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In staat zijn mee te bewegen met de 
ontwikkelingen in de markt is nooit zo belangrijk 

geweest als nu. Vooruit kijken en volop anticiperen 
is het motto in 2015! Met alle schaalvergrotingen in 

de grossiersmarkt door fusies en overnames is er veel niet 
meer zeker. Ook in de garage- en agrisector zijn vele krachten 
gaande door verschuiving, een sterke hang naar reductie 
van onderhoudskosten en technologische ontwikkelingen die 
van invloed zijn op de smeermiddelenbehoefte. Tel daar de 
mondiale economische ontwikkelingen bij op en u kunt zich 
voorstellen dat in menig bedrijf intensieve beleidsbesprekingen 
gaande zijn. Maar roering betekent ook beweging en 
beweging biedt kansen. Het gaat goed met onze bedrijven 
en wij zijn ervan overtuigd dat de huidige markt alleen maar 
bijdraagt aan verdere optimalisatie van onze totale organisatie.

In roerige tijden zijn onze kernwaarden belangrijker dan ooit. 
Betrouwbaarheid, kwaliteit van product en organisatie, empathie 
en goede doorverkoopbaarheid zijn de belangrijkste pijlers in 
dat kader. Waarden ook die al decennialang onderdeel van 
ons DNA zijn. In het kader van onze ISO-certificering hielden we 
onlangs een uitgebreid klanttevredenheidsonderzoek. Daaruit is 
gebleken dat onze klanten Kroon-Oil hoog waarderen, juíst op 
onze kernwaarden. Een mooie bevestiging. Dat betekent niet 
dat we achterover leunen en geloven dat het wel goed zit. Wij 
blijven volop bezig met verdere verbeteringen van producten, 
diensten en onze naamsbekendheid. Ook blijven we zeer 
kritisch kijken naar onze afzetkanalen en de prijsacceptatie in 
deze kanalen. 

De Kroon-Oil website lanceerden we medio 2014. Het bleek 
dat veel gebruikers moesten wennen aan de nieuwe manier van 
zoeken op onze website. Inmiddels krijgen wij zeer positieve 
kritieken. Nergens komt men zo snel en eenvoudig aan het juiste 
advies en wij zijn trots op het feit dat afgelopen maand ruim 
150.000 adviezen via onze website zijn verstrekt. Binnenkort 
brengen we een release van de website uit met zoektips en 
verdere optimalisatie van de adviespagina zelf. 

In deze Lubevision leest u over de ervaringen 
van onze samenwerking met MP Motorsport, het 
enige Nederlandse GP2 team. In 2015 hebben 
we de samenwerking verder uitgebreid en zullen 
we prominenter aanwezig zijn binnen het team. 
Naast het team van Kobus Tuning dat dit jaar, in 
afwachting van een nieuwe veelbelovende auto, 
een tussenjaar beleeft, zijn we een samenwerking 

aangegaan met Kevin Demaerschalk. Er wordt in België met 
veel verwachtingen gekeken naar dit jonge rallytalent, die een 
gooi gaat doen naar de R3 titel in een nieuwe Citroën DS3 R3. 
U leest er over op pagina 8 

Ook op het gebied van productontwikkeling hebben we veel 
nieuws te melden. We introduceerden een nieuwe fietslijn, de 
look van het basic vat is helemaal nieuw en diverse producten 
zijn geüpdatet. Daarnaast introduceren we binnenkort een 
nieuw product speciaal voor handgeschakelde transmissies van 
vrachtwagens en bussen van Mercedes-Benz.
 
In deze editie van Lubevision vindt u ook het derde en voorlopig 
laatste deel van de Basisbeginselen Tribologie. In dit derde 
deel gaan we dieper in op de moderne specificaties van 
smeermiddelen. Hoe zit het met viscositeit en wat is nu wat in 
de uitgebreide specificatiereeksen van ACEA en API. U leest het 
vanaf pagina 10

Voor nu wensen we u veel leesplezier met deze nieuwe 
Lubevision.

/kroonoil

/kroonoil

‘WE HEBBEN NIET STILGEZETEN EN 
ER STAAT NOG VEEL OP STAPEL’
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Een ander product dat een nieuwe specificatie kan 
claimen is Elvado LSP 5W-30. Deze motorolie is vooral 
geschikt voor auto’s van Mazda voorzien van een 
roetfilter en voldoet nu aan de ACEA C2 specificatie! 

Deze nieuwe specificatie betekent dat het product 
voldoet aan de veeleisende Low-SAPS limieten. Bij 
Low-Saps oliën zijn zwavel, fosfor en metaalhoudende 
additieven vervangen door additieven met een nieuwere 
technologie. Door de Low-Saps karakteristieken heeft 
Elvado geen schadelijk effect op het functioneren 
van uitlaatgasnabehandelingssytemen van moderne, 
milieuvriendelijke motoren. 

Geschikt voor Mazda en andere merken die een ACEA 
C2 specificatie voorschrijven. 

Verkrijgbare verpakkingen:

1 L   33482 
5 L   33495 
20 L   33500 
60 L   33501 
208 L   33502

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. 

Fietsproducten, sinds jaar een dag een begrip in ons 
assortiment. Onlangs werd de range uitgebreid met 
Xtreme producten. Een speciale lijn voor de sportieve 
fietser. Deze range bevat alle noodzakelijke producten 
voor optimale smering en krachtige reiniging van de 
onderdelen. 

Het assortiment bevat verschillende smeermiddelen voor 
alle soorten weersomstandigheden en kent tevens een 
biologisch afbreekbare variant. Daarnaast zijn ook alle 
reinigingsproducten biologisch afbreekbaar. Xtreme is 
geschikt voor mountainbikes, BMX- en wielrenfietsen 
maar kan eveneens uitstekend worden ingezet voor de 
stads- en tourfiets. 

In lijn met de Xtreme range hebben ook bestaande 
spuitbussen, pompverstuivers en producten in 100ml 
flacons een geheel nieuwe look gekregen. 

