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SMEERMIDDELEN
Praktijkervaringen met synthetische truckolie

Mobil ontwikkelde 20 jaar geleden
een volsynthetische olie die toen
vooral werd gebruikt voor high-
tech doeleinden zoals de ruimte-
en luchtvaartindustrie en de For-
mule 1 autosport. Vijf jaar later
paste men het nieuwe smeermiddel
voor het eerst toe in zware be-
drijfsauto’s. De afgelopen Be-
drijfsautoRAI werd dit heuglijke
feit gevierd door de volsyntheet-
pioniers eens in het zonnetje te zet-
ten. Er was zelfs een vervoerder,

Emons uit Milsbeek die na de
overstap nooit meer had ververst.
Het leek erop dat dit ook de be-
langrijkste boodschap voor de toe-
komst was. Niets blijkt minder
waar te zijn, het project Emons
was voor de technici van Mobil
een proef om zelf ook eens te erva-
ren hoe een volsynthetische olie
zich onder dergelijke condities
houdt. Enkele motoren werden om
die reden ook na één miljoen kilo-
meters uit elkaar gehaald en geïn-

specteerd. En de technici van
Mobil waren (terecht) trots op het
resultaat en wilden daar een ieder
deelgenoot van maken. De bood-
schap om trucks voortaan maar
nooit meer te verversen ligt geluk-
kig ook bij Mobil een stuk genuan-
ceerder.

Stapje voor op de industrie
Verruiming van verversingstermij-
nen is de laatste paar jaar onder-
werp van gesprek. Mercedes-Benz

gooide de knuppel in het hoender-
hok met de gedifferentieerde ver-
versingstermijnen, afhankelijk van
inzet, van de Actros. Andere mer-
ken konden niet achterblijven en
hun voertuigen bleken opeens ook
te beschikken over de nodige re-
serves, uiteraard onder gelimiteer-
de omstandigheden.

Ze formuleerden allen wel als
eis het gebruik van hoogwaardige
smeermiddelen, zoals synthetische
olie. En toch lijkt het erop dat de

Verversen op tijdbasis geeft betere planmogelijkheid

Rationeel verversen

Synthetische oliën voor zware bedrijfsauto’s blijken over zo’n reserve te

beschikken, dat verversen op basis van tijd mogelijk wordt. Daarnaast zijn de

verversingstermijnen behoorlijk verruimd. Dit eist een strakkere planning,

maar komt uiteindelijk de efficiëntie ten goede. Ook de overige voordelen van

deze nieuwe generatie oliën moeten een vervoerder zeker aanspreken.
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Volsynthetische smeermiddelen
worden al geruime tijd toegepast in
de vliegtuigindustrie.Maar ook voor
de grondvoertuigen hebben ze hun
diensten bewezen,zoals voor deze
generator.Met een minerale olie ont-
stond er nogal wat neerslag ten ge-
volge van oxidatie,nu blijven de
motoren ‘brandschoon’.

Rationeel verversen
Verversen op tijdbasis geeft betere planmogelijkheid
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olieproducenten meer geloof in
hun synthetische olie én in de
trucktechniek hebben dan de truck-
producenten. Want zij gaan met
betrekking tot de verversingster-
mijnen vaak net nog een stapje
verder. In samenspraak met de be-
trokken partijen worden de opti-
male onderhoudsintervallen vast-
gesteld, waarbij veelal een ver-
lengde verversingsperiode van mo-
tor- en aandrijflijn van één keer per
jaar wordt afgesproken, ongeacht
het aantal gereden kilometers.

Voordelen op een rij
We hebben in Auto & Motor
TECHNIEK al herhaaldelijk aan-
dacht besteed aan synthetische
olie. We zetten voor u nog even de
belangrijkste voordelen op een rij.
Significant is dat een volledig syn-
thetische olie veel minder onder-
hevig is aan vervuiling. Zuigers en
zuigerveren bijvoorbeeld blijven
uitermate schoon en dat is met
name belangrijk voor Euro II mo-
toren met hooggeplaatste zuiger-
veren. Ook wat de aandrijflijn be-
treft, zijn de gebruikers bijzonder
enthousiast over de geringe vervui-
ling van de olie én de onderdelen.
De smerende werking en de visco-
siteit blijven over een breed tempe-
ratuurtraject in tact. Dit komt om-
dat de olie bij lage temperaturen
veel vloeibaarder is dan een mine-
raal en in vol bedrijf zo’n 10 tot 15
°C koeler blijft. Bijkomend groot
voordeel is nog dat een volsyn-
thetische olie oxidatie bij hoge
temperaturen voorkomt en daar-
door én door het ontbreken van
vluchtige bestanddelen, zoals was,
niet indikt.

