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Over de ontwikkeling van motoren
loodarme brandstoffenvoor

TOT voor enkele jaren was hel ge-
bruikelijk om het ontwikkelingswerk
aan nieuwe motoren le verrichten met
in de handel verkrijgbare benzine met
een oktaangetal passend bij de motor,
d.W.Z. personenwagens voor normaal
gebruik voor gl'wllIle benzine van
92-96 oktaan, sportwugcnmotnrcn voor
100 oktaan en bestelwagens met per-
sonenwagenmotoren VOOI'een oktaan-
getal van 90. Men gebnlikte VOOI' de
motorafsto IIingcn en koudstnrtproeven
motorbrundstoffun als vcrge lijk ings-
matcriaal met bekende en vastgelegde
eigenschappen. Met de normale com-
merciële brandstoffen beperkte men
zich voornamelijk tot de detonatie-
karakteristieken bij lage snelheden.
duidelijk hoorbaar voor de bestuurder
en over het algemeen ongevaarlijk.
Met de ontwikkeling van motoren
met g!'otel' vermogen, in het bijzonder
met bovenliggende nokkenassen en
een streven naar een hogere compres-
sieverhouding, werd de detonatie een
beperkende factor maar bij hogere
toerentallen werd de MON -waarde
(Motor Octane Number) een belang-
rijke factor. waardoor de detonatie-
karakteristiek sterk werd beïnvloed.
Detonatie (kloppen) bij een hoog
motortoerental. kan bijzonder veel
schade veroorzaken in een motor, aan-
gezien dele met hoger Irequentie
plaats heeft en plaatselijk zeer hoge
temperaturen en drukken in de ver-
brandingskamers veroorzaakt. Daar-

door kunnen gaten in de zuigers of
cilinderkoppen worden geslagen of de
pakking doorslaan. Over het alge-
meen hoort de bestuurder dit kloppen
niet als gevolg van meer motor- en
ander gedruis bij hoge snelheden. Ten-
einde aan dit probleem tegemoet te ko-
men, moet er meel' zorg besteed wor-
den aan het afstellen van de ontste-
king, vooral wat de voorontsteking
aangaat, aan de motorcompressie en
het motorolieverbruik. aangezien deze
laatste afzettingen in de verbrandings-
kamers kan veroorzaken waardoor de
effectieve compressieverhouding toe-
neemt en voorontsteking door gloeien-
de resten de verbrandingstemperatuur
verhoogt.

DE motoren fabrikanten kenden dit
probleem mede als gevolg van service-
problemen. In Engeland zijn regering,
motorenfabrikanten en benzineprodu-
centen overeengekomen op basis van
het streven naar een lager loodgehal-
te in de benzine om de produktie van
motoren die een brandstof met mini-
mum 101 RON (Research Octane
Number) te beperken aangezien het
moeilijk was een evenwicht te vinden
tussen het oktaangetal en het lagere
loodgehalte en de omzet toch niet
meer dan vijf pct. in totaal bedroeg.
Om een voorbeeld te geven: allc moto-
ren van Austin en Morris hebben
ruim voldoende aan 97/99-RON-87,
MON brandstoffen. terwijl de 1800-S-

motor die 101 RON benzine gebruikt
uit de produktie is genomen. In janua-
ri 1972 voerde de Westduitse regering
een maatregel in, waarbij het loodge-
halte van benzine werd beperkt tot
een maximum van 0,4 gram per liter.
In West-Duitsland worden slechts
twee soorten benzine verkocht van Ha
en van 91 RON. Aangezien de be-
doeling van lood in de benzine is om
het oktaangetal te verbeteren bete-
kent een beperking van de Ioodtocvoe-
ging tevens een barrière om het ok-
taangetal op een bepaald peil te hou-
den. Enkele motorbrandstoffen wer-
den uitgebracht met een laag oktaan-
getal, wat tot gevolg had dat bepaalde
hoog gecomprimeerde motoren moei-
lijkheden vertoonden, vooral bij het
lange tijd rijden met hoge kruissnel-
heid. De voornaamste reden van deze
situatie was, clat enkele benzinemaat-
schappijen wel het loodpercentuge ver-