FIETSLIJN

ELVADO LSP 5W-30
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Moderne benzine- en dieselmotoren vragen om moderne 
producten! Avanza MSP 0W-30 heeft een speciale Mid-
SAPS formule waardoor roetfilter en/of katalysator van 
benzine- en dieselmotoren in personen- en bestelwagens 
langer mee gaan. 

Het product is onder andere uitstekend toepasbaar voor 
de nieuwste modellen van PSA en andere merken die 
een ACEA C2 specificatie voorschrijven. (Tip: lees voor 
alle informatie over specificaties ook het Tribologie artikel 
op pagina 10. De synthetische basisolie in combinatie 
met geavanceerde additieven zorgt onder andere voor 
brandstofbesparing, minder verbrandingsresten, langere 
levensduur van roetfilter en katalysatoren en verlengde 
verversingsintervallen. De OW-30 viscositeit garandeert 
een vlotte koude start en een veilige smeerfilm onder 
hoge bedrijfstemperaturen. 

Verkrijgbare verpakkingen:

1 L   35941
5 L   35942 
20 L   35943 
60 L   35944 
208 L   35945

AVANZA MSP 0W-30

De formule van Helar 0W-40 is nog verder verbeterd! 
Vanwege de aangepaste samenstelling voldoet deze 
hoogwaardige, vol-synthetische motorolie nu aan de API 
SN specificatie.

Geschikt voor winterse omstandigheden
Door de lage viscositeit is Helar 0W-40 uitermate 
geschikt voor een probleemloze en snelle koude start, 
juist onder koude, winterse omstandigheden. Doordat 
motorslijtage effectief wordt voorkomen, heeft ook het 
draaiende gedeelte een langere levensduur.

Zeker en betrouwbaar
Helar 0W-40 is uitstekend opgewassen tegen de 
huidige lange verversingstermijnen en biedt zekerheid. 
Daarnaast heeft het product een hoge technische 
betrouwbaarheid door de sterke smeerfilm onder de 
zwaarste bedrijfsomstandigheden. 

Helar 0W-40 is katalysatorvriendelijk, heeft een goed 
reinigend vermogen en helpt emissiewaarden laag te 
houden.

Verkrijgbare verpakkingen:

1 L    02226 
5 L   02343 
20 L   57019 
60 L   12176 
208 L   12272

HELAR 0W-40
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Gearsynth HS 75W-90 is dé nieuwe, hoogwaardige 
transmissieolie voor toepassing in handgeschakelde 
transmissies en andere overbrengingen van Mercedes-
Benz vrachtwagens en bussen. 

In de meeste vrachtwagen- en bustransmissies van 
Mercedes-Benz is een transmissieolie met MB 235.11 
specificatie de enige toegestane kwaliteit. Gearsynth HS 
75W-90 voldoet aan deze specificatie. 
Daarnaast kan het hoogwaardige product ook worden 
toegepast in alle gevallen waar de fabrikant één van de 
volgende specificaties voorschrijft: API GL-4, MAN 341 
TYP Z2, MAN 341 Typ E1, ZF-TE ML 16A, 17A, 19A 
en 19C.

Verkrijgbare verpakkingen:

20 L   32067
60 L   32068 
208 L   32069 

GEARSYNTH HS 75W-90

Als vervanging voor het oude zwart/gele vat 
introduceerden we medio 2014 een geheel nieuw 
ontwerp. Zowel producten in het 208 liter vat als de 60 
liter drum worden nu in het nieuwe vat geleverd. 

Het ontwerp:
• Heeft een hoogwaardige en luxe uitstraling door de 
combinatie van hoogglans zwart met zilver
• Sluit door de gele details goed aan bij de Kroon-Oil 
uitstraling en bij het bestaande Full colour vat

HET BASIC VAT
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slecht schakelen

bonken

slippen

schommelend toerental

verhoogd brandstofverbruik

disfunctioneren kick-down

dienst weigeren van de automaatbak



DEMAERSCHALK
AMBITIEUS RALLYTALENT GAAT 
VOOR DE TITEL IN EEN CITROËN DS3-R3

Kevin Demaerschalk won in 2014 nog de BRC Junior 
Award. In 2015 doet hij een serieuze gooi naar de titel 
in de R3 klasse van het Belgisch rallykampioenschap. Zijn 
Citroën DS3 R3 Max wordt dit seizoen volledig gesmeerd 
door Kroon-Oil smeermiddelen die hun diensten al meer dan 
bewezen hebben in de stal van Kobus Tuning. 

KEVIN DEMAERSCHALK

Op 7-jarige leeftijd startte Kevin met het rijden van 
kartingwedstrijden en behaalde hij verschillende titels zowel 
in het Belgisch als het Europees kampioenschap. Na het 
karten kwam er al snel de kans om deel te nemen aan het 
Belgisch kampioenschap Formule Renault (eenzitters), een 
verplichte overgang om hogerop te komen. 

In 2010 zette Kevin de eerste stappen in de rallysport door 
deel te nemen aan de Ford Fiësta Trophy Cup. Met het vice-
kampioenschap in zijn debuutjaar, bewees hij al snel uit het 
juiste hout gesneden te zijn. 

In 2011 kwam er een prachtige kans om van start te gaan 
in de Citroën Racing Trophy Cup. Een niet te onderschatten 
discipline. Door zijn talenten kon Kevin meestrijden met de 
top. Opnieuw eindigde hij op de 2de plaats en mocht de 
BFO Award Trophy in ontvangst nemen. Daarnaast werd hij 
ook bekroond met de titel ‘Rookie Trophy of the Year’, die 
overhandigd werd tijdens de RACB Award. Als kers op de 
taart werd hij bovendien opgenomen in het RACB National 

Team waar hij tot op heden begeleid wordt door een team 
van professionele mensen en opnieuw veel kan bijleren. 

