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Liefst gebruikt de werkplaats 
natuurlijk een zo universeel moge-
lijk motorolietype, maar vooral bij
wat nieuwere auto’s lopen de
smeereisen zo ver uiteen dat meer-
dere oliesoorten nodig zijn. Plus de
overweging dat met een zeer hoog-
waardige oliesoort als standaard
weliswaar heel veel eisen gedekt
kunnen worden, maar met een
hoog prijskaartje eraan. Dus ligt het
voor de hand om als bulkvoorraad
een goedkoper, minder hoogdra-
vend soort olie aan te houden, en
voor speciale gevallen uit kleinere
 vaatjes te tappen.
Hierbij kunnen online smeeradvie-
zen zeer van pas komen. “Is mijn
standaardolie goed genoeg voor
deze auto? Of moet ik hier iets
 anders gebruiken, en wat dan wel?”
Dat wil je snel weten als een auto
binnen staat. Bellen naar de experts
van een olieleverancier is een
 mogelijkheid, maar sneller dan
 onmiddellijk via een pc opzoeken
kan het niet. Als dan tenminste een
bruikbaar, duidelijk advies op het
beeldscherm verschijnt.

Liefst op kenteken
Diverse smeeroliemerken bieden al
lang op websites wel een functie
waar op automerk en type een
 advies is te vinden. Lang niet altijd
is dat afdoende, omdat in een 
bepaald autotype nogal eens ver-
schillende motoren zijn toegepast,
afhankelijk van productiejaar en
exacte  modelversie. Dat levert wel-
eens  onzekerheid welke van twee of

meer motortypes nu precies hoort
bij de onder handen zijnde auto.
Hierop speelde Kroon Oil als een
der eersten luid en duidelijk in met
een adviessite waar op kenteken
 gezocht kan worden. Meer merken
hebben dat nu, een technische
 database met smeervoorschriften,
gekoppeld aan een kentekendata-
base. Eigenlijk voor de hand
 liggend, zo zoek je ook bij haast
elke grossier exact de juiste
 onderdelen voor onderhoud of
 reparatie. Op kenteken moet zon-
der puzzelen het juiste autotype
boven komen.

Voorschrift letterlijk nemen?
Moet dat echt, de fabrieksvoor-
schriften voor smering nauwkeurig
opvolgen? Ook als de auto niet
meer in de garantie valt, dus het
 risico vervalt van gezeur over een
garantieclaim, als technische
schade te maken zou kunnen
 hebben met afwijking van het
 fabrieksvoorschrift over smering?
En vaak is het toch zo dat bijzon-
dere fabriekseisen aan motorolie
 alleen in bepaalde details anders
zijn dan algemene ACEA-normen?
Ze geven het allerbeste aan, maar
tussen ‘het beste’ en ‘onvoldoende’
zit altijd nog ‘goed’.
Op gewoon goede olie zal een
motor niet stuk gaan, maar om als
autobedrijf echt vakwerk te leveren
spelen meer overwegingen. Tot het
uiterste opgerekte service-interval-
len stellen wel degelijk buitenge-
wone eisen aan bepaalde elemen-

ten in de motorolie. Daar-
naast kwam het variabel ser-
vice-interval in de mode,
waarbij eerst alleen draai-
uren en bedrijfsomstan-
digheden werden geme-
ten, ervan uitgaande dat
olie volgens fabrieks-
voorschrift werd 
gebruikt. Pas de laat-
ste tijd bepalen
goede oliekwaliteit
sensors mede wan-
neer de aanwij-
zing om olie te
verversen op het
dashboard komt.
Bij lang (30.000
km of meer) of
variabel service-in-
terval moet de olie
daarop wel berekend zijn.
Dan is volgen van het fabrieks-
voorschrift de zekerste weg.