Van groot belang is ook het ver-
beterde roetopnemend vermogen.
De roetdeeltjes zorgen namelijk
voor het indikken van de smeer-
olie, maar veel erger is dat het slij-
tageproces van de cilinderwanden
en de kleppentrein door roet wordt
bevorderd. Vertalen we al deze
voordelen naar de praktijk dan zien
we dat een synthetische olie een
makkelijker koude start geeft en
dat de olie en het inwendige min-
der vervuilen. Motoren slijten min-
der en het brandstofverbruik zou
lager uit moeten vallen.
In de kaderstukjes, waarin de prak-

tijkervaringen zijn beschreven,
kunt u deze voordelen teruglezen.
Wat het laatste punt betreft, het
brandstofverbruik, waren de deel-
nemers terughoudend om de een-
voudige reden dat dit van zoveel

externe factoren afhankelijk is. De
wetenschap echter dat de interne
weerstand door synthetische olie
aanzienlijk wordt verminderd, zou
een verbruiksverlaging zeker wel
rechtvaardigen.

Ook de motoren uit de Emons-test
waren een toonbeeld van de boven-
genoemde aspecten. Zuigers en ve-
ren vertoonden geen opzienbaren-
de koolafzetting en in de cilinder-
wanden was geen overmatige

Cor v.d. Ancker, chef monteur Transavia

Synthetische olie als 
probleemoplosser
Cor van de Ancker is samen met zijn
collega verantwoordelijk voor het rol-
lend materieel (Volkswagen diesels)
van Transavia op Schiphol.Daar-
naast hebben zij drie vliegtuigtrek-
kers (luchtgekoelde Deutz V8) en
vier generatoren (luchtgekoelde
Deutz zescilinder-lijn) onder beheer.
Met name de Deutz-motoren gaven
nogal wat problemen.Deze waren
grotendeels terug te voeren op het
gebruik.De generatoren worden
koud uit de ‘stal’gehaald, gestart en
vervolgens een aantal uur gebruikt
non-stop op één toerental (2000
t/min) gehouden.Voor een generator
is dat constante toerental van groot
belang.De regulateur moet snel (bin-
nen 4 sec.) bijregelen ook als er ver-
mogen wordt gevraagd.Duurt dat te
lang dan ‘springt’de generator op
storing.En dat laatste gebeurde nog-
al eens.Daarnaast had men te kam-
pen met een beperkte levensduur
van de motoren.“Met 3500 uur waren
de motoren versleten.Geen vermo-
gen meer, olieverbruik en regelmati-
ge uitval waren de klachten.We heb-
ben toen samen met Mobil het
probleem aangepakt met als voor-
naamste doelstelling het uitval-
percentage terug te brengen.We zijn
overgestapt op volledig synthetische
motorolie en ik mag wel zeggen tot
volle tevredenheid.De problemen
met de brandstofpomp zijn voorbij,
geen ingevreten regulateurs meer.
Ook de neerslagvorming in de brand-
stofpomp behoort tot het verleden.
Nog niet zo lang geleden hebben we
een brandstofpomp opgestuurd naar
het revisiebedrijf, omdat Mobil ver-
mogensverlies had geconstateerd.
We hadden verwacht dat de pomp
met 13.000 draaiuren wel versleten
zou zijn, maar niets bleek minder
waar.Ook hebben we geen proble-

men meer met de oliedrukzender
van de motor.Deze vervuilde vroeger
zo erg dat hij geen signaal meer
doorgaf.Uit bescherming schakelde
de motor zichzelf uit, waardoor de
grondploeg weer stil kwam te staan”,
aldus Van de Ancker.