In 2015 wil hij opnieuw veel vooruitgang boeken in zijn 
sportieve carrière en zal hij deelnemen aan het Belgische 
Rally Kampioenschap dat bestaat uit 9 wedstrijden. Het hele 
seizoen wordt hij bijgestaan door Bram Eelbode, een zeer 
ervaren navigator. De uitdaging wordt aangegaan met een 
Citroën DS3 R3 Max met steun van Citroën RACING om de 
wagen op Belgisch territorium te promoten.

BRAM EELBODE

Ook navigator Bram Eelbode heeft een indrukwekkende 
ervaring in de rallysport. In 1998 begon hij op Vlaams niveau 
met Willy Cools. Vervolgens heeft Bram van 2007-2012 als 
navigator gereden met Kris Princen. Samen wonnen ze o.a. 
2 titels in de Franse Clio Cup en 1 titel in de Europese Clio 
Cup. Sinds 2014 zit Bram naast Kevin: ‘De samenwerking 
was meteen zeer goed. Ook privé klikt het goed met Kevin 
en dat komt de sportieve prestaties zeker ten goede’, zegt 
Bram hierover. 

‘MET HET VICE-KAMPIOENSCHAP IN ZIJN 
DEBUUTJAAR, BEWEES HIJ AL SNEL UIT 
HET JUISTE HOUT GESNEDEN TE ZIJN.’

Sinds langere tijd ondersteunt Kroon-Oil het 
Nederlandse rallytalent Hermen Kobus. In 
afwachting van een zeer potente nieuwe auto 
kan Hermen pas vanaf medio 2015 starten op 
de rallypaden. Zeer recentelijk heeft Kroon-
Oil daarom ook een overeenkomst gesloten 
voor ondersteuning aan een Belgisch rallytalent.
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‘Momenteel rijden we nog met de R3 configuratie. In de loop 
van het jaar gaan we zeker de max kit aankopen, maar dit 
zal nog niet vanaf de eerste wedstrijd een feit zijn’.

‘Onze doelstelling is telkens zo hoog mogelijk te eindigen 
in de klasse R3. De concurrentie is zeker zwaar omdat we 
aanvankelijk nog niet zullen rijden met de max kit, maar 
toch ben ik ervan overtuigd dat we een vuist moeten kunnen 

maken tegen de andere DS3’s en tegen de Renault Clio 
R3T. Renault heeft vorig jaar zijn nieuwste versie van de Clio 
gelanceerd. In Frankrijk is deze bijzonder succesvol, maar 
met onze nieuwste evolutie zouden we toch concurrerend 
moeten kunnen zijn. In de Condroz bijvoorbeeld hadden we 
toch al een mooie voorsprong op de Clio’s op het moment 
dat we de strijd moesten staken wegens technische redenen.’

MY RACING YVES MATTON

Er is een samenwerking met het zeer professionele team van 
Yves Matton (MY Racing) die de service op haar neemt. 
Zij hebben destijds de wagen ontwikkeld en hebben veel 
knowhow. 

Via de Kroon-Oil Facebookpagina kunt u de verrichtingen 
van het team het komende seizoen volgen. 

Verstevigd chassis met rolkooi. Op basis van een DS3 THP 150 

EP6 CDT - viercilinder, direct ingespoten turbomotor
1,598 cc

234pk bij 4,750rpm
430Nm bij 3,000rpm

146.4pk/liter

 
McPherson

H-vormige assen

Voorwielaandrijving
Zestraps sequentiële, elektronisch gestuurd met een stuurwiel gemonteerde paddle

Zelf blokkerend ZF differentieel

DS3 R3-MAX TECHNISCHE SPECIFICATIES
GERAAMTE

Basis

MOTOR

Type
Capaciteit

Maximale vermogen
Maximale koppel

Specifiek vermogen

SUSPENSIE

Voor
Achter

TRANSMISSIE

Type
Versnellingsbak

Differentieel

Fotograaf Nico Mombaerts
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SAE CLASSIFICATIE

SAE (Society of Automotive Engineers) is een Amerikaanse 
instantie die internationaal de viscositeitsklassen voor de 
automobielindustrie vastlegt. De viscositeit (lees dikte) 
van olie is afhankelijk van de temperatuur en dus niet 
constant. Kort gezegd, koude olie wordt dik en warme 
olie wordt dun. Daarom is het belangrijk om internationaal 
afspraken te maken en regels op te stellen zodat op 
wereldniveau iedereen ‘dezelfde taal’ spreekt als het gaat 
om viscositeit van motoroliën. De SAE J300 motorolie 
indeling is een numeriek codesysteem om motoroliën op 
basis van viscositeitskenmerken te kunnen indelen. De 
SAE getallen zijn dus niet, zoals velen denken, exact 
gemeten waarden waar men onmiddellijk de viscositeit 
van de olie aan af kan lezen. Zie de bijgevoegde tabel 

voor een volledig overzicht van alle huidige SAE-klassen.

Zoals men in de tabel kan aflezen kent de SAE J300 
motorolie indeling de volgende SAE klassen: 0W, 5W, 
10W, 15W, 20W, 25W, 8, 12, 16, 20, 30, 40, 50, en 
60. In het algemeen geldt hoe hoger het getal hoe dikker 
de olie. De ‘W-klassen’ (waarbij W voor winter staat) zijn 
bedoeld voor gebruik bij lage omgevingstemperaturen 
en de klassen zonder W zijn bedoeld voor toepassing 
bij hogere omgevingstemperaturen. 