De Mazda dTC!aizuigermotor vall het
type REAPS met geregelde luchtaall-
voer in verhoudbIg tot motortoerental
en belasting van de moto)', Door de
extra zuurstofaunvoer worden kool-
waterstoffen ell t'arbomnolloxyde in
de uitlaatgassen bij hoge temperaturen
verbrand. De uitlaatgassen worden ge-
hercirculeerd waardoor deze motor
slechts 6,,59 g/km aall CO, 0,45 g/km
aan HC en 0,7$ g/km aan stikstof-
oxyden produceert.
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minderden zonder de samenstelling
van de benzine in ander opzicht te
wijzigen als compensatie voor het la-
gere oktaangetal. in het bijzonder de
MON-waarde. Dat bracht sterke deto-
ner ingsverschijnselen bij hoge snelhe-
den met zich mee. British Leyland en
enkele Duitse automobieJfabrieken
besloten toen detonatieproeven te
doen mel willekeurig gekochte motor-
brandstoffen bij Duitse benzine-
stations. British Leyland deed de er-
varing op, dat Duitse motorbrandstof-
fen met een MON-waarde van 86/88
uitstekend voldeden in de motoren
van de Marina 1800 TC en 1300 GT
zonder dat er wijzigingen in de ont-
stekingsinstelling nodig waren.

ALS gevolg van de problemen die ont-
stonden bij de invoering van benzine
met laag loodgehalte in Duitsland,
stelden de Duitse automobielfabrieken
minimale brnndstofspccificat.ios vast
voor hun motoren en na overleg met
de Duitse benzineproducenten wordt
dit nu voorbereid volgens de DIN-
normen. Tegelijkertijd overlegde
British Leyland met de Britse aard-
oliemaatschappijen en andere Engelse
autofabrikanten om te komen tot be-
paalde standaardmotorbrandstoffen ter
vergelijking voor motorontwikkelin-
gen die aangepast waren aan de kwa-
liteiten van typische motorbrandstof-
fen zoals die vanaf 1976 in Europa
verkrijgbaar zouden zijn. Deze motor-
brandstoffen liggen zo dicht mogelijk
bij de voorgestelde DIN-normen. Typi-
sche gegevens zijn:

De aardoliemaatschappijen zijn zeer
bewust bezig met de ontwikkeling t)an
motorbrandstoffen met een 1aag lood-
geha!te. Veel raffinage-installaties zul-
lell voor dit doel moeIelI worden ge~

DIN:
Standaard-vergelijkingsbenzine

DI~
.Super-vergelijkingsbrandstof

RON
MON
Loodgehalte gPb/L

96,5
86
0.42

97,5
87
0,25/0,40

Sedert ruim een jaar worden alle toe-
komstige Austin-Morris motoren ont-
wikkeld op basis van deze motorbrand-
stoffen en ook de huidige motoren
draaien el' zonder moeilijkheden op.
Afgezien van het feit, dat men de com-
pressieverhouding op het bestaande
peil kan houden verwacht men niet
dat het toekomstige loodgehalte van
0,35 gram per liter moeilijkheden zal
veroorzaken bij deze motoren. Niette-
min kan een verder terugbrengen van
het loodgehalte tot 0,15 gram per liter
tot moeilijkheden leiden. afhankelijk
van het oktaangetal. Een verdere ver-
laging van het loodgehalte zou. kun-
nen leiden tot een groter gebruik van
een lagere compressieverhouding voor
motoren dil' op benzine van 91 RON
draaien. Een van de oorzaken is, dat
men meer benzine met laag oktaan-
getal kan vervaardigen uit een bepaal-
de hoeveelheid ruwe olie dan benzine

92
83.4
0.36

91
82
0,20/0.40

met een hoog oktaangetal. In de afge-
lopen maanden zijn Europese auto-
mobielfabrikanten overeengekomen op
bredere schaal de Duitse DIN-normen
te bezigen als standaard zodat de kwu-
liteit van motorbrandstoffen in geheel
Europa betel' kan worden geregeld
naamlate dl' wetgevers het loodgehal-
te meer gaan beperken.

