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klaar Voor de toekomst in deze editie

De vele specialistische producten en diensten die wij bie-
den vormen een solide basis voor onze klanten om smeer-
middelenspecialist te kunnen zijn. In deze tijden van een 
matig economisch klimaat merken wij dat het belangrijker 
is dan ooit om een betrouwbare partner te zijn, klanten 
te ontzorgen en vooral kansen te bieden om kwalitatief 
goede omzet te kunnen genereren. Dat is waar wij voor 
staan en wat we vooral ook willen blijven doen; totaal-
partner zijn voor iedereen die met smeermiddelen te ma-
ken heeft en zorgen voor een goede doorverkoopbaar-
heid van onze producten. Dit heeft er de laatste decennia 
toe geleid dat er vele dienstenconcepten zijn ontwikkeld 
en ons assortiment is uitgegroeid tot een van de breedste 
in haar soort. De nieuwste ontwikkeling is het Powerflush 
concept; een effectieve oplossing voor het spoelen van 
automatische transmissies. In deze Lubevision leest u er 
alles over. 

Kroon-Oil heeft de laatste jaren enorm geïnvesteerd in 
productiecapaciteit en warehousing, waardoor wij een 
leveringsbetrouwbaarheid kennen van maar liefst 98% 
(cijfers december 2012).  Met de groei van onze bedrij-
ven was ook de kantoorhuisvesting krap geworden. Om 
klaar te zijn voor de toekomst namen wij onlangs een 
geheel nieuwe verdieping in gebruik waar, naast nieuwe 
werkplekken, tevens een hypermodern trainingscentrum is 
gevestigd. Wij willen onze kennis blijven delen en zijn 
ervan overtuigd dat de toegevoegde waarde die we hier 
bieden een sleutel voor succes is. Dat geldt ook voor onze 
website. Met een gemiddeld wereldwijd bezoekersaantal 

van ruim 6000 per dag vinden wij dat het platform toe is 
aan vernieuwing. Daarom zijn wij bezig met de ontwik-
keling van een geheel nieuwe website waarbij de belang-
rijkste functionaliteit uiteraard behouden blijft. In lijn met 
het technische karakter van onze producten en de filosofie 
‘kennis is macht’ treft u in deze Lubevision een interessant 
artikel aan met basiskennis over tribologie. 

Bijzonder trots zijn wij aan te kondigen in de loop van 
dit jaar een prachtige en stoere nieuwe verpakkingslijn te 
presenteren. De nieuwe verpakkingen, inclusief de labels, 
krijgen een nieuwe passende uitstraling. Modern, stoer, 
dynamisch, herkenbaar, internationaal, overzichtelijk en 
hoogwaardig zijn de kernwoorden waarmee is gewerkt 
aan dit project. Wij verwachten begin september de eer-
ste productieruns te kunnen draaien en houden u uiter-
aard op de hoogte.

In de vorige editie heeft u een artikel kunnen lezen over 
Kobus Tuning. In deze editie nemen wij u graag mee naar 
het technische aspect van deze hoogwaardige vorm van 
autosport waar smeermiddelen het hart vormen van bij-
zonder geoptimaliseerde prestaties! 

Wij wensen u veel leesplezier met deze editie van Lube-
vision. Heeft u vragen of opmerkingen? Wij horen graag 
van u!
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kroon-oil powerflusH®
'repareren zonder sleutelen'

tOENEmENdE POPULaRItEIt aUtOmatISCHE 
tRaNSmISSIES
De automatische transmissie wint gestaag aan populariteit. 
Zagen we deze transmissie een jaar of tien geleden vooral 
bij duurdere premium modellen uit het F- en E-segment, 
nu wordt ook in de populaire middenklasse en compacte 
middenklasse steeds vaker voor de automatische 
transmissie gekozen. Vooral sinds 2006 zien we in de 
cijfers jaarlijks een gestage groei van het aantal auto’s 
met automatische versnellingsbak. Het steeds drukker 
wordende verkeer, de wens naar meer comfort en het feit 
dat de nieuwe generatie automaten veelal zuiniger is dan 
de meeste handgeschakelde modellen,  zullen de komende 
jaren alleen maar bijdragen aan die populariteit.

aUtOmatISCHE tRaNSmISSIE vOLLEdIg 
ONdERHOUdSvRIj, OF tOCH NIEt?
Met de stijgende populariteit van de automatische 
transmissie zien we het onderhoud echter niet navenant 
toenemen. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat 
veel autofabrikanten aangeven dat de af-fabriek gevulde 
long life ATF in principe nooit vervangen hoeft te worden. 
Bedenkelijk wanneer men weet dat de automatische 
transmissie één van de zwaarst belaste onderdelen van de 
auto is. ATF is daarmee één van de smeermiddelen die aan 
de meest extreme omstandigheden wordt blootgesteld. 
Zeer hoge thermische belasting van ATF bij optrekken 
en remmen, een sportieve rijstijl en zware belasting 

door rijden met een aanhanger of caravan hebben grote 
invloed op de levensduur van het smeermiddel. Door de 
pompverliezen van de koppelomvormer wordt er in dit 
soort omstandigheden erg veel warmte ontwikkeld en 
kan de olietemperatuur daardoor zeer hoog oplopen, 
zelfs als het systeem voorziet in een oliekoeler. Indien de 
olietemperatuur vaak te hoog wordt zal na zekere tijd een 
afbraakproces beginnen waarbij de olie zuur wordt, er vuil 
ontstaat en het smerende vermogen van de ATF afneemt. 
Zuren en vuil tasten de onderdelen in de automaatbak aan 
en op den duur zal het verminderde smerend vermogen het 
slijtageproces verder bevorderen. Maar liefst 90% van de 
schakelklachten met een automatische transmissie wordt 
veroorzaakt door deze vervuiling die ontstaat bij normale 

slijtage en gebruik. Slecht schakelen, bonken, slippen, 
een schommelend toerental, verhoogd brandstofverbruik, 
het disfunctioneren of zelfs volledig dienst weigeren van 
de automaatbak; zeer bekende klachten bij automatische 
transmissies. Bij Kroon-Oil geloven we daarom dat 
gebruik van long life de verversingstermijnen weliswaar 
kan oprekken maar dat gebruik ervan geen vrijbrief is om 
de ATF nooit meer te verversen! 