Langere levensduur
Daarnaast is de levensduur aanzien-
lijk verbeterd.Vroeger was het met
3500 uur bekeken.De bovenkappen
van de zuigers waren door de onbe-
heerste belasting bijna compleet
weggesleten, nu draait een motor
zonder problemen 18.000 uur.“We
hebben laatst zo’n motor laten con-
troleren, zelfs de hoongroeven in de
cilinder waren nog zichtbaar.Wel
moesten we de kop laten reviseren,
maar dat mag wel na zo’n arbeids-
verleden.En ook de olielekkage is af-
genomen.Vroeger lekten die Deutz-
motoren nogal eens langs de kruk-
askeerringen.Dat probleem is over,
ondanks de dunnere synthetische
olie.De verklaring hiervoor is de la-
gere olietemperatuur van zo’n 10 tot
15 °C waardoor de conditie van de
afdichtingen beter blijft.En een lage-
re olietemperatuur betekent ook min-
der vervuiling.En vervuilen is so-
wieso iets dat synthetische olie
dankzij het groter roetopnemend ver-
mogen weinig doet.We hebben hier
wel eens kleppendeksels met vel-
genreiniger moeten schoonmaken,
dat zien we tegenwoordig gelukkig
niet meer”.
Ook de Golfjes worden gesmeerd
met synthetische olie, zowel in de
motor als versnellingsbak.Die moto-
ren krijgen ontzettend op hun falie;
koude start, op vol vermogen naar
het vliegtuig en daar vervolgens een
half uur stationair draaien.De voor-
banden zijn met 25.000 km versle-

ten, koppelingsplaten en versnel-
lingsbakken zijn geen lang leven be-
schoren en koppakkingen zijn bijna
zonder uitzondering om de 120.000
km aan vervanging toe.Gezien het
grote percentage stationair draaien
zou dit te vergelijken zijn met
180.000 km.“We verversen die voer-
tuigen om de 10.000 km, beter zou
zijn om ze op uurbasis te onderhou-
den, maar dat is moeilijk bij te hou-
den.Constateerden we vroeger dat
bij een motorrevisie de zuigerveren
vast in de zuiger zaten, tegenwoordig
blijven ze brandschoon.Ik ben ervan
overtuigd dat door de synthetische
olie het uitvalpercentage van ‘mijn
vloot’stukken minder is geworden”,
aldus Cor v.d.Ancker.

De problemen met de Deutz-moto-
ren waren aanzienlijk.De overstap
op de synthetische motorolie van
Mobil,Delvac 1 SHC,betekende
voor de bedrijfszekerheid een hele
stap voorwaarts.Uitermate ver-
vuilde kleppendeksels behoren
tot het verleden.
FOTO JAN VERHOEFF
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SMEERMIDDELEN
Praktijkervaringen met synthetische truckolie

Kamphuis senior (Kamphuis Transport & Expeditiebedrijf) 

Jaarkilometrage bepaalt de 
verversingstermijn
De heer Kamphuis senior is directeur
van Kamphuis Transport & Expeditie-
bedrijf in Barneveld.Zijn vloot be-
staat uit 55 MAN-trucks die per jaar
150.000 km afleggen.Hij is begin dit
jaar overgestapt op de synthetische
olie van Fina, Kappa First.Daarvoor
heeft hij met een aantal wagens een
half jaar proefgedraaid.Controle en
opmeten van de motoren leverden
dermate positieve resultaten op dat
hij met de gehele vloot is overge-
stapt.“Wij verversen de motorolie om
de 75.000 km en de aandrijflijn om de
300.000 km.Zo hebben we de auto’s
twee keer per jaar binnen voor een
onderhoudsbeurt, uiteraard wordt er
één gecombineerd met de APK.Tus-
sen de beurten kunnen de chauf-
feurs in de werkplaats terecht met
klachten, dan lopen we meteen de
hele zaak even na.”
Hem is vooral opgevallen dat de olie
zo schoon blijft.Niet alleen de motor
maar ook de aandrijflijn, en dan met
name de versnellingsbak, vertonen
op moment van verversen geen aan-
slag.Hierdoor blijft de warmteafgifte
optimaal.

