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Motorvermogen vóór en ná reinigen

Motor reinigen, helpt dat?
Turbo’s, injectoren, kleppen, lagers, zuigerveren, roetfi lters, katalysatoren en zo ongeveer alle 

andere motordelen kunnen het slachtoff er worden van motorvervuiling. Maar presteert de 

auto al slechter lang voor het zover is? Samen met Wepp en het Summa Automotive nam AMT 

de proef op de som. Hebben twee auto’s met ervaring meer vermogen na een motorreiniging?

 Even voorstellen. Auto 1 is een Seat Cordoba 
Vario uit 1999 met 81 kW TDI dieselmotor. De Seat 
heeft nu 290.000 km op de teller staan. Paul Maas, 
docent aan het Summa Automotive is de eigenaar 
van de auto. Hij rijdt er dagelijks mee van Gemert 
naar Eindhoven en terug. Dat is een enkele reis 
van zo’n 25 km over een drukke route zonder snel-
weg. Maas is bijzonder tevreden over de auto en 
zorgt dat hij netjes onderhouden blijft. De laatste 
onderhoudsbeurt was op km-stand 272.000. 
 Dan auto 2. Die is van Summa Automotive-docent 
Hans van Kempen. Het is een blauwe Toyota 
Yaris uit 2002. Onder de motorkap huist een 1.3 
VVTi benzinemotor met 63 kW. Op de teller staan 
277.000 km. Bijna evenveel als de Seat, maar die 
ziet er een stuk netter uit. Vermoedelijk is hij er 
onderhuids ook beter aan toe. Want Van Kempen 
durft het bijna niet te zeggen, maar de auto 
kreeg sinds hij ‘m kocht geen regulier onderhoud 
meer. En dat is nu een kleine vier jaar geleden. 
Desondanks rijdt hij er dagelijks de 40 km tussen 
het Belgische Lommel en Eindhoven mee heen-
en-weer. Tjee, als olieverversen al overbodige 

luxe is, dan hoeven we het over motorreiniging al 
helemaal niet meer te hebben, toch? 

 Verdwenen kW’s 
 Ho ho, niet te voorbarig, laten we eerst maar eens
gaan meten. Dat doen we op de vermogenstest-
bank van het Summa Automotive in Eindhoven. 
Docent Roel Burger spant de Seat in. Als hij daar- 
mee bijna gereed is, komt zijn klas uit de naastge-
legen praktijkruimte binnen om dit experiment 
van dichtbij te bekijken. Als de motor op tempera-
tuur is, kan de meting beginnen. De Seat geeft al-
les wat hij in zich heeft. En dus zijn de oordoppen 
die Burger uitdeelde geen overbodige luxe. 
 Als de rust in de meetruimte is teruggekeerd, laat 
Peter Boer namens Wepp een druppeltje olie van 
de peilstok op een Motoranalyser-vloeipapiertje 
vallen. Burger toont ondertussen de vermogens- 
en koppelkromme op het scherm. De auto komt 
net niet aan 60 kW. Hij blijft steken op 59,6 om 
precies te zijn. Maar liefst 26% minder dan de 81 
kW motorvermogen uit de fabrieksopgave. Maar 
ja, dit is aan de wielen. En helaas vertelt de bank 

door een storing niet hoeveel vermogen er in de 
aandrijfl ijn verloren gaat. Belangrijker is natuurlijk 
de vraag of er straks, na reiniging, extra vermogen 
aan de wielen beschikbaar is. 
 Burger is alweer bezig de Toyota Yaris in te span-
nen. De druppel die Boer vanaf de peilstok op het 
Motoranalyser-vloeipapier laat vallen, belooft niet 
veel goeds. Ondanks dat de motor op temperatuur 
is, is dit spul bijzonder dik vloeibaar. Bovendien zit 
er geen druppel teveel in. De peilstok geeft aan 
dat het niveau op het absolute minimum staat. 
Hans van Kempen ontziet zijn Yaris niet, zoveel is 
duidelijk. 
 Op de vermogenstestbank schopt de Yaris het 
toch nog tot 43,7 kW aan de wielen. Dat is een 
dikke 30% minder dan de 63 kW die Toyota opgaf 
in 2002. Daarmee scoort de Yaris niet eens zoveel 
slechter dan de Seat. 

 Chemisch auto-onderhoud 
 Burger voegt aan de smeersystemen van beide 
auto’s een busje Wepp 2010 toe. Boer legt uit 
waarom: “Deze motorreiniger neemt het vuil 

THEMATHEMA

Motortechniek in de praktijk op het Summa Automotive in Eindhoven. Leveren deze Toyota Yaris uit 2002 en een Seat Cordoba uit 1999 meer vermogen na een motorreiniging?
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MOTORVERVUILING

Docent en Yaris-eigenaar Hans van Kempen rijdt een blokje om, 
zodat motorreiniger Wepp 2010 zijn opruimwerk kan doen.