HET is heel wat moeilijker om tege-
moet te komen aan de Amerikaanse
eisen. waar vanaf 1 juli 1974 helemaal
gecn lood meer in dl' benzine gebruikt
;-llag worden. De typerende oktaan,
kwaliteit van Amerikaanse motor-
brandstoffen zonder lood bedraagt
91/92 RON, wat betekent, dat de com-
pressieverhouding is verminderd van
9 : 1 tot 8 ; 1 voor motoren van ca.
2000 cc vulling. Dat betekent een ver-
mogensverlies van 6 pct. Door gebruik
van luchtcompressorpompen en door
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wijzigd. Bovendien verkrijgt men uit
een ton ruwe olie we! meer henzine
met een lager oktaangetal dan hij de
produktie vml henzine met een hoger
okt,lUlngelal.

veranderingen aan spruitstukken en
kleppenmechanisme is men erin ge-
slaagd dit verlies te beperken tot ca.
3 pct. De ernstige uitlaatgasrestricties
in Amerika hebben het gebruik van
katalysatoren noodzakelijk gemaakt.
waardoor het noodzakelijk is het lood-
gehalte in de benzine te verlagen en
het olieverbruik te beperken tcncin-
de vervuiling van de katalysatoren te
beperken. Een ander probleem bij
brandstoffen zonder lood is de slijtage
van klepzittingen bij motoren die giet-
ijzeren koppen gebruiken. Er is gI'f'n
probleem bij motoren met aluminium
koppen aangezien men hierbij inge-
perste klepzittingen van hoogwaardig
materiaal gebruikt. Bij gietijzeren
motorkoppen zijn er twee mogelijkhe-
den. De ene is om ingeperste klepzit-
tingen te gebruiken van hoogwaardig
materiaal wat vrij kostbaar is. De an-
dere bestaat uit het plaatselijk harden
vall de klepzittingen en hun omgeving
in de kop. Austin-Morris heeft een
verbeterde koelwatercirculatie toege-
past, waardoor de koeling van dl' klep-
zittingen is verbeterd. Men heeft bij
de nieuwe motoren van dit merk niet
alleen een verbeterde watercirculatie
maar ook sterkere koelwaterpompen.
De vergrote koelwaterdoorlaten maak-
ten het nodig om kleinere inlaatpoor-
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ModerHe automotore» vereisen een
hoog oktwwgetal. Bij vermindering
V(/JI het loodpercelltage ill de 1Jlotor-
bl"alldstoffell moet de compressie wor-
dell verlaagd. wuI weer leidt tot een
geringer motorvermogen. Om te ko-
men tot een aanvaardbare prestatie
moet er veel arm de 1/lOtOTworden ge-
wijzigd, maar om het geringere vermo-
gen op te va11gen kUil men ook veel
uun de wugen zelf doen: hU1lCieu op de
juiste spa1lnhlg, geen slepende rem-
men, goede 1wafsmering en goed spo-
reilde wielen.

ten en inlaatkleppen aan te brengen.
Dankzij de grote aandacht die is be-
steed aan doorstroming I'll inJaatpoor-
ten is het mogelijk gebleken om het
vermogensverties bij hoge snelheden
te beperken tot 2 pct. Men heeft het
olieverbruik kunnen verminderen
dankzij veranderde zuigers en zuiger-
veren. Dankzij de nieuwste metallur-
gische technieken was het mogelijk om
verharde lagen aan te brengen bij
alle tandwielen voor nokkenas en
stroomverdeler waardoor niet alleen
de slijtage is verminderd maar bove-n-
dien de instelling van dl' ontstck iru;
met meel' juistheid kou geschiL'den.
waardoor ook de uitlaatgassen in sa-
menstelling minder vuil zijn. Men kan
een overeenkomstige veranduring ook
in Europese motoren verwachten.