Geen ruimere verversings-
termijn
Kamphuis ziet er geen heil in om de
verversingstermijn nog verder te ver-
ruimen.Verhalen, zoals die de ronde

doen om zelfs maar nooit meer te
verversen, neemt hij met een korrel-
tje zout.“Ze vergeten erbij te vertel-
len dat die voertuigen wel volgens de
voorschriften van de fabrikant wor-
den voorzien van nieuwe filters.Als je
nagaat hoeveel olie er bij zo’n ver-
vanging ‘verloren’gaat en hoeveel er

tussentijds nog wordt bijgevuld dan is
de olieconsumptie waarschijnlijk ge-
lijk aan regelmatig verversen.En je
moet je ook maar afvragen in hoever-
re je er iets mee opschiet om ‘nooit’
meer te verversen.Het grote plus van
synthetische olie is niet dat je een
paar centen bespaart met de olie,

maar dat het inwendige van de motor
en aandrijflijn veel schoner blijft en
daardoor minder slijt”, aldus de heer
Kamphuis.En ook het feit dat de
werkzaamheden veel beter te plan-
nen zijn, is kostenbesparend.“Als je
nagaat dat de werkplaats vroeger in
de weekenden op volle toeren draai-
de en dat die uren voor de werkgever
het duurst zijn dan kun je wel nagaan
wat je met een goede planning kunt
besparen.”
Ook Fina begeleidt de klanten die
overstappen op hun synthetische
olie.“Wij hebben de mogelijkheid om
regelmatig monsters te trekken en te
laten analyseren.We maken hier af
en toe gebruik van.Op het moment
dat we een voertuig niet vertrouwen,
trekken we een monster en sturen
het op.Samen met Fina maken we
dan een plan-de-campagne.”
Veel zorg besteedt Kamphuis aan de
manier waarop de chauffeurs met de
techniek omgaan.Met name het olie-
niveau is aandachtspunt.“Ik hamer
er ieder jaar, tijdens onze perso-
neelsdag, op dat de chauffeurs da-
gelijks peilen en, hoe vreemd het ook
klinkt, het peil onder aan de stok hou-
den.Ze weten dat een te laag peil
nare gevolgen kan hebben, maar dat
een te hoog peil de olieconsumptie
stimuleert wordt nogal eens verge-
ten”, aldus Kamphuis.

Kamphuis senior stapte begin dit
jaar over op de synthetische olie
van Fina.De verversingstermijn
van de motoren ligt op 75.000 km,
zo krijgen de voertuigen twee keer
per jaar een beurt,kleine pro-
bleempjes worden tussentijds
aangepakt.

FOTO:JAN LIEFTINK

stootrand te bekennen terwijl de
hoongroeven nog duidelijk te zien
waren!

Controleren blijft belangrijk
Bovenstaand rechtvaardigt ruimere
olie verversingstermijnen. Hoeveel
ruimer is afhankelijk van de kwali-
teit van de olie, uw wens en de af-
spraken met de dealer en de truck-

fabrikant. Het is wel een goede
zaak om vooraf duidelijke afspra-
ken te maken zodat ook schades en
garantiegevallen gedekt blijven.
Om nu te denken dat het onder-
houd op grote schaal vermindert, is
een utopie. Het blijft belangrijk om
het voertuig regelmatig na te lo-
pen. Was vroeger de oliewissel de
insteek voor een dergelijke contro-

Ook het regelmatig controleren
van de oliekwaliteit is van bijzon-
der groot belang. We hebben hier-
aan in december 1996 ruimschoots
aandacht besteed. Alle oliemerken
hebben hiervoor oplossingen, het-
zij door monsters in een laboratori-
um te laten analyseren, hetzij door
een eenvoudig apparaatje ter be-
schikking te stellen. Bij sommige

le, nu moet deze bewust worden
ingepland. Het vraagt dus van de
werkplaats een gestructureerde
aanpak maar daar tegenover staat
dat dergelijke controlebeurten, om-
dat ze op tijdbasis geschieden, ui-
termate goed zijn in te plannen.
Hierdoor ontstaat er een veel vlak-
kere arbeidsfilm hetgeen een stuk-
je rust in de werkplaats creëert.

