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Lezers die ook de AMT Nieuwsbrief ontvangen
konden al zien dat naast de dertien merken waar-
van we in ons thema de adviessites bespraken
nog vijf anderen aan onze online lijst zijn toege-
voegd. De Olyslager Organisation wees erop dat
ook die vijf hun database van smeervoorschriften
gebruiken. Een algemene opmerking daarbij was
dat naast het juiste type motorolie ook andere
smeermiddelen zoals transmissieolie op veel 

adviessites te vinden zijn. Plus bedrijfsvloeistoffen
zoals koelmiddel of remolie, voor zo ver het 
betreffende merk die eveneens levert. We geven
het bij dezen door.
Comma-distributeur Kühne liet ons weten dat we
destijds via een omweg langs de site van de fabri-
kant bij hun productzoeker kwamen. Daaraan is
per land, ook voor Nederland, een zoeker op ken-
teken verbonden, naast de mogelijkheid op merk

en type te zoeken. De Nederlandse site voor
Comma wijst nu direct naar die productzoeker op
kenteken, waarbij je dan alleen weer niet makke-
lijk bij de productbladen van aanbevolen oliesoor-
ten kunt komen.
Het toont in elk geval dat gauw even googlen op
een oliemerknaam risico’s meebrengt. Kühne
geeft toe dat het tot verwarring kan leiden, dat er
meerdere sites van Comma zijn met productzoe-

Smeeradvies-sites volop in beweging
Update smeeradviezen via internet

Blijkbaar hadden we gelijk, om voor ons thema in AMT 7/8 smeeradviezen via internet als inte-

ressant onderwerp te kiezen. Daarin niet genoemde aanbieders reageerden meteen, diverse

wel genoemde aanbieders lieten weten hun site net vernieuwd te hebben, of daarmee bezig te

zijn. Terecht namen we dus aan dat gegevens over smeermiddelen en bedrijfsvloeistoffen voor

auto’s zeer gewild zijn, en dat internet een gewild middel is om ze snel en makkelijk te vinden.

Daarom nu een update.

Een internetsite voor smeeradvies moet verschillende doel-
groepen bedienen, consumenten en professionele gebrui-
kers. Vaak zal op consumenten gericht worden die bij het
tankstation een keuze moeten maken.
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kers erop. Een internet zoekmachine zal al die
sites opsporen, maar de beste weg leidt via de 
Nederlandse site. Ook voor Valvoline wordt aan-
bevolen niet de Europese site te gebruiken maar
die voor Nederland (valvoline.nl), inclusief zoeken
op kenteken wat een site voor heel Europa van-
zelfsprekend niet kan bieden.

Vijf toevoegingen
Ten tijde dat we ons thema produceerden gaven
Gulf en ExxonMobil aan een vernieuwde advies-
site voor te bereiden die we toen nog niet konden
bekijken. Dat is bij ExxonMobil nog steeds niet het
geval, pas deze of volgende maand is hun nieuwe
site naar verwachting klaar. Hierbij wordt geen
zoeken op kenteken geboden, begrijpen we. Gulf
is wel klaar, die heeft al zoeken op kenteken toe-
gevoegd aan de site welke wij bezochten.
Van de niet vermelde merken die we toevoegden
hebben twee ook de mogelijkheid via het kente-
ken het juiste autotype te selecteren, dat zijn
Argos en MPM. Verder hebben ook Q8, Sunoco en
Unil een online productselector, waar alleen niet
op kenteken gezocht kan worden. Bij MPM en 
Sunoco is zeer attent dat vanuit het advies met-
een doorgeklikt kan worden naar specificaties van
het aanbevolen product, terwijl bij Argos hele-
maal geen specificaties zijn te vinden.