EEN belangrijk punt in deze gehele
ontwikkeling is wel. dat de kwaliteit
van motorbrandstoffen scherper zal
worden geregeld en dat de automo-
bielfabrikanten zich actief bezig hou-
den mel veranderde omstandigheden
in de motor als gevolg ban de veran-
dering van het oktaangetal. Dat bete-
kent een scherp aanhouden van com-
pressieverhoudingen, vorm van ver-
brandingskamers en ontstekingsufstel-
ling. Op lange termijn kan men (lok
een lugorc compressieverhouding ver-
wachten op motoren die op ~tandaal'd-
benzine rijd •.n. Buiten en behalve de
moto!' zijn Cl' nog enkele andere Inc-
toren die een woordje meespreken bij
het nuttig ef'Icct van het motorver-
mogen. In de pprst!' plaats moet men
natuurlij k goede bougies, goede con-
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tactpunte-n en een precieze afstelling
hebben. Luchtf'i Iten; moeten schoonge-
maakt of vernieuwd worden zoals de
fabrieken dat voorschrijven, De klep-
lichthoogte moet precies volgens de
voorschriften zijn afgesteld. Men dir-nt
motorbrandstoffen tl' gebruiken. dil'
de fabrikant "pgedt, manr ook de juis-
te smcermiddc len met de juiste visco-
siteit, lieft zo gering mogelijk zoals de
fabrikant voorsclu-ij ît, De wagen zelf
l1111et zorgvuldig worden afgesteld,
d.w.z. gued spore-i. een gOf'de banden-
spanning hebben. terwij I de suu-ring
van dl' nave-n ell de afstelling van de
remmen zodanig moet zijn dat er van
een minimale wrijving spr'akc is. Men
dient natuurtijk hoge snelheden en
snel wegtrekken te vcrmijden.
HET is niettemin een edt. dat waal'
we te maken hebben met restricties
t.a.v. de uitlaatgassen ell ,iL- samen-
stel1ing van de- motorbrundstof tege-
lijk, Cl' heel wat verschil V~JI1 mening
bestaat. Het begrip ..luod" in de ben-
zine moet men in dl' eerste plaats wel
dr-f iniércn als loodverbindingen. waar-
van de Iunr-ti« zoals hiervoor' is gP-
zegd is om kloppen kgen te gaan.
Men dient !'chter wel te ouderschei-
den tussen kloppen bij lage motor-
toerunta lien ell bij hoge motortoeren-
tallen. Het kloppen bij lage toerental-
len, hel z.g. pingelen. komt VOOI' wan-
neer men gas geeft bij een laag motor-
toerental. Het is een feit, dat el' wei-
nig of geen schade kan optreden on-
der deze omstandigheden. Als men
echter het kloppen bij hoge toerental-

Britis/I Lel!lUlld hee]; VOOT zijn
Austill-Morr'is prae/11k/ie 1'1'11 reek»
motoren ollrtcikkelcl, die zonder meel'
goed draail'1l op brandstoffeIl met eell
g!',.illger l(Jodge/wlte. Tnt de l1ltllltr('g('-
II'll be/IOTPII cell rerlwterde tlll/ste-
king, cell l'erl!eterd ill/tlll!.:;lI.~tcem. he-
(!'re koelillg t'UIi de Idcppell ell teell-
/lisel!!' lIlogeli)khee/cll tot cell zeer pre-
C'ieze a i st e]! ing NIJl ontsteki1lg ell
dis!,.i but ie.
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De Europese motor is die van 2000 cc
zuigerverp!antsing, zoals van de Saab.
Hoewel deze motoren up loodarme
benzine minder vcrmoge11 geven, ver-
wacht men toch, dat het mogelijk zal
zijl! um bimlt'11 het bestaande ont-
werp een redelijk vermogen te hehou-
den. Dat het oellzilleverbruik daarbij
groter wordt is eell tot 1m toe Otl-
overkomelijke noodzaak.

len nagaat, dan komt men tot heel an-
dere ontdekkingen, Dit komt, zoals
hierboven gezegd, vuur als de drukken
en temperaturen in de vcrbrandings-
karners hoog zijn. Dat gebeurt wan-
neer een warme motor met vol gas
draait bij een snelheid tussen maxi-
mum koppel en maximurn snelheid.
Het gevaar is voornamelijk daarin ge,
kgen, dat terwijl de bestuurder het
pingelen bij laag motortoerental mak-
kelijk kan waarnemen, men het klop-
pen bij hoge snelheid niet waarneemt,
zodat de motor aanrnerkehjke schade
kan lijden. voordat de bestuurder
merkt dat CL' iets niet in orde is. De
loudverbindingen in de motorbrand-
stuffen geven een bescherming tegen
het kloppen bij hoge snelheid. De aan-
duidingen voor het oktaangetal aan de
benzinepompen duiden aan in welke
mate de benzine bestand is tegen
kloppen, de z.g. klopvastheid. De auto-
ïabrtkant geeft aan welke brandstof
noodzakelijk is om kloppen in de IlW-
tor te voorkomen, De kwaliteit van de
benzine wordt o.m, bepaald door de
loodverbindingen, die zowel pingelen
als kloppen bij hoog toerental binnen
,bepaa Ide perken houden.

