliekwaliteit te gebruiken, en wijs op 
de gevolgen: duurdere (Long Life) olie en minder 
vaak verversen, of goedkopere olie en vaker 
terugkomen.

Bij de Enersynth FE 0W-20 geeft Kroon-Oil speciaal aan dat die 
geknipt is voor hybride auto’s.

Voor brandstofbesparing heeft Kroon-Oil ook de SAE 75W 
Transmission Oil SP 1081.

THEMATHEMA
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OLIE

Valvoline heeft elke gewenste oliesoort
Als het gaat om brandstofbesparende smering 
kan Valvoline met zijn synthetische oliën 
aan elke vraag voldoen. Er is SynPower FE 
voor benzinemotoren, en voor elke ACEA-
dieselspecifi catie van C1 tot en met C4 heeft 
Valvoline een passend olietype, zoals SynPower 
ENV met C1/C2 specifi catie en SynPower MST 
voor de C3 en C4 specifi caties. Daarnaast staan 
brandstofbesparende transmissiesmeermid-
delen voor handschakeling en automaat op het 
programma, zoals SynPower TDL 75W-90 voor 
de handgeschakelde bak.
Op bijzondere motorvervuiling gaat Valvoline 
niet in detail in. Ze volstaan ermee te wijzen op 
de gebruikte additieven in de olie, die specifi ek 
moeten zorgen dat vervuiling de motor niet 
kan aantasten en opgenomen blijft in de olie 

zodat zich geen afzettingen vormen. Valvoline 
gebruikt hiervoor de best mogelijke additieven 
om problemen te voorkomen. 
Verder zou hun ontwikkeling van smeermid-
delen er mede op richten dat ook aan het eind 
van een service-interval de werking nog goed 
blijft. 
Hetgeen weer niet wil zeggen dat Valvoline 
overschrijding van het voorgeschreven service-
interval geen probleem zou vinden. Als de olie 
verzadigd raakt met vervuiling zal de eff ectivi-
teit toch teruglopen.
Het advies is alleen dat als het autobedrijf over-
schrijding van het onderhoudsinterval voorziet, 
dan kan het best gesmeerd worden met een 
volsynthetische olie omdat die domweg het 
langst mee kan.

Triple QX voordelig en compleet gamma
Een nieuwe verschijning op de 
smeermiddelmarkt bij grossiers die 
onder de Sator-groep vallen is 
Triple QX. Hier net op de markt ver-
schenen, maar al langer op de Britse 
markt en voorzien van een volledig 
programma. 
“Van het Nederlandse wagenpark kan 
94 procent met Triple QX-producten 
worden gesmeerd.” Er zijn dus ook 
moderne dunne oliesoorten, 
zoals SynPlus 0W-30 en 5W-20, en 
types die aan allerhande specifi eke 
merkeisen voldoen zoals SynPLus 
VAG 5W-30. Of voor wat oudere mo-
dellen met de kritische pompverstui-
verdiesel SynPlus PD 5W-40. Evenzo 
heeft Triple QX low-SAPS smeermid-
delen voor diesels met roetfi lter, een-
voudig te herkennen met aanduiding 
als SynPLus C2 en SynPlus C3, beide 
met viscositeit 5W-30.
Op korte termijn introduceert Triple 
QX ook andere bedrijfsvloeistoff en, 
waaronder transmissieolie. Hoewel het gaat om 
een budgetmerk bezuinigt Triple QX dus niet 
op hedendaagse technische specifi caties, of 
de breedte van het aanbod om aan allerhande 
merkspecifi eke eisen te voldoen. Voor de nieuw-
ste Volkswagen downsizemotoren en de Ford 

EcoBoost zijn er passende producten.
Triple QX beveelt ook aan altijd de fabrieksvoor-
schriften te volgen bij de oliekeuze, de beste 
garantie dat de smering gedurende het hele 
voorgeschreven service-interval op niveau blijft. 
Bij volgen van de voorschriften werken motor 

en olie optimaal samen, bijvoorbeeld ook om 
roetvervuiling en sludgevorming tegen te gaan. 
Dus biedt Triple QX ook een specifi catiekaart 
waarop de autotechnicus makkelijk kan nagaan 
welk soort olie bij een bepaald autotype is voor-
geschreven.

De SynPower FE 5W-30 van Valvoline is mede geschikt voor de nieuwste Ford EcoBoost-motoren.

Het nieuw verschenen oliemerk Triple QX heeft ook een breed aanbod in volsynthetische smeermiddelen.
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