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Lubevision ® is het relatiemagazine 
van Kroon-Oil B.V., gericht op het 
delen van technische informatie op 
het gebied van smeermiddelen en 
het verspreiden van nieuws over 
producten en diensten. Lubevision 
verschijnt in het Nederlands, Engels 
en Frans. Niets uit deze uitgave 
mag worden vermenigvuldigd 
op welke wijze dan ook zonder 
schriftelijke toestemming van Kroon-
Oil B.V. 
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Het inzetten van milieuvriendelijke 
producten is een actueel thema, 
ook in onze branche. Ecologische 
producten zijn niet alleen beter 
voor mensen en het milieu...

Een gratis Rivaux horloge (ter waar-
de van € 499,- ) en tot € 2.000,- 
support voor uw garagebedrijf. Dat 
zijn geen loze woorden maar kei-
harde beloftes...

Oliespecificatie worden nauwkeu-
rig aangepast aan de behoefte van 
motoren. ‘Want’, zeggen autofabri-
kanten, ‘olie is een constructie-ele-
ment’...4 6 18
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Carlo van de Wijer (TU Eindhoven), gaf onlangs een 
interessante sessie over ‘future mobility’. Een prachtige, 
humorvolle weergave van ontwikkelingen in mobiliteit. 
Ontwikkelingen van de afgelopen decennia én een blik op 
ontwikkelingen in de (nabije) toekomst. 

Een kleine blik in de geschiedenis; ‘Het mobiele wezen’ wil 
mobiliteit. Uit studies blijkt dat ieder individu exact 1 uur en 6 
minuten per dag mobiel wil zijn, dat is al duizenden jaren zo. 
Het is een gegeven dat niet verandert. 

Wat wel heel snel verandert, is de vórm van mobiliteit. De 
technologie ontwikkelt zich exponentieel. Wij mensen zijn 
echter lineair ingesteld; de snelheid waarmee techniek 
ontwikkelt kunnen we nauwelijks bevatten en inschatten. In 
het verleden liggen voorbeelden te over van organisaties die 
ten onder zijn gegaan aan precies die verkeerde inschatting. 
Een sprekend voorbeeld is Kodak (het Kodaksyndroom). Deze 
succesvolle organisatie werd ingehaald door de technologie 
en had geen bestaansrecht meer. 

Dat elektrische mobiliteit zich extreem snel ontwikkelt staat 
vast. Auto’s worden steeds veiliger en schoner. Autofabrikanten 
claimen op korte termijn geen verkeersslachtoffers meer te 
veroorzaken en de schoonste motoren genereren een schonere 
output dan input. De kosten van elektriciteit en samenhangend 
elektrisch rijden, worden steeds lager naar de toekomst. De 

strijd om de Big Data die auto’s genereren is in alle hevigheid 
losgebarsten. Niet voor niets hebben Google en Android zich 
inmiddels in de mobiliteitsstrijd gemengd. Veel ontwikkelingen 
waarvan de uitkomst nog in rook is gehuld maar de contouren 
worden steeds duidelijker zichtbaar.    

Gezien de ontwikkelingen vragen mindset, bouwstenen en 
cultuur van een organisatie om snel en flexibel zijn. Dat is 
van onbetwist belang. Wij zijn er klaar voor. Regelmatig 
organiseren we sessies om ontwikkelingen onder de loep te 
nemen. Innovatie zit in onze genen. Zolang er mobiliteit bestaat, 
zijn er smeermiddelen nodig. De vorm en productmix worden 
echter zeer beïnvloed door de invloed van ontwikkelingen. 

In deze Lubevision leest u bijvoorbeeld over de introductie 
van Optimix en Optimum, Alkylaatbrandstoffen die minder 
schadelijk zijn voor mens en milieu. Daarnaast zijn we onlangs 
gestart met een grootse campagne voor het garagebedrijf. 
Alles over dit partnerprogramma vindt u op pagina 8. In 
de technische hoek treft u o.a. een interessant artikel over 
tractorpulling, een tak van sport die veel vraagt van techniek én 
smeermiddelen, veel productnieuws en vragen uit de praktijk.  

Ik wens u veel leesplezier met deze Lubevision!