Voor de ‘warme’ oliën (klassen zonder W in de 
aanduiding) moet de viscositeit gemeten bij 100°C tussen 
een minimale waarde en een maximale waarde vallen. 
Welke waarden dit zijn kan men aflezen in de tabel. 
Verder moeten de ‘warme’ oliën een High Temperature 

ADDITIEVEN
BASISBEGINSELEN TRIBOLOGIE 
DEEL III

Tribologie is een specialistische en veelzijdige wetenschap waarin complexe vraagstukken zoals smeren, wrijving 
en slijtage bij elkaar komen. Het is een specialiteit die we graag op verschillende manieren met u delen. We 
bieden onder andere professioneel productadvies, technische trainingen en verschillende vormen van technische 
documentatie. In het kader van kennis delen, hebben we ruimte in deze en vorige edities van Lubevision gereserveerd 
om de belangrijke en veel gestelde vragen over tribologie te beantwoorden. In deze editie nemen we de SAE 
viscositeitsclassificaties en de API en ACEA motoroliespecificaties onder de loep. 

*) Viscositeits klassen SAE 0W-40, 5W-40 en 10W-40.
**) Viscositeits klassen SAE 15W-40, 20W-40, 25W-40 en 40.
***) Minimale viscositeit bij 150°C in HTHS test.

SAE
class

CCS viscosity 
cP/°C

Pumping lim- it
tempera ture, °C

Viscosity CSt/100 °C
HTHS
cP***

min max

0 W 6.200/–35  -40 3.8 –

5 W 6.600/–30 –35 3.8 –

10 W 7.000/–25 –30 4.1 –

15 W 7.000/–20 –25 5.6 –

20 W 9.500/–15 –20 5.6 –

25 W 13.000/–10 –15 9.3 –

8 4.0                                     < 9.3 1.7

12 5.0                                     < 7.1 2.0

16 6.1                                     < 8.2 2.3

20 5.6 < 9.3 2.6

30 9.3 < 12.5 2.9

40 12.5 < 16.3 2.9*

40 12.5 < 16.3 3.7**

50 16.3 < 21.9 3.7

60 21.9 < 26.1 3.7
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High Shear test ondergaan, een zware test waarbij men 
de smeerfilmsterkte onder zeer warme omstandigheden 
(150°C) meet. De minimum waarden voor elke klasse 
zijn af te lezen in de tabel. 

Voor de ‘Winter’ oliën (met de letter W in de 
classificatie) geldt een limiettemperatuur voor zowel 
de verpompbaarheid als de viscositeit onder koude 
omstandigheden aangevuld met een minimum viscositeit 
bij 100˚C. (zie tabel). Hoe lager het getal voor de W, 
hoe strenger de ‘koude temperatuur’ eisen. De meting 
van de viscositeit onder koude omstandigheden wordt 
gebaseerd op de Cold Crank Simulator (CCS) test. De 
grenstemperatuur voor verpompbaarheid beschrijft de 
laagste temperatuur waarbij het systeem nog in staat is 
om de olie rond te pompen in het smeersysteem. Het kan 
worden beschouwd als de laagste temperatuur voor een 
veilige koude start.

De meeste motoroliën die vandaag de dag te koop 
zijn, voldoen aan de viscositeitseisen van zowel hoge 
als lage temperaturen en worden ook wel multigrade 
motoroliën genoemd. Multigrade motoroliën zijn binnen 
SAE duidelijk te herkennen doordat ze zowel voor als 
achter de W een getal hebben, bijvoorbeeld SAE 5W-
30. De olie in het voorbeeld voldoet dan ook zowel aan 
de ‘koude’ SAE 5W eisen als aan de ‘warme’ SAE 30 
eisen.

API SPECIFICATIES

API staat voor: American Petroleum Institute. Dit is een 
Amerikaanse organisatie die o.a. de kwaliteit van 
automotive oliën aanduidt. API maakt onderscheid in 
specificaties tussen benzinemotoren en dieselmotoren.

Specificaties voor benzinemotoren worden aangeduid 
met de letter S.
Specificaties voor dieselmotoren worden aangeduid 
met de letter C.

Met een tweede letter wordt het kwaliteitsniveau 
aangegeven. Hoe hoger de letter in het alfabet, hoe 
hoger de kwaliteit. Bijvoorbeeld: een motorolie met 

kwaliteitsaanduiding SN heeft een hogere kwaliteit 
dan een motorolie met de kwaliteitsaanduiding SM. 
Binnen bepaalde grenzen zijn de hogere specificaties 
backwards compatible met de lagere specificaties. In dit 
voorbeeld kan men dus zonder problemen een hogere 
kwaliteit API SN olie gebruiken als een lagere API SM 
kwaliteit wordt voorgeschreven.

BENZINEMOTOROLIËN

SA, SB, SC, SD, SE  
Oude specificaties die zich kunnen voordoen bij oude 
voertuigen vanaf WOII tot 1980.
SF  
Introductie 1980. Ten opzichte van API SE o.a. verbeterde 
oxidatiestabiliteit en anti-slijtage eigenschappen. Kwaliteit 
compatible met natte koppelingen van motorfietsen. 
Backwards compatible met API SC, SD en SE.
SG  
Introductie 1989. Verbeterde prestaties op het gebied 
van reinigende eigenschappen, oxidatiestabiliteit en 
anti-slijtage eigenschappen in vergelijking met eerdere 
specificaties.
SH  
Introductie 1992. Vergelijkbaar met SG met aanvullende 
testen waarbij de olie getest wordt op o.a. vluchtigheid, 
filtreerbaarheid en schuimen.
SJ  
Introductie 1996. Bij ontwikkeling aandacht voor strengere 
emissie-eisen en toevoeging van de dunvloeibare SAE 
0W-20 en SAE 5W-20 grades.
SL  
Introductie 2001. Bij ontwikkeling aandacht voor lager 
brandstofverbruik, betere bescherming van katalysatoren 
en andere emissiebeperkende componenten en een 
langere levensduur van de olie. Nieuwe testen en 
significant strengere eisen ten opzichte van SJ.
SM  
Introductie 2005. Ten opzichte van SL verbeterde 
prestaties op het gebied van: bescherming tegen slijtage, 
voorkomen van vuilafzetting, verbeterde eigenschappen 
bij lage temperatuur gedurende de gehele levensduur 
van de olie en een betere weerstand tegen oxidatie.

o

o
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SN  
De nieuwste klasse is geïntroduceerd in 2010. Ten 
opzichte van SM strengere eisen op het gebied 
van compatibiliteit t.a.v. afdichtingen en uitlaatgas 
nabehandelingssystemen, het voorkomen van sludge en 
verbeterde bescherming tegen afzettingen op zuigers bij 
hoge tempraturen. 