DE benainernaatschappijen hebben ter
beveiliging van hun employés tegen
loodvergiftiging het gebruik van lood-
verbindingen beperkt. Als gevolg van
maalregelen van diverse regerlngcn
om loodverbindingen in de uitlaatgas-
sen te beperken of te voorkomen zijn
er nog meer beperkingen ingevoerd.
Er is hier geen sprake van eenheid
Een zeer belangrijk deel van de per-
sonenwagens op de weg is niet inge-
richt voor gebruik van loodarme en
zeker niet voor loodvrije brandstoffen.
Rigoureuze beperkingen zoals men in
Duitsland en in Zweden toepast en
verder voorstelt zouden lot ernstige
moeilijkheden leiden. In Duitsland
hebben vele automobilisten een hoge
prijs moeten betalen voor het vooruit-
strevend beleid van hun regering op
dit gebied. In Frankrijk is men veel
soepeler en heeft men nieL alleen dl'
loodpercentages wals die worden toe-
gelaten meer tolerant bezien, maar ook
de jaren van invoering verschoven. De
benzinemaatschappijen hebben als ge-
volg van de plotselinge beperkingen
grote moeilijkheden ondervonden,
waardoor zij eenvoudig de loodverbin-
dingen moesten verminderen zonder

in staat te zijn om onmiddellijk com-
pensatie te vinden voor het MON-
getal (Motor Octane Number). Dit re-
sulteert in een verhoogde klopkarak-
teristiek bij hoge motorsnelheden hou-
wel hel RON-getal (Research Octane
Number) vrijwel ongewijzigd bleef en
het pingelen bij lagere motortocrcntnl-
len niet bijzonder werd gewijzigd.
Overigens: afgezien van landen als de
Verenigde Staten, Japan en Duits-
land. behouden alle overheden zich
verder rigoureuze maatregelen voor.
Zoals hiervoor al gezegd hangt het
verbod tot gebruik van loodverbindin-
gen ook ui samen met de uitlaatgas-
maatregelen "ill de eonvoudige redon,
dat katalysatoren die voor de uitlaat-
gaszuivering moeten dienen. worden
vergiftigd dool' de aanwezlgheld van
loodverbindingen. Motoren rllo op
loodvrije benzine draaion hebben ,'<i'll
brnndstof nodig 111(>teen RON-getal
van 91, alsmede bclanurijke wijzigin-
gen t.a.v, het klepponrncchanisme. Wij
zullen te maken krijgen met geheel
mouwo motorbrandstoffen waarvoor
een nauwe samcnwarklng zal worden
vereist tussen de aardoliemaatschap-
pijen en de automobielfabrikanten.

ER blijft voorlopig nog het probleem
hol' men in bedrijf zijnde auto's kan
laten tijden op loodvruc brandstoffen,
zoals in Amerika. Daar zullen dan me-
toren moeten draaien op brandstof met
een RON-getal van 91. wat inhoudt
dat er ingrijpende veranderingen no-
dig zijn ter voorkoming vun klepzit-
tingslijtage. Een andere oplossing is
om de motor ongewijzigd te laten,
maar een katalysator te gebruiken O:l]
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de uitlaatgassen van lucdemissies te
ontdoen. Er zijn nog geen katalysato-
ren die bestand zijn tegen loodcruis-
sics, wat betekent, dat men vóór de
uitlaatgaskatalysator een katalysator
moet aanbrengen die de loodverhin-
dingen verwijdert. Brandstoffen met
een laag loodgehalte leiden onhui-roo-
pelijk tot een verminderd motorvermo-
gen. Niet alleen in Amerika, maar ook
elders worden motoren met lagere
compressie ontwikkeld en zelfs al ge-
produceerd. General Motors heeft mo-
toren ontwikkeld, die in plaats van
benzine van 100 RON bij eon cumpres-
sie van 10 : I draaien up een benzine
van RON 91 bij een compressie van
8 : 1 met een vermogensverl ies van 7
pct. en een verbeterd brandstofver-
bruik van 8 pct. Hierbij gaat het ech-
ter om grote Amerikaanse motoren,
waarbij 7 pct. vermogensverfies niet
zo zwaar telt. Ef'n mogelijkheid voor
de Europese fabrikant um vermogens-
verlies te compenseren is het gebruik
van cell motor met meer zuigerver-
plaatsing. Praktische proeven hebben
uitgewezen dat dit kan leiden tot een
groter brandstofverbruik von 13 pct.,
een nadeel dat niet opweegt tegen het
meerdere vermogen,