Consument en werkplaats
Manager technical support Sander de Geus van
Total Nederland wilde graag wat extra toelichting
geven op de haken en ogen van online smeerad-
vies. Hij bevestigt ons vermoeden dat er eigenlijk
maar twee databases zijn waaruit de fabrieksvoor-
schriften per autotype worden gehaald, waarbij

veel vaker die van Olyslager wordt gebruikt, dan
die van hun Britse concurrent. “Total is op basis
van die database en een enquête onder klanten
een adviessite gaan bouwen. Maar let op, onze
klanten die inloggen krijgen iets anders te zien
dan consumenten of garages zonder inlogcode.”
Inderdaad, met inlogcode is in de nog steeds vaak
erg lange advieslijst wel direct door te klikken
naar productbladen. Dan is ook veel duidelijker te
zien dat Total het advies sorteert vanaf de beste
keus. “Olyslager geeft het voorschrift van de fabri-
kant, dat heel algemeen kan zijn. Bijvoorbeeld bij
de Civic hybride die als voorbeeld is gebruikt,
Honda is niet heel kieskeurig en geeft een nogal
breed spectrum van oliespecificaties die goed ge-
noeg zijn.” Hetzelfde argument voert Olyslager
aan: “Honda schrijft geen specifiek brandstofspa-
rende motorolie voor met ACEA A1 of A5 specifi-
catie, technisch bezien voldoet de smeercapaci-
teit van een A3 olie ook goed. Alleen haal je niet
het uiterste in laag brandstofverbruik.”

Keuzes maken in advies
Sander de Geus vervolgt dat Total ook nog uit de
fabrieksvoorschriften de klimatologische voorwaar-
den schift. “De viscositeit die in het koude Scandi-
navië wordt verlangd is nogal wat anders dan die in
het warme Spanje. Daarop verfijnen we het advies
uit de database in onze lijst voor Nederland, we kie-
zen voor viscositeiten die het best passen bij ons
klimaat.” Het is dus niet alleen handig dat inge-
logde klanten meteen een vakje kunnen aanvinken
om een geadviseerde olie te bestellen, ze krijgen
ook een duidelijker en gedetailleerder advies.
Hierbij maakt Total anderzijds de keuze om geen
‘ingedikt’ advies te geven, met alleen een eerste
en tweede keus uit alle leverbare olietypen. De
beslissing wordt aan de werkplaats gelaten. De
Geus: “Dat doen we ook bij dieselmodellen die
zowel met als zonder roetfilter afgeleverd kunnen
zijn. Kan verschil maken voor de oliekeus, low-
SAPS of niet. We laten aan de werkplaats over of
ze vinden dat de motorolie aangepast moet zijn

aan een roetfilter, er zijn ook adviessites die bij
voorbaat alleen olietypes tonen voor ‘met roetfil-
ter’, of ‘zonder roetfilter’.”
Het valt dus nog niet mee, een eenduidig smeerad-
vies vinden via internet. Total is vast niet de enige
die aan ingelogde klanten een duidelijker of uitvoe-
riger advies geeft dan aan andere bezoekers, maar
wij kunnen lastig voor al die gevallen toegang ver-
zoeken om dat te bekijken. Handig om te weten in
elk geval dat veruit de meeste adviessites werken
op basis van dezelfde database met fabrieksvoor-
schriften. Waarbij dat fabrieksvoorschrift niet altijd
pertinent de ‘beste’ oliesoort aangeeft, maar soms
ook alles waarop de motor (of andere delen) ten-
minste hun normale prestaties en levensduur halen.

Wie inlogt bij de eigen olieleverancier, of een grossier, kan daar
een meer professioneel advies vinden dan de aanbeveling die de
adviessite voor een consument laat zien.

Het is soms nogal moeizaam zoeken naar productinfo bladen die
klip en klaar de specificaties geven waaraan een olietype voldoet.
Wie een beetje weg weet in ACEA- en fabrieksspecificaties kan
aan de hand van productbladen uit een langere reeks geadvi-
seerde oliesoorten de eigen keuze beter bepalen.

Ook bij Gulf nu zoeken-op-
kenteken, waardoor er een

andere gegevensleverancier
bij betrokken moet worden

als Olyslager, die alleen
smeervoorschriften van au-

tofabrikanten levert. De lijst
bij Gulf is herkenbaar een

Olyslager internationaal
standaardproduct, dat we bij

meer olieleveranciers haast
identiek zien opduiken. In-

clusief merken als Saturn (uit
de VS) of UAZ (Rusland) die

hier nooit geleverd zijn.
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