Innoveren is onze tweede natuur. Kansen zien in een veranderende markt en inspringen op ontwikkelingen zijn 
belangrijker dan ooit. Als onderneming zijn we daarom altijd op zoek naar nieuwe concepten. De PowerFlush® 
is hét nieuwe concept van Kroon-Oil; baanbrekend in al z’n eenvoud. Met de Kroon-Oil PowerFlush® voorziet 
u in een behoefte. 

LONG LIFE BETEKENT NIET "VOOr 
ALTIjD" 
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UItBREIdINg dIENStEN EN NIEUWE WERKPLaatSOmzEt
Met het oprukken van de automatische transmissie 
worden garagebedrijven steeds vaker geconfronteerd met 
problemen op dit gebied. De geavanceerde Kroon-Oil 
PowerFlush® biedt u een uitgelezen kans om klanten met 
automatische transmissie een helpende hand te bieden 
én de mogelijkheid om extra activiteiten te ontplooien 
en werkplaatstraffic te genereren. Deze geavanceerde 
machine spoelt, reinigt en ververst de automatische 
transmissie zeer snel en effectief. Schakelklachten, 
veroorzaakt door vervuiling, kunnen eenvoudig worden 
verholpen. Ook wanneer er nog geen klachten zijn, is 
het zinvol om de automatische transmissie preventief te 
laten ‘powerflushen’ om dure reparaties in de toekomst 
te voorkomen. Na de PowerFlush® behandeling schakelt 
en functioneert de automatische transmissie in de meeste 
gevallen weer als nieuw!

KROON-OIL POWERFLUSH® mEtHOdE
De Kroon-Oil PowerFlush® methode maakt het mogelijk om 
op een geavanceerde en innovatieve manier automatische 
transmissies en stuurbekrachtigingssystemen te spoelen, 
te reinigen en volledig te voorzien van verse vloeistof. 
Dit alles gebeurt zeer effectief bij minimale inspanning 
en knoeien. Doordat de machine via de retourleiding in 
serie wordt aangesloten op het oliecircuit, circuleert de 
ATF door de transmissie en de spoelautomaat. Spoelen 
gebeurt op een dynamische manier waarbij de oude 
vloeistof in combinatie met een krachtige reiniger door 
het hele systeem, inclusief de koppelomvormer, wordt 
gepompt bij draaiende motor. Door tijdens het spoelen 
alle versnellingen van de automaat te bedienen wordt het 
volledige systeem van A tot Z gereinigd. Met de speciale 
adapter is het ook mogelijk om op eenvoudige wijze het 
complete stuurbekrachtigingssysteem te spoelen en te 
voorzien van verse vloeistof. 

De PowerFlush® spoelautomaat bevat twee gescheiden 
en doorzichtige oliereservoirs, één voor de vuile olie en 
één voor de verse olie. Bekijk het reinigingsproces met 
eigen ogen en verbaas u over de hoeveelheid vuil die 
vrijkomt tijdens het proces! Na het spoelen wordt het 
oliecircuit van de transmissie volledig leeggepompt, 
inclusief koppelomvormer, oliekoeler en alle leidingen 
en opgevangen in het vuile oliereservoir. Vervolgens 
wordt exact de juiste hoeveelheid verse ATF via het verse 
oliereservoir teruggepompt in het systeem.

Bij ‘verversen’ op de ouderwetse manier wordt slechts 
30 tot 40% van de oude ATF vervangen door nieuwe 
ATF vloeistof. Bijkomend gevaar van deze ouderwetse 
methode, is verergering van de klachten door losgeweekt 

vuil wegens het hoog reinigend vermogen van de nieuwe 
ATF. Met behulp van de PowerFlush® methode wordt in 
minder tijd en met minder geknoei het volledige systeem 
gereinigd en ververst en het maximaal haalbare resultaat 
bereikt. In bijna alle gevallen verdwijnen de klachten als 
sneeuw voor de zon en worden dure reparaties en/of 
revisies voorkomen. 

vOORdELEN KROON-OIL POWERFLUSH®
• Effectieve reiniging van het volledige oliecircuit 
van de automatische transmissie. Inclusief oliekoeler, 
koppelomvormer, kleppen en oliekanaaltjes van het 
schakelbrein en olieleidingen.
• Het volledige oliecircuit wordt voorzien van verse ATF
• Geen vermenging van oude en verse ATF 
• Transparant reinigingsproces waarbij de hoeveelheid 
vrijgekomen vuil zichtbaar is
• Het oliecircuit wordt gelijkmatig en volledig vrij van 
lucht gevuld met een hoogwaardige synthetische long 
life ATF met de juiste specificaties zoals voorgeschreven 
door de fabrikant (zie www.kroon-oil.nl voor het juiste 
smeeradvies)
• Nieuwe ATF zorgt voor betere smering en dus minder 
slijtage
• Nieuwe ATF elimineert overmatig slippen waardoor 
minder warmteontwikkeling ontstaat met als resultaat een 
beter schakelgedrag en een lager brandstofverbruik
• Het Kroon-Oil PowerFlush® systeem werkt zeer 
efficiënt, gebruiksvriendelijk en milieuvriendelijk
• Door de ingebouwde oliekoeler (optioneel), kan de 
verse ATF op elke gewenste olietemperatuur gebracht 
worden zodat het systeem gevuld en gepeild kan worden 
volgens de opgegeven vul- en peilvoorschriften van de 
autofabrikant
• Geschikt voor alle automaatbakken, ook voor CVT’s 
en DCT’s
• Met speciale adapter ook geschikt 
voor spoelen, reinigen en verversen 
van stuurbekrachtigingssystemen