EEN gevolg van de ultlaatgasbepalin-
gen in Amerika is l'en toeneming van
het benzineverbruik in dat land ge-
worden. In de afgelopen tien jaren be-
draagt clit meerdere benzineverbruik
van 10 11,1 12 pct. Het ligt voor de
hand dat met verdere beperkingen
t.a,v. uitlaatgassen, men zal moeten
rekenen met rijker mengsels, hogere
stationaire snelheden, lagere cernpres-
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sievel'huudingen, verrnindcrd motor-
vermogen en zwaardere wagcnucwich-
ten. Ook dl' !rend naar automatische
transnussios zou kunnen leiden tot
een verhoogd benzlncgcbt-uik. Van de
aardoliemaatschappijen zal men nieu-
we spcciücnues kunnen verwachten
VOOI' wat betrelt de samenstelling der
door hen gvl\)vcrde motorbrandstoffen
mede als g,~vnlg van de vcrmlnderde
aardolieleveranties. Het is een feit,
dat de produktie van cell hoog-oktaan
benzine zonder het gebruik van lood
moet leidun to! een kleinere benzine
produktie per ton ruwe olie dan nu
het geval is. Vele raffinaderijen zul-
len niet in staat zijn om de nieuwe
motorbrandstoffen te produceren zon-
der aanmerkelijke technische verande-
ringen aan de' bestaande installaties.
Het is cchtvr wel duidelijk, dat om
,\,'11 de bvhov[ten van de ongeveer

tweehonderd miljoen motorvoertuigen
op dl' wereld te kunnen voldoen de
produktie van benzine met enig lood-
gehalte tenminste nog tien jaar zal
moelen doorgaan, zodat men langza-
merhand tot loodvrije benzine kan ko-
men. De automobiel- en de aardolie-
industrie zullen tot l'en bepaald pro-
gramma moeten komen, t.W. de pro-
duktie van standaardbenz.ine voor ge-
bruik in bestaande auto's met een
minimale verandering aan de motoren-
specificaties; deze brandstof zal een
maximum loodgehalte van 0,40 gram
per liter bevatten om een oktaangetal
van !)7-99 RON te bereiken. wat meel'
dan voldoende is voor het merendeel
van de nu lopende automobielen.
Een nieuwe motorbrandstof met een
loodgehal te van UI. 0,15 grum lood per'
liter moet worden ontwikkeld, waar-
bij rekening moet worden gehouden

met de behoeften van dl' thans be-
staande motoren.
Een loodvrije motorbrandstof voor de
volgende genel'ntie motoren ger-icht op
de voorschrif'ten van de naaste toe-
komst. Men zal hiel' moeten rekenen
op een oktaangetal van 93-94 RON.
De toekomst van de auto wordt be-
paald dool' dl' volltghcidsingcnicur en
de milieubescherming. Het scheppen
van regels op dit gebied leidt onher-
roepelijk tot bc langrjjke kostenverho-
gingen, vooral op het gebied van ben-
zineverbru ik en de daarmee sa IIIen -
hangende kosten. Dl' automobiclindu-
strie zal deze ontwikkeling nauwlet-
tend moeten gadeslaan opdat auto-
rijden niet onbetaalbaar wordt voor dl'
gemiddt'lde automobilist.

Geoff Johnson
John Barnett

Deze auto is vuB ...
Wie maakt 'Ol schoon?

FRANK HOGEDRUK
HEETWATERREINIGERS

• thermisch regelbare
temperatuur tot 100°C.

• ook afsluitbare veiligheids-
pistolen

• verrijdbaar
• service binnen 24 uur
• uil voorraad leverbaar!
Het Frank leveringsprogramma
omvat:
dive rse heetwater reinigersI
onderdelenreinigers en reinigings-
chemicaliën
Vraag dokumentatie of
demonstratie bij:~chtby.

Frank heetwaterreinigers hebben
de volgende voordelen:
• ingebouwde waterontharder
• diverse capaciteiten van

45 tot 70 atmosfeer

Waterkracht b.v. - Varsseveld
tel. 08352 -1147'
Telex 45104 (Kramp VSV)

~ mdetkmcht ~ nmigingskracht
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