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ONDERDELEN 
Fabricage, marketing en techniek van filters

Rond 1920 verschenen de eerste oliefilters op
auto’s. Helaas waren ze lastig te installeren,
moeilijk schoon te maken en werkten ze matig.
Fram zette een stap in de goede richting door te
komen met een snel uitwisselbaar cartridge fil-
ter dat zichtbaar beter werkte. Dit stukje inno-
vatie leidde tot een gemiddelde productie van
maar liefst 10 (tien!) filters per dag in 1934.
Voor de toenmalige directie was dat reden de
strategie te wijzigen, Fram moest en zou OE-
leverancier worden van minstens één belangrij-
ke autofabrikant. In 1936 was die felbegeerde
status een feit, Fram ging oliefilters leveren
voor eerste montage in Studebakers. Het was
vervelend dat de prijs die Studebaker betaalde
onder Fram’s fabricagekostprijs lag, maar daar
stond tegenover dat de autoproducent in zijn
advertenties melding maakte van het standaard
gemonteerde Fram-oliefilter. De strategie werk-
te, binnen vijf jaar zaten Fram-filters op auto’s
van Cadillac, Ford, Lincoln en Mercury en was
Fram een groeiend en winstgevend bedrijf.

Terug naar oranje
Ook vandaag wijst Sogefi, de huidige producent
van Fram-filters in Europa met trots op zijn OE-
referenties. “Neem de best verkochte auto in
Europa, de Peugeot 206”, zegt directeur Keith
Drew van de fabriek van ‘natte’ filters in Llan-

trisant. “Wij leveren het oliefilter, de brandstof-
filters, het luchtfilter en het interieurfilter, en
allemaal eerste montage. Daarnaast hebben we
nog een hele lijst van merken en typen perso-
nen- en bedrijfsauto’s  die we eerste-montage
leveren, tot en met Ferrari aan toe.”
Toch is Fram vooral bekend van de oranje fil-
ters voor de aftermarket. “Dat klopt”, zegt
Drew, “we leveren filters in onze huisstijl en
die is oranje. In het Verenigd Koninkrijk gaat
dat goed, maar in Europa wordt vaak gedacht:
‘Hé aftermarket kwaliteit voor een eerste-mon-
tage prijs’. Daarom hebben we een tijdje ande-
re kleuren gebruikt, zwart voor Duitse auto’s,
blauw voor Franse en wit voor Volvo. Maar wij
vinden dat we als OE-supplier in de aftermar-
ket geen concessies hoeven te doen en dus zijn
aftermarket filters nu weer gewoon oranje.”
Even later in de fabriek zien we ze gebroeder-
lijk op dezelfde lijnen geproduceerd worden,
de oranje filters van Fram en, in dit geval, de
witte met blauw opschrift van MG-Rover.
Behalve filters in alle kleuren komen we in de
fabriek ook veel mensen tegen. “Vergeet niet”,
legt directeur techniek en kwaliteit Chris Jones
uit, “dat we in totaal meer dan 3700 verschil-
lende filters leveren. Sommigen daarvan in
echt heel kleine series. Neem de lijn hier. Het
filterpapier van een grote rol, wordt gevouwen,

opgerold en de twee uiteinden van het rolletje
moeten aan elkaar genaaid worden. Het bedie-
nen van de naaimachine is mensenwerk. Jones:
“Komt er nu een filterelement over de lijn dat
een paar centimeter hoger is, dan naait onze
medewerkster dat ook dicht, zonder een secon-
de omsteltijd. Die flexibiliteit heb je niet op
volledig geautomatiseerde lijnen.” Toch staan
die er ook in de fabriek in Llantrisant. De fil-
terelementen worden daar niet dicht genaaid

Aan het einde van de automatische lijn wordt elk
oliefilter op druk getest, lekkende exemplaren
gaan niet door naar de volgende ronde, het inpak-
ken.