Kritisch op kwaliteit
Daarbij komt nu dat steeds vaker
de dunst mogelijke olie wordt
 voorgeschreven, omdat het een
paar procent lager brandstofver-
bruik levert. Gebruik je hier een
 dikkere olie uit bulkvoorraad, dan
kan die absoluut even goed sme-
ren, alleen het brandstofverbruik is
niet meer  optimaal. Terwijl de klant
dat na een servicebeurt wel ver-
wacht.
Nog meer oppassen wordt het, nu
in hoog tempo meer auto’s een 
automatisch start-stopsysteem
meekrijgen. Hierbij wordt de juiste,

Goed geolied via internet?
Online smeeradviezen onder de loep

De kwaliteit van moderne, meestal synthetische motorolie ligt hoog.

Maar de eisen die motoren stellen blijven stijgen. En anders wel de

speciale smeereisen van autofabrikanten. Dekt de olie die u op voor-

raad heeft de behoeften en eisen? Een groeiend aantal leveran-

ciers biedt via zijn website smeeradviezen per autotype om die 

vraag snel te beantwoorden. AMT bekeek of de antwoorden af-

doende zijn.

vooral niet te hoge olieviscositeit
nog belangrijker. De (warme) olie
moet dun genoeg zijn om bij elke
hernieuwde start bliksemsnel weer
door de hele motor te komen. Ver-
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Overzicht in het AMT Maanddossier
De lijst met alle internetadressen die we gebruikten in dit thema vindt u terug als links in
ons maanddossier op www.amt.nl. Daarin komen, zodra beschikbaar, ook de links naar de
nieuwe adviessites die Mobil, Chevron en Gulf voorbereiden. Verder kunt u daar als hulp-
middel nog eens ons overzicht van de ACEA-olienormen nazien.

WWW.AMT.NLWWW.AMT.NL

Motorsmering wordt steeds kritischer, ook
de opkomst van turbo’s die erg kritisch zijn
op smering verhoogt de eisen aan  motor-
olie. En daarmee het risico als de werk-
plaats zich te gemakkelijk afmaakt van de
juiste oliekeuze.

TEKST: PETER FOKKER

der eist start-stop veel van de accu,
nog een reden om dunne olie te
kiezen, voor een motor met mini-
male draaiweerstand bij het star-
ten. Afwijken van het fabrieksvoor-
schrift kan hier  werkelijk riskant
worden.

Vier niet-gemiddelde klanten
Voor vier daadwerkelijk op kenteken
bestaande auto’s riepen we advies
in bij dertien online adviseurs van
 oliemerken. Het zijn niet de makke-
lijkste klanten, maar van die types
waar je misschien niet wegkomt met
het standaard olierecept, en even
moet nazoeken wat het moet zijn. 
We hebben een Honda Civic Hybrid
van 2008, waar voor maximale
 zuinigheid heel dunne 0W-20 olie
wordt gevraagd, ACEA klasse
A1/B1. Een Skoda Octavia 1.9 TDI
uit 2006 verlangt voor zijn diesel
smeerolie met VW 505, 506 of 507
goedkeur, zijn pompverstuivers
stellen hoge eisen aan de nokken-
assmering. Bij een BMW 118d van
2006 hebben we te maken met va-
riabel service-interval, dat tot aan
30.000 km kan reiken, en het best
wordt bediend door een olie met
BMW LL04 (Longlife) goedkeur. En
wat moeten we met een Renault
Clio Sport uit 2005? De fabrikant
beveelt altijd Elf aan, hetzelfde con-
cern als Total. Maar wat moet het
bij een ander merk zijn: stelt deze
sportieve Clio met zijn tot 124 kW
getunede 2.0 misschien bijzondere
eisen, moeten we liefst RN 0700
goedkeur zien?