Scan de code en bekijk de 
PowerFlush® Demo video!

www.kroon-oil.com/powerflush
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ford fiesta s 2000
HigH performance smeermiddelen in de praktijk 

In het achterhoekse Lichtenvoorde staat een prachtig 
bedrijf, gespecialiseerd in revisie, restauratie, tuning en 
preparatie van vooral Porsches zowel voor op de weg, op 
het circuit als in de rallysport. Eigenaar Gerrit Kobus heeft 
olie in zijn aderen en ademt techniek en liefde uit voor de 
autosport. Dat zijn beide zoons hun opmars maken op 
de rallypaden kan dan ook geen toeval zijn. In principe 
gebeurt al het onderhoud en vooral optimalisatie aan 
de auto’s in eigen huis. Wanneer je spreekt met Gerrit, 
ontdek je al snel dat hij een indrukwekkende hoeveelheid 
kennis bezit op het gebied van autotechniek en dan in het 
bijzonder autosport. Van ieder component van de auto dat 
in de werkplaats ligt, weet hij te vertellen wat constructie-
technisch het sterke en zwakke punt is en waar op gelet 
moet worden aangaande de smering. Daar neemt hij dan 
ook geen risico’s. Het eerste jaar van de samenwerking 
met het team hebben we vooral goed naar elkaar 
geluisterd en hebben we de producten goed afgestemd 
op het buitengewoon zware werk in de Fiesta S2000. 
Presteren in deze sport betekent echt alles optimaliseren. 

Met een tijdsverschil van slechts 13 seconden tussen de 
nummers 1 en 3 over 179 wedstrijdkilometers tijdens de 

laatste rally in Tielt (BE), wordt alles uit de auto en het 
team gehaald wat erin zit. Tijdens deze 179 km zijn er 
maar liefst 10 (!) banden verbruikt en moet alles perfect 
op elkaar zijn afgestemd. Olie- en bandenkeuze spelen 
dan ook een cruciale rol!

Het hart van de auto wordt gesmeerd met Helar 0W-40. 
Een bewuste keuze, enerzijds dunvloeibaar en anderzijds 
dik genoeg om een veilige smeerfilm te kunnen blijven 
garanderen. Deze balans is erg belangrijk, een 10W-60 
in deze motor levert te veel wrijving op met (nog) hogere 

Afgelopen seizoen kwam het team van Kobus Tuning met hun Ford Fiesta S2000 uit in het Nederlands 
Rallykampioenschap. Met een vice-kampioenschap en de prestigieuze Belgische BFO award onder de arm 
wordt coureur Hermen Kobus gezien als serieus talent. Om verder te ontwikkelen heeft het team besloten dit 
jaar de pijlen te richten op het Belgisch BFO-BRC kampioenschap met de Ford Fiesta S2000. Dit technische 
hoogstandje wordt volledig gesmeerd met Kroon-Oil smeermiddelen. 

“VAN IEDEr COMPONENT VAN DE 
AuTO DAT IN DE WErKPLAATS LIGT, 
WEET HIj TE VErTELLEN WAT CON-

STruCTIETECHNISCH HET STErKE EN 
ZWAKKE PuNT IS EN WAAr OP GELET 

MOET WOrDEN AANGAANDE DE 
SMErING”
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temperaturen en verlies aan vermogen als gevolg. Doordat 
de motor rijkelijk wordt voorzien van brandstof, zien we 
dat de olie een overmatige brandstofverdunning heeft. 
regelmatig analyseren wij een monster om slijtage en 
oxidatie te monitoren. Na iedere wedstrijd wordt de olie 
vervangen en tussendoor wordt de olie aan een visuele 
inspectie onderworpen. uit de loginformatie van de auto 
kunnen we zaken als olietemperatuur en piekbelastingen 
halen. Het team heeft goede ervaringen met Helar 0W-
40: het afgelopen seizoen is er geen uitval geweest, is 
slijtage minimaal en presteert de motor erg goed.

In principe gaat na ieder seizoen de motor volledig 
uit elkaar voor een uitgebreide revisie en verdere 
optimalisering. Dit seizoen is er echter een geheel nieuwe 
motor en bijbehorende computer aangeschaft. Hiermee 
volgt de Fiesta de laatste full specs (EVO II) en is er een 
vermogenswinst van ca. 20 pk gerealiseerd.

De transmissie van de auto is een bijzondere. Een 
sequentieel geschakelde Xtrac 6-bak (differentieel en 
transmissie in een unit), gesmeerd door racing Gearlube 

75W-140 (LS). Ook het achterdifferentieel wordt 
gesmeerd met hetzelfde product.  Deze transmissie krijgt 
het enorm zwaar te verduren. Afgelopen rally werd door 
omstandigheden het sper van het voorste differentieel 
extreem zwaar gezet, waardoor de belasting van het 
sper en de assen enorm is geweest. Gerrit Kobus: “De 
olie heeft zich erg goed gehouden. De bak is door een 
externe specialist onderzocht en de monteur geloofde 
niet dat de transmissie daadwerkelijk gebruikt was. 
regelmatig wordt de transmissie uit elkaar gehaald en 
wordt de tandwielsetting gecontroleerd en/of aangepast. 
Ik heb al heel veel producten geprobeerd in de loop der 
jaren, een transmissie is schadegevoelig. Ik ben nog niet 
veel producten tegen gekomen waar ik zo’n goed gevoel 
bij heb."