FOTO’S:JAN LIEFTINK
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Het verversen van de motorolie kan flexibeler worden ingepland,zoals bijvoor-
beeld tijdens de APK.Hierdoor wordt er minimale stilstand gewaarborgd,een
voordeel voor de vervoerder maar ook de werkplaats is erbij gebaat.

Scania rust de aandrijflijn van de 4-serie
uit met oliefilters om de techniek te be-
schermen tegen lange verversings-
termijnen.Müller uit Holten ververst de
aandrijflijn slechts één keer,hij verwacht
dat binnen niet al te lange tijd deze reser-
voirs ‘voor het leven’zijn gevuld.

Later verversen betekent minder afgewerkte olie en daar is iedereen,be-
halve de oliemaatschappijen,bij gebaat.Vreemd genoeg is juist die laat-
ste groep de grote promotor van de ruimere verversingstermijnen.

De ruimere verversingstermijnen
vereisen een filter van goede kwa-
liteit.Omdat ze zo lang meegaan,
hopen het vuil en de slijtagedelen
zich er in op en zou het bij een kou-
de start kunnen gebeuren dat het
filterpapier gaat scheuren.Som-
mige trucks worden in het kader
van de ‘verruiming’uitgerust met
een by-passfilter.

Mobil Diagnose aan huis.Naast periodieke analyse van het materieel is
deze dienst ook oproepbaar voor problemen en storingen.De service-
auto is daartoe uitgerust met allerlei specialistische apparatuur om snel
een beeld te krijgen omtrent de toestand van het materieel.
FOTO:MOBIL

Door regelmatig een oliemonster te trekken,blijft de werkplaats op de
hoogte van de technische ontwikkelingen in het voertuig.Tijdig ingrijpen
om erger te voorkomen, luidt het devies.

Mobil stelt apparatuur beschik-
baar waarmee de werkplaats zelf-
standig de olie kan controleren op
roet- en/of slijtagedeeltjes. Indien
de werkplaats het niet vertrouwt,
wordt er een laboratoriumonder-
zoek uitgevoerd.

FOTO:MOBIL

Doorsnede
van een zui-
ger en cilin-
derbus van
een truck van
Emons.De
motor heeft
zonder ver-
versing één
miljoen kilo-
meter ge-
draaid met
dezelfde syn-
thetische olie.
Wel zijn de fil-
ters volgens
de voorschrif-
ten van de fa-
brikant ver-
vangen.Op-
merkelijk zijn
de lage graad
van vervui-
ling en de nog
zichtbare
hoongroeven.
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SMEERMIDDELEN
Praktijkervaringen met synthetische truckolie

Anton Müller van Truck & Trailer Service Holten bv

Synthetische olie geeft rust
in werkplaats
Anton Müller is verantwoordelijk voor
het reilen en zeilen in de werkplaats
van Truck & Trailer Service Holten bv.
Dit bedrijf is een onderdeel van
Müller transporten en verzorgt uiter-
aard voor die poot het onderhoud.
Daarnaast fungeert het bedrijf als
universeel bedrijfsautogarage voor
derden.Naast universeel is het be-
drijf bijzonder compleet in zijn servi-
ceverlening.Is een klant eenmaal
binnen dan streven zij ernaar om alle
voorkomende werkzaamheden uit te
voeren.De werkplaats is 24 uur per
dag, 7 dagen per week geopend.De
mobiele servicedienst is menig maal
in het buitenland op pad om een ver-
voerder uit de brand te helpen.

Van de ene dag op de andere
Eind 1993 is Müller met de gehele
vloot overgestapt op synthetische
olie van Mobil, zowel voor de motor
als voor de aandrijflijn.De belangrijk-
ste reden hiervoor was dat men in de
huisvloot nogal wat problemen had
met de motoren.Slijtage, stootran-
den in bussen en complete motor-
revisies kwamen naar de mening van
Anton Müller te vaak voor.“Voor de
overstap hadden we zo’n 15 tot 20
motorrevisies per jaar, tegenwoordig
hebben we er één en dan is het
meestal een motorschade en geen
slijtage.En ook het olieverbruik is