Algemene indruk
In de tabel op pagina 29 geven we
per bezochte site aan of de eerste
aanbevolen oliesoort voldoet aan
de verlangde fabrieksspecificaties
van onze klant-auto’s. Te zien is dat
veruit de meeste oliekiezers op de-
zelfde twee databases met onder-
houdsgegevens zijn gebaseerd, die
van Olyslager ofwel een Britse data-
base.
Sommige sites komen met een
lange lijst, ze bevelen alle bruikbare
olietypes uit hun programma aan.
Andere houden het overzichtelijk,
met het geschiktste olietype en een
goedkoper alternatief dat ook nog
voldoet. 
Vaak blijkt, nogal logisch, dat het
duurste topproduct in bijna elke
auto kan en steeds bovenaan staat.
Alleen Shell doet het andersom,
met een ‘best passend’ aanbeve-
ling, en als alternatief een nog
beter topproduct.
Wanneer een rijtje oliesoorten als
geschikt wordt aangegeven, loopt
het nogal eens uit op een zoek-
tocht, voor wie het volgens de
 (fabrieks)regels wil doen. Die gaat
productspecificaties nazien,
 menigmaal niet makkelijk te vin-
den.  
Alleen Eurol, Kroon Oil en Liqui
Moly hebben het helemaal goed
voor elkaar, al kun je bij Liqui Moly
niet op kenteken zoeken. Nu maar
hopen dat het even mooi wordt bij
Mobil, Chevron en Gulf die nog met
nieuwe oliekeuze sites gaan
komen. >
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is de bovenste aanbeveling een 
5W-40 olie, behoorlijk aan de dikke
kant wanneer 0W-20 of 0W-30 
gevraagd wordt. Deze 5W-40 heeft
dan ook niet de brandstofsparende
ACEA A1- of A5-specificatie, maar
A3/B4. Hoe weten we dat? Door te
gaan zoeken via de site van 
Chevron, waar we met enige 
omzwervingen bij het Havoline
PDS-archief komen, het overzicht
met Product Data Sheets. Het vin-
den van een aanbeveling per auto-
type gaat bij Texaco vlot, nazoeken
wat de verschillen in specificaties
zijn bij een rijtje aanbevolen olie-
soorten kost veel moeite.
Hé, bij de Skoda is er geen QG1/QG2
onderscheid bij het zoeken op type.
Standaard komt QG2 boven, eron-
der staat als ‘verlengd interval’ QG1.
Maar dan met 15.000 km als stan-
daard interval en 30.000 als ver-
lengd interval, een stuk korter dan
Shell (als enige) aangeeft. 

www.olyslager-lubricants.nl/texaco/Select-
Make.aspx?sLang=5&Category=0

Texaco
Op de Texaco-site kunnen we met-
een een automerk kiezen, uit een
handig paginabreed overzicht, zon-
der te moeten scrollen. Door naar
een model, waarbij we voor de 
1 Serie duidelijk aflezen dat de eers-
te modelserie tot 2007 liep. Ook
makkelijk zien we dat er verschil is
tussen de 118d met of zonder DPF
(roetfilter).
Helaas wordt het nu ingewikkelder,
er komen zes aanbevolen producten
naar voren. Driemaal een Havoline-
soort, driemaal een ‘speciaal pro-
duct’ Syntec. Direct doorklikken
naar specificaties van al die aanbe-
volen oliesoorten, om naar eigen in-
zicht de keus nader te bepalen, is er
niet bij. De ‘special products’ komen
niet uit eigen productie van Texaco
of moederbedrijf Chevron, maar van
Castrol. De smeermiddelen van deze
BP-dochter (!) zijn ook bij Texaco-sta-
tions verkrijgbaar.
Bij onze Honda krijgen we weer een
lijstje met drie Texaco Havoline-pro-
ducten en drie Castrol-producten.
Van de aanbevolen Havoline Ultra’s

aan een dikke 10W-40 Quartz 7000,
niet duur maar totaal niet brandstof-
besparend. De eerstgenoemde
Quartz 9000 Future 5W-30 heeft wel
een brandstofsparende ACEA A1- en
A5-specificatie. Volstrekt onduide-
lijk, als Honda 0W-20 of 0W-30 aan-
beveelt, waarom de 9000 Future in
0W-20 viscositeit niet wordt aanbe-
volen, net zo min als de Quartz 9000
in 0W-30 versie met ACEA A5-diplo-
ma (wel aanbevolen wordt de 
5W-40, ACEA A3/B4).
Voor onze Renault is Elf/Total huisle-
verancier, dus dat moet wel goed
komen. Honderd procent overtui-
gend is het toch niet. Als suggesties
komen Quartz 9000 en Quartz 9000
Energy boven, beide niet voorzien
van Renault RN 700/710 goedkeur
(maar gewoon ACEA A3/B4). 