“rEGELMATIG ANALySErEN WIj EEN 
MONSTEr OM SLIjTAGE EN OXIDATIE 

TE MONITOrEN”

De transmissiedelen worden regelmatig minutieus gecontroleerd. De trans-
missie blijkt bijzonder goed beschermd door Racing Gearlube 75W-140.

De lagerschalen, die enkele wedstrijden dienst hebben gedaan, zien er 
nog goed uit.
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Ook de remmen krijgen het zwaar te verduren. rijders 
moeten 100% kunnen vertrouwen op het remsysteem. 
Temperaturen van de remschijven worden na iedere 
proef gemeten en temperaturen boven de 500°C zijn 
regelmatig de praktijk. Gerrit: “Hermen krijgt van mij 
kritiek als de achterremmen niet warm genoeg zijn. Vaak 
zie je dat de remkrachtverdeling sterker naar voren wordt 
gezet om uitbreken van de achterkant te verminderen. De 
totale remkracht is echter beter bij een evenwichtigere 
verdeling." Het systeem wordt gevoed door racing 
Drauliquid. Met een kookpunt van meer dan 315°C, zorgt 
het product ervoor dat het systeem optimale en constante 
remprestaties houdt.
 
De aandrijfassen zijn bijzonder kostbaar en bovendien 
kwetsbaar. Homokineten en tripods moeten daarom 
optimaal gesmeerd worden. De hoezen die de onderdelen 
beschermen worden regelmatig beschadigd tijdens 
een proef. Het vet komt daardoor vrij en wordt uit de 
onderdelen geslingerd. Bovendien wordt een vet door de 
hoge temperaturen al snel dunner. Een hoogwaardig vet 
met hoge kleefkracht is dus van belang. Momenteel loopt 
er een proef met een speciaal ontwikkeld volsynthetisch 
lithium complex vet. De complexiteit zit hem in het feit dat 
de basisolie voor optimale smering zo dik mogelijk maar 
om hoge wrijving te voorkomen zo dun mogelijk moet zijn. 
Dat betekent dus zoeken naar een compromis. Wanneer 
het vet onder deze omstandigheden goed presteert, wordt 

het product toegevoegd aan de hoogwaardige Kroon-Oil 
racingLine. 

Naast de rallyauto gebruikt Gerrit inmiddels ook in zijn 
(Porsche-)werkplaats naar volle tevredenheid Kroon-
Oil producten. Als standaardproducten worden vooral 
Specialsynth 5W-40 en Emperol racing 10W-60 gebruikt. 
Daarnaast beschikt Gerrit over diverse producten uit de 
Classic Line voor de oudere Porsches. Met deze veelal 
unieke Porsches wordt geraced op Spa, Hockenheim 
en Nürburgring. Eén Porsche wil Gerrit in het bijzonder 

noemen: de Porsche 911 rSr, gesmeerd met Emperol 
racing 10W-60. Deze bijzondere Porsche uit 1974 
heeft de historische WK rally van Finland gereden en 
rijdt momenteel ook weer mee in het WK rally. “Met mijn 
opgedane ervaringen met Kroon-Oil smeermiddelen, heb 
ik het volste vertrouwen in technisch succes, ook op hoog 
competitieniveau”, sluit Gerrit zijn verhaal af. 

Ford Fiesta S2000
Jaar 2012: EVO I specs  | Jaar 2013: EVO II full specs
Engine: 1998cc S2000 - 4 cilinders, 16 kleppen 
Boring: 87mm / Slag 83mm 
Cosworth elektronisch motor management system. 
Power: 294 pk @ 8000 omw/min. (max = 8500 omw/min)
Aandrijving: Permanente 4WD. M-Sport / Xtrac 6 versnellingen sequentiele 
transmissie met AP koppeling.
Voor- en achterophanging: MacPherson poten met Reiger schokdempers
Remmen: Gravel 350/300mm Brembo geventileerde schijven met 4 
zuigerklauwen.
Gewicht: 1200 KG minimum

“DE BAK IS DOOr EEN EXTErNE SPECI-
ALIST ONDErZOCHT EN DE MONTEur 
GELOOFDE NIET DAT DE TrANSMISSIE 

DAADWErKELIjK GEBruIKT WAS”

De temperaturen lopen bijzonder hoog op, betrouwbaarheid en constant 
remgedrag zijn essentieel. 

De ontwikkeling van een hoogwaardig vet voor de aandrijflijn. In de 
praktijk moet blijken of de samenstelling optimaal genoeg presteert onder 
extreme omstandigheden. 
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READY FOR THE FUTURE
premium low & mid saps tecHnologY

agri sYntH lsp 10w-40
agri sYntH msp 10w-40
agri diesel msp 15w-40
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coming soon
kroon-oil presenteert dit najaar Haar nieuwe Verpakkingslijn
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coming soon
kroon-oil presenteert dit najaar Haar nieuwe Verpakkingslijn
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dE NIEUWE gENERatIE | FORd ECOBOOSt
De nieuwste generatie Ford EcoBoost benzinemotoren vraagt om de nieuwste generatie smeermiddelen. Kroon-Oil 
heeft daarom Duranza ECO 5W-20 geïntroduceerd; een hoogwaardig, geavanceerd product dat voldoet aan de Ford 
WSS948-B specificatie. Duranza ECO 5W-20 is ontwikkeld volgens de meest recente technieken en samengesteld 
uit hoogwaardige basisoliën en geavanceerde additieven. Dit resulteert in een brandstofbesparende, synthetische 
motorolie, geschikt voor de nieuwe generatie Ford EcoBoost benzinemotoren en passend bij o.a. het fuel economy 

uitgangspunt dat Ford voor ogen heeft met de EcoBoost techniek. 
Naast toepassing in de nieuwe Ford EcoBoost motoren kan Duranza 
ECO 5W-20 ook worden ingezet waar een ACEA A1/B1 Of API SN 
kwaliteit motorolie wordt voorgeschreven. 
  