met synthetische olie een stuk lager”.
En dat terwijl de synthetische olie er
veel langer in blijft.“De motorolie ver-
versen we om de 300.000 km en de
versnellingsbak en cardanolie om de
500.000 km, in het begin was dat res-
pectievelijk 200.000 en 400.000 km
maar die olie kwam er nog zo schoon
uit vandaar dat we de termijnen heb-
ben verlengd.En die verlenging
kwam de planning ook goed uit.“We
vervangen nu 3x per jaar de filters,
ongeacht de kilometerstand.Dit ge-
beurt tijdens de zogeheten A-beurt,

hier lopen we het complete voertuig
in 4 uur tijd na.Daarnaast plannen
we het zo dat één vervanging samen
valt met de APK (de B-beurt) en dan
trekken we ook een monster.De
Lubri Sensor, ons ter beschikking ge-
steld door Mobil, moet uitsluitsel ge-
ven over verontreinigingen met roet-
en/of slijtagedeeltjes.Vertrouwen we
de uitkomst niet dan sturen we een
monster op naar het Mobil Laborato-
rium in Pernis.Zo’n auto blijven we,
ongeacht de uitslag, goed in de ga-
ten houden bijvoorbeeld door fre-

In 1993 stapte Anton Müller over
op synthetische motor- en trans-
missie-olie van Mobil.Zijn ervarin-
gen zijn bijzonder;het is goed
voor de techniek,de werkplaats en
uiteindelijk de portemonnee.

FOTO: JAN LIEFTINK

merken is het zelfs mogelijk om
naast een olie-analyse een comple-
te diagnose van motor en aandrijf-
lijn aan huis te laten uitvoeren.

Vraag is wat een vervoerder
moet doen met de uitslag van de
oliekwaliteit. Zegt dit iets omtrent
de nog resterende levensduur van
de olie? In onze optiek weinig.
Veel zinvoller is de informatie die

de monteur op deze wijze verkrijgt
over de slijtagedelen die in de olie
aanwezig zijn. Deze kunnen na
analyse informatie geven omtrent
slecht functionerende onderdelen
en zo in een vroeg stadium extre-
me motorslijtage en dus onge-
wenste uitval voorkomen. En juist
een dergelijke aanpak van controle
en begeleiding rechtvaardigt mis-

schien wel de uitspraak dat we op
deze manier veiliger bezig zijn dan
vroeger met termijnen van 30.000
km en oliën met een mindere kwa-
liteit. Niemand is ermee gebaat om
omwille van werkplaatsbezettin-
gen vast te houden aan het oude. 

Misschien dat juist daar de grote
uitdaging ligt voor de truckdealers
om door middel van onderhouds-

contracten met periode-gebaseerd
onderhoud, de transportonderne-
mer te overtuigen van de voordelen
van het uitbesteden van het onder-
houd van zijn wagenpark. Kansen
te over!

Hans Doornbos

quenter te monsteren.Tijdens de C-
beurt verversen we de aandrijflijn,
controleren de verstuivers en ver-
vangen we meestal ook preventief
dynamo en startmotor”.

Goede begeleiding
Müller is uitermate te spreken over
de begeleiding van Mobil.“Indien je
een probleemgeval hebt, dan zijn ze
te bereiken en geven advies, onge-
acht het tijdstip van de dag.Ook de
overstap vorig jaar van 200.000 naar
300.000 km is in samenspraak ge-
gaan met Mobil.En mijn verwachting
is dat we er nog niet zijn, ik denk dat
we met de motoren naar een half mil-
joen gaan en de drijflijn nooit meer
verversen”.
Over brandstofbesparing durft hij
geen uitspraak te doen.Er zijn te veel
factoren die daar een invloed op heb-
ben.“We hebben wel gemerkt dat de
koudestart een stuk makkelijker
gaat, maar daar houdt het ook op.Ik
denk dat je door de chauffeur een
goede rijopleiding te geven veel
meer kunt bereiken.Volgens mij
moet het grote voordeel van synthe-
tische olie vooral in de werkplaats
worden gezocht. Iedere beurt wordt
uitgevoerd op basis van tijd, daar-
door kunnen we auto’s ver van te vo-
ren inplannen.A-beurten doen we ‘s
nachts, de overige overdag.Ik heb
gemerkt dat deze manier van werken
een stuk rust creëert op de werk-
vloer”, aldus Anton Müller.
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