www.total-tls.nl/

Total

Een advieshulp die op kenteken kan
zoeken, hier moet het vlot en moei-
teloos gaan. Hoewel, bij de BMW
komt niet naar boven wat voor 118d
het is, eerste of tweede generatie,
met of zonder roetfilter. Die keus
moeten we zelf bepalen.
Vervolgens moet je eerst langs een
pagina die uitlegt dat het Total-ad-
vies volmaakt vrijblijvend is en tot
geen enkele aansprakelijkheid kan
leiden. Daarna komt de aanbeveling,
waarbij we meteen een tabblad zien
om naar productbladen te komen.
Dat willen we, want wat te kiezen uit
zes aanbevolen oliesoorten? Helaas
is het zoeken in de productbladen
niet echt handig, daarvoor moet
handmatig de naam van de olie-
soort overgetikt worden in een
zoekveld.
Voor onze Honda ziet Total zelfs acht
van zijn oliesoorten als passend. Tot

Niet heel gebruiksvriendelijk, deze
adviseur, maar wel goed voor korte
en duidelijke suggesties welke olie
te gebruiken. Op heel korte termijn
belooft Gulf dat via hun site op
kenteken gezocht kan worden.
Ook via de Aldoc-onderdelencata-
logus wordt dat bereikbaar, door de
samenwerking met AD als grossier
die hier Gulf vertegenwoordigt.
 Helaas net niet op tijd klaar om
hier te bespreken, in ons maand-
dossier komt het laatste nieuws
hierover.

www.gulf.nl/smeerolie/
http://ew5.earlweb.com/search.php?site=38

Gulf
Aan het internetadres waarheen we
worden geleid is al te zien dat Gulf
dezelfde database gebruikt als de
oude advieshulp van Comma (zie
pag. 26). Ook hier is de selectie van
merk, model en type niet al te las-
tig, waarna een advies op het
scherm komt. Hier meteen met een
eerste en tweede keus erin. Net als
bij Comma moet een andere site
geraadpleegd worden om specifi-
caties te zien van de aanbevolen
producten. Hier moeten gegevens-
bladen opgeroepen worden uit een
lijst van alle Gulf-motorolietypes. 

>
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eisen. De productbladen laten
 eerlijk zien dat een kleiner bedrijf
als Liqui Moly niet steeds al zijn
 oliesoorten door alle nieuwe tests
kan laten halen, dat wordt erg duur.
Vandaar dat hier en daar de oude
ACEA-normen worden gemeld, en
verschil wordt gemaakt of voor een
fabriekseis zoals VW 505.00 officieel
goedkeur is verkregen, of dat Liqui
Moly zelf (goedkoper) heeft getest
en ‘aanbeveelt’ dat bijvoorbeeld
 gelijke kwaliteit als VW 505.01
wordt gehaald. Zonder meer keurig.

www.liqui-moly.nl/olie-selectie.html

Liqui Moly
Sympathiek, dat na het vinden van
de auto op merk en type ook een
venstertje verschijnt waarin kente-
ken en klantnaam ingevuld kunnen
worden. Dat kun je afdrukken en 
bewaren voor de volgende keer,
zodat je bij de volgende service-
beurt niet weer hoeft te zoeken.
Er komen per auto vier of vijf
 adviezen uit. Doorklikken op een
aanbeveling voert naar een informa-
tieblad, waar weer direct doorge-
klikt kan worden naar een specifica-
tieblad. Nog mooier, er staat bij de
ACEA-specificatie of gekeurd is naar
de oude (2004) of nieuwe (2008)

bevolen olie staat een knopje om 
alternatieven te laten zien, maar bij
de BMW en Renault wordt vervol-
gens dan toch geen tweede keus
verstrekt. Om na te zoeken wat een
aanbevolen olie zoals Syner Z of
XTech voor eigenschappen heeft
biedt Comma geen hulp, we moeten
hun advies maar vertrouwen. An-
ders moeten we terug laveren naar
de ‘productsguide’ (www.comma-
oil.com/productsguide/index/6/1),
waar dan wel weer opgeruimde en
overzichtelijke producteigenschap-
pen te vinden zijn.
Verwarrend is dat er ook nog een
erg weinig behulpzame, kennelijk
oudere Comma-keuzehulp in de
lucht is op http://ew5.earlweb.com
/search.php?site=29.