DIESELMOTOROLIËN

CA, CB, CC, CD 
Zijn oude classificaties die zich kunnen voordoen bij 
oude voertuigen vanaf WOII tot 1984.
CE  
Is geïntroduceerd in 1984, speciaal voor zwaar belaste 
dieselmotoren met turbo. Ten opzichte van CD verbeterde 
prestaties op het gebied van olieverbruik, voorkomen van 
indikken van de olie, bescherming tegen afzettingen op 
zuigers en verbeterde anti-slijtage eigenschappen.
CF 
Geïntroduceerd in 1994 voor zwaar belaste, indirect 
ingespoten, dieselmotoren met of zonder turbo. Bij 
de ontwikkeling extra aandacht voor motoren die op 
hoogzwavelige dieselbrandstoffen rijden. De olie 
moet daarvoor betere bescherming bieden tegen 
zuigervervuiling, slijtage en kopercorrosie.
CF-2 
Specificatie speciaal voor 2-takt dieselmotoren.
CF-4 
Geïntroduceerd in 1990, een verbeterde oliekwaliteit 
die de CE-klasse vervangt. 
CG-4  
tGeïntroduceerd in 1994. Speciaal ontwikkeld voor 
Heavy Duty dieselmotoren die op laag zwavelige 
dieselbrandstoffen rijden en moeten voldoen aan 
de strengere Amerikaanse emissie-eisen van 1994. 
Backwards compatible met API CF-4.
CH-4 
Geïntroduceerd in 1998. Speciaal ontwikkeld voor 
Heavy Duty dieselmotoren die op laag zwavelige 
dieselbrandstoffen rijden en moeten voldoen aan 
de strengere Amerikaanse emissie-eisen van 1998. 
Backwards compatible met API CF-4 en CG-4.
CI-4 
Geïntroduceerd in 2002 voor Heavy Duty dieselmotoren 
met EGR die voldoen aan de Amerikaanse emissie-eisen 
van 2004. Backwards compatible met API CF-4, CG-4 
en CH-4. 
CJ-4 
Werd geïntroduceerd in 2006 voor nieuwe generatie 
Heavy Duty dieselmotoren met lage uitstoot om de 
strenge Amerikaanse emissie-eisen van 2006 te 
halen. Vooral bedoeld voor motoren die draaien op 
zwavelarme brandstof, eventueel uitgerust met nieuwe 
uitlaatgasnabehandelingssystemen. 

ACEA SPECIFICATIES

Ook voor de Europese markt is een systeem ontwikkeld: 
ACEA, Association des Constructeurs Européens 
d’Automobile. De ACEA-classificatie sluit beter aan bij 
moderne Europese voertuigen en het Europese klimaat. 
Tot 2004 kende het classificatiesysteem van ACEA drie 
categorieën voor motoroliën.

A-specificaties voor benzinemotoren
B-specificaties voor dieselmotoren van personenauto’s 
en bestelwagens
E-specificaties voor Heavy Duty dieselmotoren van 
vrachtwagens en bussen.

In 2004 werden klasse A en B samengevoegd tot klasse 
A/B. Ter aanvulling werd klasse C geïntroduceerd, 
bedoeld voor benzine- en dieselmotoren in lichte 
voertuigen die zijn uitgerust met een EGR-systeem en/
of uitlaatgasnabehandelingssysteem (lees roetfilter of 
katalysator). Motoroliën in klasse C zijn de zogenaamde 
Low-SAPS oliën die in vergelijking tot conventionele 
producten minder zwavel, fosfor en sulfaat as mogen 
bevatten. Genoemde chemische componenten hebben 
namelijk een negatieve invloed op de levensduur van 
roetfilters en katalysatoren.

ACEA specificaties voor personenwagens en 
bestelwagens

A1 / B1 
Zogenaamde Fuel Economy oliën, met lage wrijving en 
lage High Temperature High Shear (HTHS), bestemd 
voor benzine- en dieselmotoren van lichte voertuigen. 
Gebruik van A1/B1 oliën is niet toegestaan in sommige 
motoren. Raadpleeg de handleiding van het voertuig in 
geval van twijfel.
A2 / B2 
Standaard kwaliteit bedoeld voor normaal gebruik en 
normale verversingstermijnen. Deze classificatie wordt 
voornamelijk aangetroffen in oudere voertuigen. Deze 
oudere A2 / B2 specificaties is niet meer geldig en kan 
veilig worden vervangen door A3 / B4 klasse oliën.
A3 / B3 
Oliën die bestemd zijn voor zwaar belaste benzine- 
en dieselmotoren met hoge vermogens. Geschikt voor 
verlengde verversingstermijnen indien voorgeschreven 
door de fabrikant. Deze specificatie is inmiddels niet 
meer geldig en kan veilig vervangen worden door A3 / 
B4 klasse oliën.
A3 / B4 
Gelijk aan de A3 / B3 klasse, maar met inachtneming 
van aanvullende eisen voor dieselmotoren met directe 
injectie. Backwards compatible met de vervallen A2 / 
B2 en A3 / B3 kwaliteiten.
A5 / B5 
Brandstof besparende oliën vergelijkbaar met A1 / B1, 

o
o

o

12



maar met verbeterde eigenschappen tegen ‘shearing’, 
verdamping en vastzittende zuigerveren bij hoge 
temperaturen. Hierdoor is deze kwaliteit ook geschikt 
voor verlengde verversingsintervallen.