Filters voor aftermarket én eerste-montage

Oranje boven

“Fram–filters voor de aftermarket

zijn exact gelijk aan die voor eer-

ste montage. Alleen de ‘paint en

print’ verschillen. Geloof je dat

niet? Kom zelf maar kijken, dan

krijg je meteen een cursus filter-

techniek voor autotechnici”, liet

Fram-distributeur Van Heck, ons

weten. AMT ging op de uitnodi-

ging in en trok naar Wales.
Daar staan ze, filterhui-
zen in alle kleuren,
gebroederlijk naast
elkaar. En oranje of
niet, ze krijgen dezelf-
de inhoud.
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met een hogere dichtheid te gebruiken. Het
nadeel daarvan is dat dichter materiaal eerder
vol zit met vuil. Dat speelt zeker bij motoren
met een grote luchtstroom. Diesels dus, die heb-
ben immers geen gasklep maar wel een turbo
die voor extra lucht zorgt. De langere service-
intervallen zijn daarbij nog eens een extra han-
dicap. Dé oplossing is een groter filter. Maar dat
vindt de autofabrikant niet goed. Dus werken
we met tweevoudige filters, eventueel met een
veiligheidselement in de kern. En we maken
gebruik van de drukpulsen in de inlaat om een
zelfreinigend effect te krijgen.”
Technisch heeft Gladstone zijn zaakjes dus
aardig voor elkaar. Toch vraagt hij zich soms af
waar hij het allemaal voor doet: “In de praktijk
worden luchtfilters vaak vervangen voor de
service-indicator aangeeft dat dat nodig is. Wat
daarvoor het argument is? Hij ziet er vies uit!”●

maar geseald of gehecht met een metalen slui-
ting. Ook de assemblage van oliefiters gaat
helemaal automatisch op deze lijnen, tot en
met een lektest op het einde van de lijn.    
Overigens leek het er enige jaren op dat assem-
blage van oliefilters door de opkomst van het
ecofilter en de complete  oliemodule niet meer
nodig was. Immers in die situaties wordt
alleen het filterelement vervangen. Onder

invloed van de toenemende service-intervallen
worden de voordelen van die systemen kleiner
en lijkt het aloude complete oliefilter met huis
en flens nog een hele toekomst voor zich te
hebben. Voor de fabriek in Llantrisant met een
eigen metaalafdeling is dat geen slecht nieuws.

Vieze luchtfilters
Een uurtje verderop ligt Tredagar. Daar heeft
Sogefi een ‘droge’ filterfabriek. Alhoewel
fabriek, voorlopig is het niet veel meer dan een
drie voetbalvelden grote hal. “Aan het einde
van dit jaar is dat heel anders”, vertelt fabrieks-
directeur Richard Owen. “We brengen tot die
tijd productielijn voor productielijn over van-
uit onze oude fabriek in Abergavenny. Dat is
een ingewikkeld proces omdat de levering van
producten gewoon door moet gaan.” 
In een vrijwel lege hal, hoe groot ook, ben je
snel uitgekeken. Toch zijn we niet voor niets
naar Tredagar gekomen. Filterdeskundige
Robert Gladstone staat er namelijk te popelen
om ons deelgenoot te maken van de proble-
men waar hij als ontwerper van luchtfilters
mee te maken heeft. “Het begint met de steeds
kleiner wordende toleranties in moderne die-
sels. Die eisen van het luchtfilter een hogere
efficiëncy. Dus het filter moet meer vuildeel-
tjes tegenhouden. Dat kan doordat ze zich vast-
lopen in het labyrint van vezels, door elektro-
statische aantrekkingskracht of doordat ze niet
door de poriën in het filtermateriaal kunnen.
We verhogen de efficiëncy door filtermateriaal

Hoe stoffiger de omgeving hoe hoger de eisen aan
het luchtfilter. Binnen Europa voldoet een twee-
voudig luchtfilter. De trend naar ‘worldtrucks’,
leidt tot een toename in het gebruik van tweevou-
dige filters met veiligheidselement.

De inkomende lucht in een
tweevoudig- of cycloonfil-
ter wervelt om het filtere-
lement heen. De stofdeeltjes worden daarbij naar
buiten geslingerd. Zo bereikt slechts ongeveer
15% van het stof het filterelement.

Wat er op een filter staat blijft belangrijk, want de
eerst geïnstalleerde lijn in de nieuwe fabriek in
Tredagar is de... reprintlijn. Kleine series uit ande-
re Sogefi-fabrieken krijgen hier het gewenste
opschrift. ”Op aftermarket filters voor Japanse
auto’s in de UK printen we Japanse karakters.
Niemand kan ze lezen maar toch...”

Erwin den Hoed

Truckfilters en hun omgeving

Slijtage en deeltjesgrootte

De grootte van vuildeeltjes zegt veel over hun
schadelijkheid. Deeltjes van rond de 10 micron
worden opgenomen in de oliefilm en hebben een
desastreuze invloed op de motorslijtage. Roet-
deeltjes, individueel vaak kleiner dan 1 micron
plakken aan elkaar en verstoppen het filter. Door
een olielaagje aan te brengen op het filterpapier
worden deze kleine, relatief onschadelijke roet-
deeltjes doorgelaten. De efficiëncylijn in de gra-
fiek gaat daardoor steiler lopen. Eén nadeel, klei-
ne deeltjes in de motorolie geven sludge.

Enkelvoudig

Tweevoudig

Tweevoudig 
met veiligheidselement

Zelfreinigend filter
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Tekening: Sogefi Filtration

Schadelijkheid 
van deeltjes

Efficiëncy

Grootte van de vuildeeltjes (Micron)
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