www.commaoil.com/international/make/nl

Comma

Nogal bij toeval vinden we op de
site van Comma een adviesaanbod
voor buiten Engeland, waarna onder
bovenvermelde link zelfs een Neder-
landse versie beschikbaar blijkt. In
thuisland Groot-Brittannië is op ken-
teken zoeken mogelijk. Op de 
Nederlandse pagina kan eerst alleen
een automerk gekozen worden.
Daarna komt een best keurig opge-
maakte en zeer uitgebreide lijst van
typen om verder te kiezen, gesplitst
in benzine, diesel, bestelauto of
vrachtwagen.
Een al even nette pagina geeft ver-
volgens een overzicht van alle
smeer- en onderhoudsvloeistoffen
voor het gewenste autotype, met
één aanbevolen motorolie. Ernaast
staat alvast een handig vakje om
een nieuwe zoekopdracht voor een
andere auto te beginnen. Bij de aan-

Skoda komen vier aanbevelingen uit
de bus, met de opgaaf dat elke
15.000 km ververst moet worden.
Voor verlengd interval (30.000 km)
zijn maar twee oliesoorten  geschikt.
Opnieuw voldoen alle suggesties
aan de toepasselijke  fabriekseisen, in
dit geval VW 505, 506 of 507. Drie
mogelijkheden komen eruit voor de
Renault, met uiteraard bovenaan het
olietype dat RN 0700/0710 goedkeur
heeft. Recht voor zijn raap, duidelijke
 uitleg bij de olie-eigenschappen,
zonder moeilijk zoeken alle
 gewenste informatie.

www.eurol.com/nl/home/adviseur  [kenteken]

Eurol
De ingetogen site van Eurol doet pre-
cies wat we willen. Kenteken invoe-
ren, in een enkel geval nog motor-
type preciseren, dan zijn we al op een
pagina met aanbevelingen. Deze zijn
direct aanklikbaar om meteen op een
pagina te komen met beschrijving,
en het lijstje aan welke specificaties
de olie voldoet.
De vijf suggesties voor de BMW
 voldoen alle aan BMW LL04. Aanbe-
velingen voor de Honda passen iets
minder perfect, geen enkele heeft
ACEA A1 of A5, het zijn alle A3/B4
oliën zonder specifieke brandstofbe-
sparende eigenschappen. Het zijn
ook alle 5W-30 of 5W-40 viscositei-
ten, wat aan de hoge kant. Voor de >
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dan 100.000 km’ aangevinkt, dan
komen deze Maxlife-oliesoorten in
de aanbevelingslijst.
We vinden voor de BMW zes 
geschikte oliesoorten, vijf voor de
Honda, drie voor de Skoda, twee
voor de Renault. Klikken op een olie-
soort levert een lichte teleurstelling,
er komt geen productblad. We 
belanden op een ‘technology’ over-
zichtspagina, waar we door moeten
naar Engine Oils en dan zelf mogen

Valvoline
Zoeken op kenteken is bij Valvoline
niet mogelijk, maar er wordt wel een
duidelijke keuzelijst voorgeschoteld
om op merk, model en type te zoe-
ken. Daarbij vraagt Valvoline ook of
de kilometerstand boven of onder
100.000 is. Dit is omdat Valvoline
specifiek voor motoren met veel 
ervaring Maxlife-olie ontwikkelde,
met extra reinigende werking en 
additieven die afdichtingen beter
moeten laten werken. Wordt ‘meer

ExxonMobil
Nu nog heeft Mobil een algemene
site, waar alleen productbladen te
vinden zijn voor consumenten die
willen weten aan welke eisen een
bepaalde soort Mobil-olie voldoet.
In oktober zal de site volledig
 worden vernieuwd, horen we van
ExxonMobil, waarbij er ook een
oliekiezer komt voor personen- en
bedrijfswagens.
Daarin zal op merk en type gezocht
kunnen worden, niet op kenteken.