  12 x 1 lt flacon  (35172)
   4 x 5 lt can  (35173)
   1 x 20 lt pail  (35174)
   1 x 60 lt drum  (35175)
   1 x 208 lt vat  (35176)

OPtImaLISatIE EmPEROL 10W-40
Het additievenpakket van Emperol 10W-40 is verder geoptimaliseerd. Daardoor voldoet het product nu ook aan de 
eisen van API SM. Emperol 10W-40 geeft hiermee maximale bescherming aan benzinemotoren. Het product is echter, 
gezien de kwaliteit, tevens geschikt voor dieselmotoren. 

  
   12 x 1 lt flacon  (02222)
    4 x 5 lt can  (02335)
   1 x 20 lt pail  (37062)
   1 x 60 lt drum  (12168)
   1 x 208 lt vat  (12265)

product update

Het productassortiment van Kroon-Oil wordt voortdurend getoetst en regelmatig aangepast naar de meest recente 
ontwikkelingen. Hierbij ligt de nadruk op verbetering en vooruitgang. Door ons innovatieve productbeleid zijn 
we altijd in staat de nieuwste producten en een compleet smeertechnisch advies te bieden. Ook in de afgelopen 
periode waren er weer diverse ontwikkelingen te melden; Kroon-Oil staat niet stil!  
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ONtWIKKELINgEN IN dE atF SP LIjN
In lijn met de introductie van het Kroon-Oil PowerFlush® spoelapparaat, ontstond ook de vraag naar ATF SP producten 
in een 5 liter can. De 5 liter can is handzaam en maakt doseren van de juiste hoeveelheid ATF voor de PowerFlush® 
behandeling eenvoudig. Kroon-Oil introduceert de gehele ATF SP lijn daarom nu ook in een 5 liter verpakking.

Daarnaast is de formule van ATF SP 2062 en ATF SP 2082 vernieuwd! De vernieuwde samenstelling staat garant voor 
nog beter smerende eigenschappen. Ook de kleur van de producten is nieuw; ATF SP 2062 en ATF SP 2082 zijn vanaf 
heden te herkennen aan hun helderrode kleur.

vORmOLIE 2000 vERKRIjgBaaR IN 5 LItER
De Kroon-Oil Vormolie 2000 range is uitgebreid. Naast de 20, 60 en 208 liter verpakking is dit product nu ook 
beschikbaar in een 5 liter can. Deze lichtkleurige vormolie voor de betonindustrie zorgt voor lage grensvlakspanning 
wat resulteert in een mooi glad betonoppervlak. Mits op de juiste wijze toegepast, biedt het product een vlotte en 

gave lossing, minimale hechting en roestvrij blijven van stalen bekistingen. 
Daarnaast gaat het gaatjesvorming aan het betonoppervlak tegen, geeft het 
geen verkleuring van het betonoppervlak en zal men geen moeilijkheden 
ondervinden met het aanbrengen van afwerklagen.

   4 x 5 lt can  (35084)
   1 x 20 lt pail  (56255)
   1 x 208 lt vat  (12275)
   1 x 60 lt drum  (20018)

   
  

KLaaR vOOR dE zOmER
Kroon-Oil introduceert Screen Wash Anti-Insect, een sterk geconcentreerde ruitenreiniger met anti-insectwerking, ideaal 
voor de komende zomermaanden! 

Screen Wash Anti-Insect heeft een aangename citroengeur, verwijdert vuil 
en insecten van de voorruit en maakt deze streeploos schoon. Het product is 
geschikt voor gebruik in sproeisystemen van alle grote westerse autofabrikanten. 
Screen Wash Anti-Insect is onmisbaar in uw vakantie-uitrusting. Gedurende de 
hele vakantierit biedt dit product een helder zicht waardoor u uitgerust en veilig 
op uw bestemming arriveert.

  12 x 1 lt flacon  (34796)
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Basisoliën
BasisBeginselen triBologie
deel i

BaSISOLIE
Basisolie is als de bouillon van een soep, het vormt een zeer belangrijke basis voor het eindproduct. Een pure bouillon 
echter, is vaak weinig smaakvol. Pas na toevoeging van diverse kwaliteitsingrediënten volgens ambachtelijk recept 
ontstaat een smaakvol gerecht. uiteraard zijn er vele variaties op dit thema mogelijk, variërend van een eenvoudige 
tomatensoep in een wegrestaurant tot een culinaire bouillabaisse Gruyère en rouille van een toprestaurant. Kortom, 
afhankelijk van de gebruikte ingrediënten zijn verschillende smaken te creëren. Daarnaast bepalen ook de kwaliteit 
van de bouillon en de gebruikte ingrediënten mede de kwaliteit en smaak van de soep.