ACEA Low-SAPS specificaties voor personenwagens 
met uitlaatgasnabehandelingssystemen

C1 
Brandstof besparende motoroliën met lage HTHS (min. 
2.9 mPas). Ter bescherming van roetfilters en katalysatoren 
strenge chemische limieten voor zwavel (≤0.2%), fosfor 
(≤ 500ppm) en sulfaat as (≤ 0.5%). 
C2 
Vergelijkbaar met C2, maar met minder strenge 
chemische limieten, zwavel (≤0.3%), fosfor (≤ 800ppm) 
en sulfaat as (≤ 0.8%).
C3 
Low-SAPS olie voor hoogbelaste benzine- en 
dieselmotoren. Hetzelfde SAPS niveau als bij C2, 
maar minder veeleisende eisen ten aanzien van 
brandstofbesparing en HTHS min. 3.5 mPas.

C4 
Low-SAPS olie vergelijkbaar met C3, maar met het SAPS 
niveau van C1.
Als aanvulling op de algemene API en ACEA 
classificaties, ontwikkelen veel motorfabrikanten hun 
eigen specificaties. Fabrikanten als o.a. Volkswagen, 
BMW, Ford, Mercedes-Benz, Opel, Renault en PSA eisen 
dat alleen motoroliën gebruikt worden die voldoen aan 
hun eigen motorolie specificaties. In de regel gebruiken 
de autofabrikanten bij de ontwikkeling van hun eigen 
specificaties één van de ACEA kwaliteiten als basis. 
Aanvullend worden dan diverse strenge laboratorium- en 
praktijktesten in eigen verbrandingsmotoren gedraaid 
waarvoor de motoroliën moeten slagen.

ACEA specificaties voor Heavy Duty dieselmotoren

E2 
Standaard motorolie voor zware dieselmotoren en 
normale inzet. Niet geschikt voor Euro 4 en verlengde 
verversingsintervallen.
E3 
Motorolie voor heavy duty dieselmotoren en zwaar 
gebruik. Geschikt voor verlengde verversingsintervallen. 
Deze kwaliteit is nu vervallen en opgevolgd door E5.
E4 
Speciale high-performance motorolie voor zware 
dieselmotoren en zeer zware inzet. Verlengde 
verversingsintervallen mogelijk. Geschikt voor Euro 2, 
Euro 3 en Euro 4 motoren met of zonder EGR-systeem.
E5 
Verbeterde versie en opvolger van E3. Deze kwaliteit is 
nu vervallen en opgevolgd door E7.
E6 
Low-SAPS motorolie voor moderne high-performance 
dieselmotoren met EGR, met of zonder roetfilter (DPF) en/
of Selective Catalyst Reduction katalysator met AdBlue 
(SCR). Geschikt voor verlengde verversingsintervallen. 
Speciaal bedoeld voor Europese dieselmotoren die 
moeten voldoen een Euro 4, Euro 5 of Euro 6 emissie-
eisen.
E7 
Verbeterde versie en opvolger van E5. Speciale high-
performance dieselmotorolie voor motoren met EGR en/
of SCR. Geschikt voor Euro 2, Euro 3, Euro 4 en sommige 
Euro 5 motoren met verlengde verversingsintervallen. 
Niet geschikt voor motoren met DPF. E7 kan ook gebruikt 
worden in oudere motoren die E3 of E5 voorschrijven.
E9 
Low-SAPS motorolie voor moderne high-performance 
dieselmotoren met EGR, met of zonder roetfilter (DPF) en/
of Selective Catalyst Reduction katalysator met AdBlue 
(SCR). E9 is grotendeels gebaseerd op de Amerikaanse 
API CJ-4 specificatie. Belangrijkste verschillen met E6 
zijn de minder strenge SAPS limieten en middellange 
verversingsintervallen. Geschikt voor Euro 3, Euro 4, 
Euro 5 en Euro 6 motoren.
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MP MOTORSPORT 
HIGH PERFORMANCE SMEERMIDDELEN IN DE PRAKTIJK 

2013 was het debuutjaar in de GP2 voor MP Motorsport. 
In deze belangrijke opstapklasse naar de Formule1 is MP 
het enige Nederlandse team. De MP Motorport monteurs 
zijn getalenteerde professionals met jarenlange ervaring in 
de autosport, zowel in de GP2 als daarbuiten. Sinds 2014 
werkt het team in diverse klassen met hoogwaardige Kroon-
Oil smeermiddelen. 

Naast GP2 komt MP Motorsport uit in de Eurocup en de 
Northern European Cup voor Formule Renault 2.0. Om die 
reden heeft het team in 2012 de krachten gebundeld met 
het gerenommeerde Britse team Manor Motorsport. In de 
Formule Renault 2.0 gaat het team door het leven als Manor 
MP Motorsport. 

OOG VOOR TALENT

Het team heeft de afgelopen jaren vele talentvolle coureurs 
onder zijn hoede gehad. Lichtende voorbeelden zijn Lewis 
Hamilton, Kimi Räikkönen, Bas Lammers, Will Stevens, Ricardo 
van der Ende, Nigel Melker, Paul Di Resta, Oliver Jarvis en 
Oliver Rowland. De succesvolle carrières van deze coureurs 
zeggen veel over de visie van Manor MP Motorsport op het 
opleiden en ontwikkelen van talenten en de professionele 
manier waarop Manor MP zijn auto’s prepareert.

Deze enorme drive en professionaliteit matchen uitstekend 
met onze eigen filosofie en is één van de redenen voor onze 
samenwerking. Op deze manier is er een mooie wisselwerking 

tussen onze expertise op het gebied van smeermiddelen 
enerzijds en de ruime ervaring van het team in de hoogste 
regionen van de autosport anderzijds. Regelmatig contact met 
de engineers van het team leert ons al snel dat smeermiddelen 
een cruciale rol spelen in de prestaties van de auto’s. 

In editie 16 van Lubevision heeft u kunnen lezen over de samenwerking tussen Kroon-Oil en 
het enige Nederlandse GP2 team MP Motorsport. In dit vervolg gaan we dieper in op de 
technische aspecten van deze samenwerking.