Het gaat uitsluitend om Mobil
smeermiddelen, niet over het
 andere concernmerk Esso, met
een eigen smeermiddelpro-
gramma. Er is voor Esso een aparte
site, met geheel dezelfde opmaak
als de Mobil-site, en momenteel
even summiere algemene
 informatie.

www.mobil.nl/Benelux-
Dutch/LCW/Motorists.asp

intikken van welk olietype we meer
willen weten.
De eerste aanbeveling voor de BMW
Maxlife Synthetic heeft de hoogste
API-specificatie (SM/CF), maar geen
BMW Longlife-goedkeur, bij de
ACEA-indeling staat A3/B4-04, dus de
oudere 2004 specificatie. Het tweede
aanbod Synpower XL-III brengt de
ACEA C2- en nieuwe C3 low-SAPS-
specificatie in stelling, pas bij de

derde suggestie Synpower MST ver-
schijnt ook BMW LL04 in het specifi-
catielijstje. Opvallend afwezig bij de
suggesties voor onze Honda is Syn-
power 0W-20, voorzien van ACEA A1-
specificatie en volgens het Valvoline-
productoverzicht speciaal geschikt
voor Toyota- en Honda-hybrides!

www.valvolineeurope.com/english/lubricant_ad
visor

Kroon Oil

De mooist uitziende site levert zonder
omhaal bij zoeken op kenteken vlot
een aanbeveling. Voor elke auto krij-
gen we een ‘beste keus’ en twee alter-
natieven, pal staat eronder wat het
service-interval is. De genoemde olie-
soorten kunnen worden aangeklikt
om bij een productbeschrijving te
komen, waar nog een klik verder het
specificatieblad voor het grijpen ligt.
Zo zien we dat bij de eerste aanbe-
veling voor de BMW, Specialsynth
MSP, staat dat officiële goedkeuring
voor LL04 is aangevraagd. Bij de

tweede keus Presteza MSP vermeldt
Kroon Oil ‘level’, wat wil zeggen dat
geen officiële goedkeur is aange-
vraagd, maar de olie wel op het
 benodigd eisenniveau staat. 
Bij de Skoda is het opletten dat de
eerste twee suggesties zijn voor het
verlengde variabel service-interval,
de derde voor het vaste 15.000 km
interval waar je met wat goedko-
pere olie toe kunt.

www.kroon-oil.com/nl/   [kenteken]
www.classicoils.nl
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welke specificaties deze olie vol-
doet. Het levert nog een heel zoek-
werk op. Vijf suggesties bij BMW,
vijf bij Honda, vier bij Skoda, weer
vijf bij Renault. Zoveel is snel duide-
lijk, dat de Crypto 3 5W-30 olie als
 topproduct in bijna elke auto kan,
en ook de Synova 5W-40 meestal
wel goed is.
Midland weet ook oude klassiekers
te bedienen met twee single grade
oliesoorten zonder moderne sterk
reinigende werking. Een klassieke
multigrade minerale olie is er helaas
niet bij, de 10W-40 of 20W-50 van
Midland zijn modern geformuleerd.

www.midland.ch/de/ml/Schmie_646.asp

Midland
Bij de olieselector van Midland
komt je binnen op de Zwitserse site,
in het thuisland van deze produ-
cent. Zodra gekozen is om in het
Duits, Engels of Frans te zoeken 
beland je in een bekende Olyslager-
omgeving waar Nederlands ook 
gekozen kan worden. Als bij veel
anderen rolt er een pagina uit met
vijf of zes geschikte olietypes, waar-
bij teruggeschakeld moet worden
naar de Zwitserse beginpagina om
specificatiebladen van die oliën te
bekijken. Deze specificaties zijn dan
wel meteen in drie talen, Duits,
Frans en Engels. 
Helemaal onderaan staat in kleine
lettertjes wat we willen weten, aan