Hetzelfde is min of meer van toepassing bij de productie van smeermiddelen. De pure basisolie is op zichzelf zelden 
geschikt om als smeermiddel te dienen. Afhankelijk van de te smeren toepassing zijn aanvullende additieven nodig 
om tot een geschikt kwaliteitssmeermiddel met de juiste eigenschappen te komen. Ook hierbij geldt dat de gekozen 
kwaliteit en soort basisolie sterk bepalend zijn voor de kwaliteit van het eindproduct.

mINERaLE BaSISOLIëN
Verreweg de grootste groep smeermiddelen is vandaag de dag nog steeds gebaseerd op minerale basisoliën. 
Minerale olie wordt verkregen uit ruwe aardolie. Deze ruwe aardolie is een mengelmoes van verschillende fracties 
koolwaterstoffen, zand, water, zout en mineralen. Na een complex proces van destillatie (het scheiden van fracties) 
en raffinage (het zuiveren van fracties door ongewenste verontreinigingen te verwijderen), wordt minerale basisolie 
verkregen zoals wij die allen kennen. 

Afhankelijk van de herkomst van de ruwe aardolie alsook de verdere processen die minerale oliën nadien 
nog ondergaan, kunnen verschillende minerale basisoliën worden verkregen met elk hun specifieke 
eigenschappen. Ze kunnen worden ingedeeld naar hun samenstelling en naar hun viscositeitsklasse. Qua 
onderscheid naar samenstelling zijn de belangrijkste groepen minerale oliën onder te verdelen in de 
parrafinische en naftenische basisoliën. Parrafinische basisoliën worden verreweg het meest gebruikt vanwege 
hun goede allround eigenschappen en hun hoge natuurlijke viscositeitsindex. Naftenische basisoliën zijn 
veel zeldzamer en worden voornamelijk gebruikt in de industrie; daar waar lage vloeipunten gewenst zijn. 

Tribologie is een specialistische en veelzijdige wetenschap waar complexe onderwerpen als smering, wrijving 
en slijtage samenkomen. Een specialisme dat we graag op diverse manieren met u delen. Denk hierbij aan 
het geven van onder andere professionele productadviezen, technische trainingen en het beschikbaar stellen 
van diverse vormen van smeertechnische documentatie. In het kader van kennis delen, hebben wij in deze en 
komende edities van ons magazine Lubevision ruimte gereserveerd om enkele belangrijke en veel gevraagde 
aspecten van de tribologie te behandelen. In deze editie gaan wij dieper in op basisoliën.
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Synthetische oliën Minerale oliën

Gelijkvormig moleculen = minder wrijving Moleculen van verschillende grootte = meer wrijving

Basisoliën
BasisBeginselen triBologie
deel i

HydROCRaCK BaSISOLIëN
Hydrocrack basisoliën zijn hoogwaardige basisoliën met aanzienlijk gunstiger eigenschappen dan conventionele 
minerale basisoliën. Door parrafinische minerale basisoliën via complexe chemische processen te kraken in 
een waterstofatmosfeer, vindt isomerisatie plaats. De op deze manier gevormde iso-alkanen lijken in structuur 
en eigenschappen erg veel op vol-synthetische basisoliën op basis van poly-alpha-olefinen waardoor vooral 
de viscositeitsindex, de verdampingseigenschappen (lage vluchtigheid) en de oxidatiestabiliteit aanzienlijk 
beter zijn dan die van de oorspronkelijke minerale basisolie. Verder zijn lagere viscositeiten mogelijk, is de 
oplosbaarheid van additieven uitmuntend en zijn hydrocrack oliën volledig compatible met de gebruikelijke 
afdichtingen. Door de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding worden deze basisoliën dan ook steeds meer 
gebruikt voor de productie van hoogwaardige smeermiddelen in de automobielsector en de industrie. 

SyNtHEtISCHE BaSISOLIëN
In tegenstelling tot minerale oliën, komen de grondstoffen voor synthetische basisoliën veelal 
niet vrij in de natuur voor. Door grondstoffen met een laag moleculair gewicht via complexe 
chemische processen te polymeriseren worden zeer hoogwaardige basisoliën verkregen 
met een hoog moleculair gewicht. Deze ingewikkelde chemische processen worden ook 
wel aangeduid als synthese, wat meteen de naam van deze groep basisoliën verklaart. 
Synthetische smeermiddelen worden dus vernoemd naar het productieproces en feitelijk zegt 
deze inmiddels mythisch geworden naam niets over de kwaliteit en eigenschappen van deze 
groep smeermiddelen, het is slechts een overkoepelende naam voor alle smeermiddelen die 
via één van de verschillende synthese processen worden verkregen. uit het laatste kan worden 
afgeleid dat er verschillende syntheten zijn met, afhankelijk van het productieproces, elk 

hun eigen specifieke eigenschappen 
en kenmerken. De meest gebruikte 
synthetische oliën zijn de poly-
alfa-olefinen (kortweg PAO’s), 
organische esters, fosfaatesters, 
polyalkeenglycolen en siliconen.