‘DEZE ENORME DRIVE EN 
PROFESSIONALITEIT MATCHEN 
UITSTEKEND MET ONZE EIGEN 

FILOSOFIE.’
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UITDAGING LIGT BIJ SMEERMIDDELEN

Uiteraard is betrouwbaarheid van het materieel uiterst 
belangrijk, maar minstens zo belangrijk is het reduceren 
van wrijving. Vooral ook omdat GP 2 een eenheidsklasse is 
waarbij alle teams gebruik maken van dezelfde techniek. Door 
de opgelegde restricties zijn de technische vrijheden slechts 
beperkt. Voor alle teams is de auto een Dallara GP2 met een 
Mechachrome 4.0 V8 motor. De motor heeft een vermogen 
van 612 pk en een koppel van 500 nm. De versnellingsbak 
is een sequentiële GearTek versnellingsbak en de remmen 
zijn van Hitco. Net als in de Formule 1 is Pirelli ook de 
bandenleverancier voor GP2. Alle teams worden verplicht te 
werken met dezelfde motorolie. Andere componenten mogen 
echter vrij worden ingevuld. Doordat alle auto’s identiek 
zijn en de technische vrijheden slechts zeer beperkt, mag 
duidelijk zijn dat de uitdagingen in verdere optimalisatie van 
o.a. smering liggen. Een betrouwbare auto met een zo laag 
mogelijke wrijving, een ervaren en goed geoliede organisatie 
en uiteraard een getalenteerde coureur kunnen dan net dat 
belangrijke verschil maken.

AANDACHT VOOR VETTEN

Voor onze R&D afdeling ligt er dan ook een mooie 
uitdaging om specifiek te kijken naar de huidige toegepaste 
smeermiddelen en om te onderzoeken waar eventueel verdere 
winst valt te behalen. Met name de vetten die gebruikt worden 
voor wiellagers, aandrijfassen en remcilinders hebben onze 
aandacht. 

Met de nieuwste additieventechnologieën en hoogwaardige 
synthetische basisoliën trachten wij een optimaal compromis 
te vinden tussen een zeer lage wrijving en een goede 
betrouwbaarheid. Dit zijn ingewikkelde en zeer intensieve 
projecten, maar als alles op de juiste plek valt geeft het ook 
zeer veel voldoening. Een coureur die na een testsessie met 
een brede glimlach de pits komt binnenrollen. Die aangeeft 
dat hij een fractie later kan remmen omdat het remsysteem 
nóg sneller reageert doordat we een nog lagere wrijving van 
de remcilinders hebben gerealiseerd, daar doen we het voor. 
Op deze manier zorgen onze succesvolle samenwerkingen in 
Rallysport en GP2 voor zowel meer naamsbekendheid alsook 
een hele mooie gelegenheid om onze smeermiddelen te testen 
in de hoogste regionen van de autosport. Die kennis nemen 
wij dan weer mee bij het ontwikkeling en verder verbeteren 
van zowel nieuwe als bestaande smeermiddelen voor de meer 
alledaagse voertuigen.

‘EEN BETROUWBARE AUTO MET EEN ZO 
LAAG MOGELIJKE WRIJVING, EEN ERVAREN 
EN GOED GEOLIEDE ORGANISATIE EN 
UITERAARD EEN GETALENTEERDE COUREUR 
KUNNEN DAN NET DAT BELANGRIJKE 
VERSCHIL MAKEN.’
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Kijk op www.kroon-oil.com en ervaar het zelf! Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact met ons op via marketing@kroon-oil.nl

BRAND PORTAL
Nieuw, het Kroon-Oil Brand Portal! Beschik snel en eenvoudig over 
alle Kroon-Oil branded materialen die u nodig hebt. Logo’s, packshots en andere 
afbeeldingen, advertenties of flyers; u downloadt het in een handomdraai.

U vindt het Brand Portal op WWW.KROON-OIL.COM 
onder aan de pagina onder het kopje ‘Overig’. Door op 
de link te klikken komt u gelijk in het portal, inloggen is 
niet nodig.

In het Brand Portal kunt één enkele afbeelding 
downloaden maar het is ook mogelijk om een collectie 
samen te stellen die u vervolgens in een keer downloadt. 
Daarnaast heeft u onbeperkt toegang, 24 uur per dag, 
7 dagen per week. 



Het onderzoek omvatte onderwerpen die al jaren in het DNA van 
onze organisatie zitten, waaronder betrouwbaarheid van de 
organisatie, kwaliteit van producten en service, reactiesnelheid en 
leverbetrouwbaarheid. Daarnaast vroegen we u om Kroon-Oil B.V. 
een algemeen cijfer te geven. 

Als onderneming waren we blij verrast met het aantal deelnemers 
aan het onderzoek, een teken dat de betrokkenheid van onze 
klanten hoog is. Nog blijer zijn we met het eindcijfer; Een 8.4! 
Een resultaat waar we erg trots op zijn. 

Een dergelijk resultaat is geen reden om achterover te leunen, 
we blijven ons ontwikkelen en verbeteren. Het betekent echter wel 
dat we uw wensen goed in beeld hebben en daarop inspelen.  
De feedback die we uit het onderzoek kregen, nemen we mee voor 
ontwikkelingen in de toekomst. Daarnaast is het een mooi compliment 
aan de medewerkers die u misschien wel dagelijks aan de telefoon hebt. 

Wij danken iedereen hartelijk voor zijn of haar deelname en hopen 
ook voor toekomstige onderzoeken op een hoge respons. 

Heeft u het onderzoek gemist en/of heeft u suggesties tot 
verbetering? We horen graag van u! 

In december 2014 vond u hem wellicht in uw ‘Postvak In’: de uitnodiging voor het klanttevredenheidsonderzoek 
van Kroon-Oil B.V. Door te onderzoeken hoe de kwaliteit van onze producten en dienstverlening wordt ervaren, 
zijn we in staat om ons te blijven verbeteren én om het bijbehorende ISO-certificaat te continueren. Een regelmatige 
steekproef is dan ook essentieel voor onze bedrijfsvoering. 