pagina ‘Olie en smeermiddelen’, waar
vandaan we naar de ‘productcatalo-
gus’ kunnen. Zoeken, zoeken, we
komen via de rubriek ‘automotive’ 
terecht bij ‘Engine oils PCMO’ om het
 productoverzicht te vinden, en het
‘TDS-document’ van het gezochte
olietype. Zo begint te dagen dat het
als ‘top’ aanbevolen product een
speciale olievariant is die aan de
BMW LL04 specificatie voldoet. De
(duurdere) ‘premium’ olie  voldoet
aan een breder pakket  speciale
eisen, waaronder ook BMW LL04. 
Nog maar eens Lubematchen voor
onze Skoda Octavia. Oef, een lange
lijst van mogelijke modelversies, aan
het bouwjaar 2006 zien we dat door-
gescrolld moet worden naar de 
Octavia II. Ah, daar hebben we hem,
1.9 TDI met 77 kW. Maar… er is een
QG1 en een QG2 variant. Geen flauw
benul wat dat betekent, welke wij
hebben. Probeer maar QG1. Hier leer
je wat van, de  afkorting blijkt te wij-
zen op flexibel onderhoudsinterval,
tot 24  maanden of 50.000 km. QG2 is
een vast interval (24 maanden/-
30.000 km). 

www.shell.nl/home/page/nld/products_
services/shell_for_businesses/oils_lubricants/
lube_match/app_lubematch.html

Shell

Bij de LubeMatch-adviseur van Shell,
naar eigen zeggen de grootste leve-
rancier in smeermiddelen, is zoeken
op kenteken er helaas niet bij. Eerst
onderaan de webpagina in een rij 
tekeningetjes de voertuigsoort kie-
zen, dan merk en model. De data-
base is duidelijk van een internatio-
nale bron, er staan automerken in
die hier niet geïmporteerd worden.
Voor onze BMW uit 2006 stuiten
we op een probleem. We zien bij het
type 118d drie mogelijkheden. Is het
een M47TU, E87, of een N47, E81, of
misschien een LCI N47, E87? Net in
2006 begon BMW de  productie van
een vernieuwde 1 Serie met drie-
deurs versies erbij, en een nieuwe
diesel met meer  vermogen. Ingewij-
den weten dat een E87 de vijfdeurs 
1 Serie is, een E81 is de driedeurs, de
oude diesel was een M47TU en de
nieuwere een N47. LCI blijkt te staan
voor een roetfilter, die afkorting ken-
den we nog niet.
We krijgen twee aanbevelingen,
als ‘top’ Helix Ultra AM-L en als
 ‘premium’ Helix Ultra Extra in de
 viscositeit 5W-30. Het is niet
 mogelijk  direct door te klikken naar
specificaties voor deze oliesoorten,
om te zien wat het verschil is.
 Hiervoor moeten we terug naar de

Zoekresultaten smeeradvies
Auto Shell Texaco Total Liqui Moly Kroon Oil Valvoline Comma Eurol Castrol Gulf Midland
Zoek op kenteken - - V - V - - V V - -
BMW 118d V V V V V - V V V V V
Honda Civic Hybrid V - V V - - V - - V -
Renault Clio Sport V V - V - V V V - - V
Skoda Octavia TDI V V V V V V V V V V V

>
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merken bieden ook andere Classic-
producten, zoals remolie.
Bardahl maakt met een periode-
 indeling de keus vrij gemakkelijk.
Drie single grade oliën voor motoren
tot 1950, een 20W-50 voor bouwja-
ren tot 1970, wat dunner 15W-50 en
15W-40 voor na 1970. Met de peri-
ode-indeling kom je al een eind op
weg. Het belangrijkst is de weten-
schap dat de beste  moderne synthe-
tische olie helemaal niet beter is
voor klassieke voertuigen, zelfs wel
uitgesproken slecht kan zijn.
Kroon Oil biedt drie single- en vier
multigrades. Hun adviessite is sinds
mei dit jaar uitgebreid met gerichte
adviezen voor klassiekers. Helaas
blijkt op kenteken zoeken nogal
 beperkt, ze gebruiken de Olyslager-
database die niet verder teruggaat
dan 1983. Maar in de aparte afdeling
‘klassiekers’ is ook voor oudere auto’s
op merk en type heel wat te vinden.
Alleen staan niet alle merken erbij,
voor Lancia’s grijp je mis.
Comma heeft twee single-grades en
een multigrade, zonder duidelijke
aanbeveling wat te kiezen. Al ligt erg
voor de hand dat de multigrade olie
voor alles na 1960 moet dienen, en
de single grades als zomer- en win-
terolie voor oudere oudjes.