Leon ten Hove
Manager marketing & communicatie

COLOFON Redactioneel team
Rosalie Altena
Leon ten Hove
Tom Bruggeman
Jacco Nijhuis

Design and lay-out
Lieke Verspaget

LUBEVISION® is een uitgave van:
Kroon-Oil B.V.
P.O. Box 149
7600 AC ALMELO
The Netherlands

Tel.: +31 (0)546 818165
info@kroon-oil.com
www.kroon-oil.com
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Door de speciale samenstelling zijn Fuel Optimix 2T en Fuel 
Optimum 4T nagenoeg vrij van schadelijke stoffen als lood, 
benzeen, zwavel en aromaten. Dit zorgt voor een schone 
verbranding, voorkomt afzettingen in de motor en vergroot de 
levensduur van de machine. Standaard benzine bestaat voor 
meer dan 35% uit sterke oplosmiddelen die rubberafdichtingen 
kunnen aantasten en schade aanrichten in het milieu. Daarnaast 
bevatten ze ethanol, een ‘gif’ voor kleine apparaten. Ethanol 
trekt vocht aan en veroorzaakt daardoor roestvorming. 
De Kroon-Oil brandstoffen zijn vrij van oplosmiddelen en 
Ethanol. De hoogste kwaliteit en optimale milieuvriendelijkheid 
ontmoeten elkaar in Fuel Optimix 2T en Fuel Optimum 4T

Fuel Optimix 2T is speciaal ontwikkeld voor 2-taktmotoren. 
Een mengsmering op basis van een hoogwaardige, 
2-takt vol-synthetische motorolie en alkylaatbenzine in een 
mengverhouding van 1:50.  Zelfs wanneer u het apparaat 
lange tijd niet hebt gebruikt, start de motor zonder problemen. 

Fuel Optimum 4T is een hoogwaardige alkylaatbenzine 
voor 4-takt motoren. Het zorgt voor een betrouwbare en 
milieuvriendelijke werking van uw machine. Door de geurloze 
en rookvrije verbranding is het product ook heel geschikt voor 
indoor toepassingen. 

Het inzetten van milieuvriendelijke producten is een actueel thema, ook in onze branche. Deze producten zijn niet alleen 
beter voor mensen en het milieu. Ze bieden ook grote praktische en economische voordelen. Onze nieuwe, hoogwaar-
dige brandstoffen beschermen mens en milieu en zijn een behoud voor uw machines. Of het nu gaat om 2-takt of 4-takt 
motoren. 

BESCHERMING VAN
MILIEU, GEZONDHEID 
EN MACHINE
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PRODUCTVOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

• Minder schadelijk voor de gezondheid
• Verbrandt roet- en rookvrij
• Voorkomt afzettingen in de motor
• Het hoge octaangetal vermindert het risico op pingelen 

van de motor.
• Verbetert de levensduur van de machine, minder slijtage 

aan de motor
• Lager verbruik
• Goede koude start eigenschappen
• Het product kan in de machine blijven
• Chemisch stabiel. Lange tijd houdbaar, ook na openen. 

(verpakking wel afsluiten!)
• Nagenoeg vrij van benzeen en andere 

kankerverwekkende stoffen

Toepassingen Kroon-Oil Alkylaatbenzines
• Bosbouw 
• Land- en tuinbouw 
• Loon- en grondwerk 
• Tuin en park 
• Rail, infrastructuur en bouw 
• Brandweer 
• Indoor karting 
• Watersport 
• Oldtimers

Fuel Optimix 2T is niet geschikt voor 2-takt outboardmotoren.  
Gebruik voor optimale smering van uw buitenboordmotor. 
Fuel Optimum 4T in combinatie met Kroon-Oil Atlantic 2T 
Outboard.

2TOPTIMIX 
FUEL

OPTIMUM 
FUEL

4T

5 lt can Kroon-Oil Fuel Optimum 4T      Part.nr. 32290

5 lt can Kroon-Oil Fuel Optimix 2T      Part.nr. 32289
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Simply Green komt uit in de Farm Stock klasse 4,5 ton 
SuperSport. In deze koningsklasse lijken de machines qua 
uiterlijk op de machines die dagelijks in de landbouw worden 
gebruikt. De uitdaging in deze vorm van sport en met name 
deze klasse, is de hoge mate van vrijheid in technische 
ontwikkeling. Er zijn een aantal restricties:

- Het gietwerk van het blok moet origineel zijn (9 liter)
- Het toerental is gelimiteerd op 2700 omwentelingen/min
- Maximaal 1 turbo
- Maximaal 4,5T

Laurens den Boer: ‘Tractorpulling is een zeer technische 
sport. Naast de kwaliteiten die je moet hebben als rijder, is 

het de kunst zoveel mogelijk Pk’s en koppel uit de machine 
te persen. We zoeken continu naar de grenzen en limieten. 
En soms worden ze overschreden. Smeermiddelen spelen een 
cruciale rol in deze prestaties. Sinds 5 jaar gebruiken we de 
hoogwaardige producten uit de Kroon-Oil Racingline.’