Ondertussen geeft Peter Boer de aankomend Technisch 
Specialisten van het Summa Automotive les in chemisch auto-
onderhoud.

laagje voor laagje op. Dat kost even tijd. Je moet 
de motor dus een minuut of 15 à 20 laten lopen 
met de reiniger er in en af en toe het toerental wat 
verhogen. Ermee rijden mag ook. Zeker bij hard-
nekkige vervuiling zoals Black Sludge, verkleefde 
zuigerveren en tikkende klepstoters is wat meer 
reinigingstijd nodig. Wepp 2010 mag 250 kilome-
ter in het smeersysteem blijven”.
Beide docenten gaan een uurtje rijden, dan kun-
nen ze onderweg mooi verse motorolie en een 
oliefilter halen voor hun auto’s. Ondertussen geeft 
Peter Boer Roel Burger’s klas van aankomend 
Technisch Specialisten een gastcollege chemisch 
auto-onderhoud. Moraal van zijn verhaal: “Als je 
de juiste chemische onderhoudsproducten op de 
juiste manier gebruikt, verbeter je zowel je klant-
tevredenheid als je winst”. Hoe dat in de praktijk 
werkt? Dat toonden we vier jaar geleden al eens in 
AMT. Lees het na in het AMT-Maanddossier.
Als de beide docenten terug zijn, krijgen hun 
auto’s verse olie, een nieuw oliefilter én een busje 
Wepp 2011: “Dit additief vermindert wrijving en 
slijtage en het houdt keerringen en klepseals 
soepel. Zeker bij deze auto’s met hun hoge kilome-
trages helpt dit middel zo tegen olieverbruik en 
olieverlies”, weet Boer.

Welkom thuis, paardenkrachten
Daarmee zijn de auto’s klaar voor de tweede ronde 
op de vermogenstestbank. De Seat schopt het nu 
tot 62,5 kW. Een winst van 4%. Die winst pakt de 
motor niet alleen in het topvermogen, maar over 
een breed toerengebied dat loopt vanaf 2400 t/
min tot het maximum. Dat ziet er netjes uit en 
zal in de praktijk beslist merkbaar zijn. Maar het 
valt volledig in het niet bij wat er met de Yaris is 
gebeurd. Die levert nu maximaal 50,6 kW aan de 
wielen. Nog veel indrukwekkender is dat de kop-
pelkromme over het hele toerenbereik 20% tot 
25% hoger ligt. Hier staat ineens een heel andere 
auto. Nadat Hans van Kempen er in gereden heeft, 
beaamt hij dat volmondig: “De auto rijdt voelbaar 
beter. De motor pakt veel krachtiger op”.
Een paar weken later bellen we beide docenten 
om ze nog eens naar hun ervaringen te vragen.  
De Seat loopt iets stiller en ook een beetje zuiniger 
dan hij normaal in de winter doet. “Ik ga heel 
zorgvuldig om met deze auto en ik heb hem 
drie jaar geleden gekocht van mensen die alle 
onderhoudsbeurten altijd keurig hebben laten 
uitvoeren. Toch zie je dat er zich vuil opbouwt in 
de motor. Vergelijk het met haren wassen. Olie 
verversen is alleen met water. Maar met shampoo 
wordt het toch schoner.”
En de Toyota? “Ook mijn zoon was heel enthousi-
ast over de prestaties”, zegt Van Kempen. Over het 
verbruik kan hij niets zeggen. Niet alleen omdat 
hij dat nooit bijhoudt, maar ook omdat hij de Yaris 
al heel lang wilde verkopen. En dat is kort na de 
reiniging eindelijk gelukt. Tja, wel logisch eigenlijk. 
Voor die tijd liep iedere weldenkende auto-
koper na een proefritje in de Yaris meteen zo hard 
mogelijk weg...

Docent Roel Burger zet de 1-CHE-563 van collega Hans van 
Kempen vast op de rollen.

Meting volbracht. De Yaris komt niet verder dan een bescheiden 
43,7 kW aan de wielen. Ruim 30% minder dan de opgave aan 
de krukas van Toyota.

Met zulke olie moet de motor zelf inwendig ook door en door 
vervuild zijn. 400 ml Wepp 2010 moet dat vuil laagje voor laagje 
gaan aanpakken. Oh, en gevaar voor een te hoog olieniveau is er 
niet want alleen het onderste stukje van de peilstok was zwart.

De Toyota moet het al meer dan drie jaar met dezelfde olie 
doen. Dat is te zien. Ook met de motor op temperatuur blijft 
dit spul extreem stroperig. Het Motoranalyser-vloeipapier 
geeft aan dat de olie zwaar vervuild en volledig geoxideerd is. 
Bovendien zit er een enorme sloot condenswater in.
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Inmiddels is docent Paul Maas met zijn Seat terug in de 
werkplaats. Hij ging de Toyota voor op de vermogenstestbank. 
De Wepp 2010-reiniger heeft zijn werk gedaan. Dus tapt Roel 
Burger de olie, de reiniger én het vuil af.

Natuurlijk krijgt de Seat een vers oliefi lter.

Met een vaatje verse olie is de Seat klaar voor de tweede ronde. 
Natuurlijk krijgt de Toyota dezelfde behandeling.

Bevrijd van het vuil levert de Seat vol gas 4% meer vermogen.

De winst bij de 
Toyota is veel 
indrukwekkender, 
kijk maar.

Een busje Wepp 2011 moet bij deze Seat met ervaring olie-
verbruik en olieverlies tegengaan.

 WWW.AMT.NL WWW.AMT.NL

Lange onderhoudsintervallen? Vervuiling, oxidatie en veroude-
ring gaan in hun eigen tempo door. Dat moet wel mis gaan. Of 
kan chemie helpen? Lees het antwoord in het AMT-Maanddos-
sier op www.AMT.nl/januari2014 of scan de QR-code.

Chemisch auto-onderhoud
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