Synthetische smeermiddelen worden vooral toegepast in situaties waar minerale smeermiddelen 
tekortschieten, bijvoorbeeld ten aanzien van levensduur, koude temperatuureigenschappen, 
hoge temperatuurbestendigheid en viscositeitsindex. In de automobielsector zijn synthetische 
PAO’s het populairst. PAO basisoliën worden vaak toegepast bij de productie van 
hoogwaardige brandstofbesparende long life motoroliën en dito transmissieoliën. Dat wil 
niet zeggen dat genoemde motor- en transmissieoliën altijd volledig op basis van PAO’s 
zijn. Volledig op PAO gebaseerde smeermiddelen worden binnen de automobielsector steeds 
zeldzamer omdat PAO’s behoorlijk kostbaar zijn. In situaties waar de fabriekseisen hoog 
zijn en waarbij de eerder genoemde minerale oliën en hydrocrack oliën niet afdoende zijn 
om deze hoge eisen te halen worden PAO’s vaak gemengd met hydrocrack en/of minerale 
oliën om zodoende te kunnen voldoen aan de hoge eisen en tegelijkertijd de prijzen op een 
aanvaardbaar niveau te houden. Volledig PAO gebaseerde smeermiddelen komen nog wel 
voor, maar alleen wanneer de fabriekseisen dusdanig hoog zijn dat niet kan worden volstaan 

"PurE BASISOLIE IS OP ZICHZELF 
ZELDEN GESCHIKT OM ALS 
SMEErMIDDEL TE DIENEN"
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 zwavelgehalte, %
verzadigde 

koolwaterstoffen, % viscositeitsindex

groep i > 0,03 en/of < 90 80 - 120

groep ii < 0,03 en > 90 80 - 120

groep iii < 0,03 en > 90 > 120

groep iV poly-alfa-olefinen (PAO's)

groep V alle andere niet behorend tot groep I, II, III en IV (vooral esters)

Ruwe Aardolie DESTILLEREN & RAFFINEREN

Minerale Basisolie HydrocrackKRAKEN IN WATERSTOF 
OMGEVING

Zuur + Alcohol EsterSYNTHESE

Gas
Benzine
Kerosine
Diesel

PAOSYNTHESE

met mengsels van hydrocracks en/of minerale oliën. Denk hierbij aan o.a. long life transmissieoliën van zeer zwaar 
belaste transmissies met hoge bedrijfstemperaturen of aan toepassingen in de autosport.

Esters zijn synthetische basisoliën die kwalitatief nog beter zijn dan PAO’s en excelleren vooral op het gebied van 
thermische stabiliteit en smerende eigenschappen. Daarnaast staan  esters erom bekend dat ze een zeer lage 
vluchtigheid en dito vloeipunt hebben en de viscositeitsindex van esters is hoog tot zeer hoog. De meeste esters zijn 
daarbij ook nog goed biologisch afbreekbaar en laag toxisch. Vanwege de zeer hoge prijzen worden synthetische 
esters voornamelijk ingezet voor specifieke toepassingen in de industrie. Denk hierbij o.a. aan biologisch afbreekbare 
hydraulische oliën en zeer hoogwaardige compressoroliën. Binnen de automotive sector worden esters vooral gebruikt 
in de autosport en als additive om bepaalde eigenschappen van eindformulaties verder te verbeteren. 

Synthetische polyalkeenglycolen (kortweg PAG) vinden voornamelijk hun toepassing binnen de industrie. PAG’s worden 
veel gebruikt in zeer zwaarbelaste tandwielkasten en wormwieloverbrengingen waar vaak koperlegeringen worden 
toegepast. PAG’s hebben een zeer sterk polair karakter en hebben daardoor een zeer sterke affiniteit tot metalen en 
koper in het bijzonder. Hierdoor blijft de smeerfilm uitstekend intact, ook bij extreem zware belastingen. PAG’s zijn 
niet te mengen met andere soorten basisoliën en de gebruikte afdichtingen moeten afgestemd zijn op het gebruik van 
PAG’s.

aPI gROEPENINdELINg BaSISOLIëN
Het Amerikaanse Petroleum Institute (API) heeft alle voorkomende basisoliesoorten gecategoriseerd in 5 verschillende 
groepen. Groep I en II zijn twee kwaliteiten minerale basisoliën. Groep III zijn de hydrocracks welke, ondanks hun 
oorsprong uit ruwe aardolie, veelal synthetisch worden genoemd vanwege de verregaand overeenkomstige structuur 
en eigenschappen met synthetische PAO’s. Groep IV zijn de vol-synthetische PAO’s en de laatste Groep V zijn alle 
andere vol-synthetische basisoliën die niet in Groep I, II, III of IV vallen. Mengsels van Groep I en/of II basisoliën met 
een Groep III, IV en/of V basisolie worden semi-synthetische smeermiddelen genoemd. Belangrijk kenmerk van een 
semi-synthetisch smeermiddel is dus dat het smeermiddel altijd een aandeel minerale basisolie bevat.
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Kroon-Oil gaat letterlijk Next Level! Ons bedrijf in Almelo heeft er een nieu-
we verdieping bij waardoor de kantoorruimte meer dan verdubbeld is. Op 
de nieuwe tweede verdieping is naast diverse kantoren ook een zeer goed 
geoutilleerd, hypermodern trainingscentrum ingericht. Ook de buitenzijde 
van het pand heeft een metamorfose ondergaan voor een hedendaagse en 
chique uitstraling.

Naast uitbreiding van het kantoorpand, zijn ook de magazijnen opnieuw 
uitgebreid. Hiermee zijn we nog beter in staat onze leveringsperformance 
op het buitengewoon hoge peil te houden dat u van ons gewend bent. 

Bent u in de buurt? Wij leiden u graag even rond. 

kroon-oil 
next leVel
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export
een Belangrijke pijler Van kroon-oil

Kroon-Oil is een begrip in Nederland; ieder huishouden heeft wel een flesje poets- of naaimachineolie in de 
kast staan of een spuitbus kettingvet in de garage. In ruim 100 jaar hebben we een naam opgebouwd als 
kwaliteitsleverancier van smeermiddelen met een netwerk van meer dan 500 verkooppunten in de Benelux. 
Maar hoe is het eigenlijk buiten onze landsgrenzen met Kroon-Oil gesteld? Om deze vraag te beantwoorden, 
geven wij het woord aan Jacco Nijhuis, Export Area Manager van Kroon-Oil.