Moderne olie is een stuk dunner
dan vroeger gebruikelijk. Er zitten 
relatief veel additieven in voor
 inwendige reiniging van de motor,
en opname van slijtagedeeltjes.
 Verbindingen van fosfor en zwavel
zijn uit moderne olie gehaald, en
waar nodig vervangen door andere
chemicaliën. Allemaal zaken waar
oudere motoren niet op berekend
zijn, en ook niet mee overweg
 kunnen. Moderne olie in een oude
motor geeft risico op onvoldoende
oliedruk en smering, lekkage, en
aantasting van pakkingen of
 metalen delen.

Klassieke smeermiddelen
Het enige voordeel was vroeger dat
er geen boekwerk vol bijzondere
 fabriekseisen aan motorolie was,
je kon met één of hooguit twee
 oliesoorten toe. Er is toenemende
aandacht voor passend onderhoud
aan klassieke auto’s. Mercedes-Benz
bracht recent zelf klassieker-olie uit.
Kroon Oil heeft er een aparte lijn
Classic Oils voor (her)uitgebracht,
Bardahl en Comma deden hetzelfde.
Het gaat om klassieke minerale
oliën, als monograde voor de oudste
klassiekers en enkele multigrades
voor de wat jongere ouderen. Deze

BP/Castrol
Klein probleempje
dat hier bij invullen
van het kenteken
niet alles in één
vakje kan, hand-
matig moet over-
gesprongen wor-
den om drie groe-
pen cijfers en let-
ters in te vullen.
Daarna volgt snel
het advies, waar
helaas niet de aan-
geraden oliesoor-
ten aangeklikt
kunnen worden
om de specificaties
te bekijken. Daar-
voor moet je terug
naar de startpa-
gina, waar naar nadere gegevens van
de diverse Castrol-typelijnen doorge-
klikt kan worden.
Er komen bij de meeste van onze
auto’s vijf of zes suggesties, en dan
wil je toch wel weten hoe goed die
zijn. Dat wordt heen en weer zoe-
ken, tussen oliesoortsuggestie en
bijbehorende technische beschrij-
ving. Bij de adviesaanvraag voor de
BMW valt op dat bovenaan de erg
dunne Edge 0W-30 staat, met BMW

LL01 goedkeur. De 5W-30 variant
heeft de nieuwere LL04 goedkeur,
maar wordt als tweede keus gege-
ven. Ook een Edge Sport 0W-40 zou
kunnen, met BMW LL04 daarbij. 
Andere sites kwamen steeds met
5W-40 olietypes, bij Castrol pas
vierde keus in de Edge Turbo Diesel,
zonder BMW longlife goedkeur.

www.castrol.com/castrol/castrolhomepage.do?ca-
tegoryId=3200 [kenteken]

Hier komt binnenkort
een nieuw ingerichte 
adviessite, waarnaast
Chevron nu al een papie-
ren  keuzehulp introdu-
ceert. Dat ziet eruit als
een waaier, waarin
 automerk en type opge-
zocht  kunnen worden.
Deze op de  automobilist
gerichte keuzewaaier
wordt  verspreid naar alle
Texaco tankstations. Het
zit hier zo dat Chevron de
oliemaatschappij is
die de  producten maakt,
en Texaco het handels-
merk waaronder bij ons
de verkoop plaatsvindt.
Chevron hanteert voor
zijn smeeradviezen een
andere technische data-
base dan handelsmaat-
schappij Texaco.

www.chevron.com/productsser-
vices/lubricants/

Niet zelden komen we in de beschrijving van eigenschappen op
productbladen van smeerolie de term ‘backward compatible’
tegen, of een omschrijving van gelijke strekking. IJverig bedenken
autofabrikanten steeds weer nieuwe speciale eisen, soms ook ter
vervanging van meerdere oudere eisen. Olie voor de nieuwste
eisen is doorgaans ‘backward compatible’ met voorgaande soor-
ten, geschikt voor iets oudere auto’s. Maar niet voor oudjes!

Chevron

Aandacht 
voor de ouderdom
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