8 , 4
Onder alle deelnemers aan het onderzoek werd een iPhone 6 

verloot. Mevrouw Kitty Raaymakers, werkzaam bij Tinnemans 

Automaterialen, is de winnares! Zij kreeg de telefoon en een 

boeket bloemen uitgereikt door Justin Janssen van Kroon-Oil B.V. 

KROON-OIL B.V. 

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK
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KROON-OIL, DE PIONIER

Bijna 20 jaar geleden hadden we een uitgesproken visie op 
toepassing van smeermiddelen. Die visie was gebaseerd op 
twee uitgangspunten:

De toenemende diversificatie van smeermiddelen: In die 
jaren was een tendens gaande in de vraag naar steeds 
specifiekere smeermiddelen. Dit als gevolg van het feit 
dat smeermiddelen steeds meer een constructieonderdeel 
werden.
De opkomst van Internet.

 
Door die uitgangspunten beseften we dat het vraagstuk van 
de toekomst was: ‘Hoe kan een specialist bepalen welke olie 
men waar moet toepassen?’ En dat vraagstuk werd in de 
20 jaren die volgden geheel bewaarheid. Destijds was het 
nog heel gebruikelijk om aanbevelingenposters- en boeken 
te verspreiden onder technische specialisten. Kroon-Oil is 
in die jaren echter gaan investeren in digitale systemen om 
efficiënter, accurater en completer advies te kunnen geven. 

De eerste versie van de aanbevelingenapplicatie is in eigen 
huis ontwikkeld. Maanden van dataverzameling, resulteerde 

in een adviesdatabase die in de beginjaren werd uitgegeven 
op Cd-rom. Kort daarna gevolgd door de allereerste online 
adviesdatabase in de markt. Ook in de jaren daarna hebben 
we altijd veel geïnvesteerd in verdere ontwikkeling van deze 
belangrijke tool. Tegen de gewoonte in, hebben wij het 
onderhoud en de presentatie van de data altijd in eigen 
beheer gehouden. Daarbij ondersteund door een hele goede 
partner op het gebied van webontwikkeling. Ruim 15 jaar na 
introductie van de eerste online adviestool, introduceerden 
we medio vorig jaar onze geheel nieuwe website. Opnieuw 
met een noviteit: een op Google geïnspireerde zoektechniek. 

NIEUWE WEBSITE

De ontwikkeling van het nieuwe platform begon met een 
uitvoerige analyse van het gebruik van kroon-oil.com. 
Met bijna 6000 bezoekers per dag konden we relevante 
conclusies trekken uit het bezoekersgedrag. Ruim 80% van 
de bezoekers maakte vooral gebruik van de adviesdatabase. 
Een zeer centrale plek voor het productadvies in de nieuwe 
site lag daarmee erg voor de hand. Enkele handige een 
veelgebruikte functies zoals de catalogus en dealerfinder 
kregen ook een duidelijk zichtbare plek op de site. Overige 
informatie daarentegen staat onderaan de pagina. 

‘MEER DAN 150.000 ADVIEZEN PER MAAND’

o

o

DE NIEUWE KROON-OIL WEBSITE 
ONLINE ADVIES OP EEN HOGER LEVEL
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WWW.KROON-OIL.COMWWW.KROON-OIL.COM

‘DE BESTE TIP DIE WIJ U KUNNEN GEVEN IS OM 
ALTIJD TE ZOEKEN OP TYPE EN BOUWJAAR’

De hele website is responsive opgezet, dit betekent dat de 
website erg goed te gebruiken is op ieder device dat u kunt 
bedenken. Van desktop tot mobiele telefoon. De site herkent 
het apparaat en optimaliseert automatisch. Andere slimme 
features zitten in het zoeken en taalherkenning. En wanneer 
u eenmaal voor handmatig zoeken hebt gekozen, krijgt u die 
optie bij een volgende bezoek als eerste aangeboden. 

WENNEN

Het was even wennen om te werken met de zoekfunctionaliteit, 
dat is gebleken uit de feedback die we hebben gekregen. 
We hebben al uw tips en opmerkingen ter harte genomen en 
in de afgelopen maanden nog verder geoptimaliseerd. 

Naast zoeken op kenteken (voor NL kentekens) kan men ook 
de optie ‘Merk & Type’ selecteren. Het kentekeninvoerveld 
verandert dan in een zoekveld. Hier kunnen diverse 
zoekopdrachten worden ingegeven. Net als bij Google 
geldt ook hier: hoe verfijnder de opdracht, hoe beter het 
resultaat. De beste tip die wij u kunnen geven is om altijd te 
zoeken op type en bouwjaar. 

Merk van het voertuig is daarbij volstrekt overbodig. ‘Focus 
1.8 2009’ geeft direct resultaat. In de database kunt 
u ook zoeken op trucks, bussen, motoren, aggregaten, 
compressoren, grondverzetmachines, etc. etc. In vergelijking 
met alle bestaande systemen krijgt u hiermee veel directer 
advies. In plaat van 5 of meer clicks om tot een advies te 
komen, bent u in de meeste gevallen in slechts 1 klik bij 
het gewenste resultaat. Bovenin de site staat een kleinere 
zoekbalk die door de hele website zoekt. Daar kunt u 
bijvoorbeeld op naam of partsnummer direct zoeken naar 
specifieke producten. 

MEER DAN 150.000 ADVIEZEN PER MAAND

Inmiddels verstrekken we ruim 150.000 adviezen per maand 
via onze website. Een teken dat veel mensen hun weg 
hebben gevonden op de site én dat gedegen productadvies 
wereldwijd in een grote behoefte voorziet. In lijn met de groei 
van Kroon-Oil over de wereld voorziet de website momenteel 
al in 8 talen, een aantal dat de komende tijd verder wordt 
uitgebreid. 
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