Of u nu op vakantie bent in Cyprus of op Kreta, wanneer u in de taxi 
zit in Kiev of de bus neemt in rome; de kans is zeer aanwezig dat u 
Kroon-Oil ergens tegenkomt. 

Mijn naam is jacco 
Nijhuis en ik ben 
sinds 10 jaar actief 
in de export bij 
Kroon-Oil. Wat ca. 
20 jaar geleden 
begon met een paar 
buitenlandse klanten, 
is ondertussen uitgegroeid tot een belangrijke pijler van onze 
bedrijfsvoering. De exportafdeling bestaat inmiddels uit 6 mensen die 
zich continue en uitsluitend met export bezighouden. Op dit moment 
exporteren wij onze smeermiddelen naar meer dan 60 landen. De 
producten gaan van Chili tot Ijsland en van Taiwan tot Libanon de hele 
wereld over, zelfs naar Irak.
Ook al doen we zaken in veel verschillende landen en culturen, de 
boodschap die Kroon-Oil verkondigt is overal dezelfde. Kroon-Oil staat 
voor kwaliteit en een advies op maat. Naast het brede assortiment en 
de hoge kwaliteit, onderscheidt Kroon-Oil zich ten opzichte van andere 
olieleveranciers nog altijd op het gebied van (technische) ondersteuning, 

"VOOrAL DE LAATSTE jArEN ZIEN 
WE BINNEN KrOON-OIL DAT DE 

EXPOrT EEN GrOTE VLuCHT 
NEEMT"
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flexibiliteit en aandacht voor de klant. Vooral op dat 
laatste vlak laten de grote oliemaatschappijen het liggen. 
Om enkele voorbeelden te geven; voor een distributeur in 
Noorwegen hebben wij op verzoek een 2-takt scooterolie 
ontwikkeld, speciaal voor sneeuwscooters. Voor een 
distributeur in Litouwen produceerden we een speciaal 
product voor het paragliden. Dat wij deze mogelijkheden 
bieden wordt enorm gewaardeerd. 

Vooral de laatste jaren zien we binnen Kroon-Oil 
dat de export een grote vlucht neemt. Zo hebben 
we recentelijk nog nieuwe partners aangesteld in 
Macedonië, Azerbeidzjan en Turkmenistan en zijn Italië 
en Oekraïne binnen enkele jaren uitgegroeid tot zeer 
belangrijke exportmarkten. In januari zijn we naar China 
geweest en zijn er distributiecontracten getekend. Ook 
beleveren wij via onze Italiaanse distributeur de grootste 
busmaatschappij in rome met een wagenpark van meer 
dan 1600 bussen. Het is overigens geen toeval dat we als 
Kroon-Oil juist succesvol zijn in landen die misschien niet 
zo voor de hand liggen. Ons ervaren exportteam weet, 
gesteund door een flexibele organisatie, menige barrière 
te slechten en bedreigingen vaak om te buigen in kansen.

We vinden onze buitenlandse partners meestal op 
internationale beurzen, zoals in Frankfurt, Parijs, Brussel, 
Milaan en Keulen. Vaak zien we dan dat ook veel klanten 
uit onze thuismarkt Benelux even een stop maken en met 
ons bijpraten. Daarnaast weten veel spelers op de markt 
intussen de weg naar de Kroon-Oil website te vinden.  
En wanneer u een oliespecificatie of een specialistisch 
product opzoekt in een zoekmachine, komt de Kroon-Oil 
website als een van de eersten naar voren. 

Men vraagt mij regelmatig wat export nu zo boeiend 
maakt. Welnu, het onvoorspelbare karakter is eigenlijk 
het leukste aan export. je maakt van alles mee.  Om 
een voorbeeld te geven: onze eerste zending naar Wit-
rusland werd tegengehouden omdat er eerst een test met 
veldmuizen gedaan moest worden. Een tiental veldmuizen 
werd met onze olie ingesmeerd en toen ze na een paar 

dagen nog steeds vrolijk rondliepen, werd de zending 
doorgelaten. Dat was in ieder geval de uitleg die ons 
werd gegeven. De exacte reden voor de vertraging zullen 
we nooit weten. Ook het ontdekken van de gastvrijheid 
en proeven van andere culturen blijft natuurlijk mooi. Zo 
zat ik in Marokko bij onze klant en zijn familie, thuis aan 
de traditionele couscous. En vorig jaar ben ik in Malta 
geïnterviewd door de Maltese variant van de heilige koe 
omdat we sponsor waren van de Mdina Grand Prix, een 
jaarlijks terugkerend evenement met klassieke auto’s. Dit 
was ook een bijzondere ervaring.

Export heeft zich de laatste jaren ontwikkeld 
tot een belangrijke levensader van Kroon-Oil. De 
Nederlandse markt is natuurlijk een kleine markt en als 
producerend bedrijf ben je gedwongen om over de 

landsgrenzen te kijken. De verwachting is dan ook, dat 
de internationalisering van Kroon-Oil zich de komende 
jaren door zal zetten. De mogelijkheden zijn letterlijk 
grenzeloos.

"OOK BELEVErEN WIj VIA ONZE 
ITALIAANSE DISTrIBuTEur DE 

GrOOTSTE BuSMAATSCHAPPIj IN 
rOME MET EEN WAGENPArK VAN 

MEEr DAN 1600 BuSSEN"

"EEN TIENTAL VELDMuIZEN WErD MET 
ONZE OLIE INGESMEErD"
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w

be connected
facebook.com/kroonoil twitter.com/kroonoilwww.kroon-oil.com

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
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