UNIEKE VERMOGENSBANK
Om het maximale uit de motor te halen, moet het team naast 
heel veel kennis ook beschikken over de juiste materialen. 
Veel van die materialen komen uit de USA waar Tractorpulling 
een ware hype is. Om de grenzen ieder jaar weer te 
kunnen verleggen, heeft het team een unieke vermogensbank 
gebouwd. De bank kan een ongelofelijke hoeveelheid Pk’s en 
koppel aan, dat is uniek. 

Laurens den Boer en Marieke den Besten kochten hun John Deere 4020 in 2006. Nog nietsvermoedend over de successen 
die ze zouden boeken met deze groene krachtpatser. Van 2010 t/m 2015 won het team de competitie 5 maal op een 
rij. Daarnaast wonnen ze in 2015 ook het Nederlands en Europese kampioenschap. Wat is het geheim van Team Simply 
Green? 

TRACTORPULLING TEAM 
SIMPLY GREEN
“DE GROENE UIT MOLENAARSGRAAF”
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De vermogensbank is door het team zelf ontwikkeld en 
gebouwd. Het hart bestaat uit een speciaal voor de sport 
ontwikkelde waterrem. Deze werkt op basis van een 
koppelomvormer met schoepen en een enorme waterdruk 
om het vermogen te beheersen. Een computer regelt alle 
variabelen van de bank en zorgt voor de juiste hoeveelheid 
remkracht om te meten. Door de hoge compressieverhouding 
starten de motoren moeilijk, het startvermogen is daardoor 
laag. De bank kan 6000 omwentelingen per minuut aan met 
een maximum koppel van 5500 NM (!). Om goed te kunnen 
starten wordt het koelwater eerst verwarmd, naarmate de 
motor op temperatuur komt, wordt het weer afgekoeld. 

GEHEIM VAN DE SMID
Op de vraag hoeveel vermogen de motor van Simply Green 
nu precies levert op de bank, wordt geheimzinnig gereageerd. 
Dat is het geheim van de smid. En hoeveel ongeveer? Het 
vermogen ligt rond de 1500 PK met een indrukwekkende 
hoeveelheid koppel van boven de 4500 NM. De turbodruk 
is maar liefs 6 bar en de compressieverhouding ligt rond de 

15:1 voor optimale prestatie in het bovengebied. De motor is 
gekoppeld aan een zelf ontwikkelde versnellingsbak met drie 
versnellingen. De onderlinge ratio van de versnellingen is 8%. 
In deze sport is het kiezen van de juiste versnelling op de juiste 
ondergrond essentieel.

De bank wordt primair ingezet om de eigen motor verder te 
ontwikkelen en te kunnen testen. Daarnaast verhuurt het team 
de bank voor andere pullingteams maar ook ‘gewone’ motoren 
kunnen prima worden getest. 

DE SMERING
De motor van Simply Green wordt gesmeerd met Emperol 
Racing 10W-60 en de versnellingsbak presteert optimaal 
dankzij Racing Gearlube 75W-140. Vanwege de hoge 
mate van brandstofverdunning wordt de olie met regelmaat 
gecontroleerd en ververst. Stabiliteit is een heel belangrijke 
factor voor succes, schade en uitval hebben direct invloed 
op de eindzege. De reeks van zeges in de afgelopen jaren 
bewijst dat het team een goede balans heeft gevonden tussen 
het verder opvoeren van het vermogen en de betrouwbaarheid 
van de techniek. Er wordt dan ook vaak gecontroleerd en 
waar nodig aangepast. In de afgelopen jaren zijn er geen 
schades geweest ten gevolge van de smeermiddelen. Ook 
in 2016 gaat Simply Green weer voor het hoogste podium 
samen met Kroon-Oil. De samenwerking is perfect en samen 
denken we na over de optimale inzet van smeermiddelen. Op 
dit moment werken we bijvoorbeeld aan een smeermiddel 
dat geschikt is voor de smering van een nieuwe turbo. Het 
resultaat is een product op basis van PAO met Polyglycolen, 
erg geschikt voor High end raceomstandigheden. Voor koude 
klimaten heeft Kroon-Oil al een soortgelijk product op de markt 
onder de naam Polytech. Dit product is verkrijgbaar als 10W-
40 en 5W-30. 

Merk · John Deere

Type · 4020

Cilinderinhoud · 8,9 Liter

Turbo · Holset HX80

Versnellingsbak · Zelfbouw 3 versnellingen

Koppeling · 5 plaats Molinari Racing

Banden · Michelin 650-65R42

Gewicht · 4500 KG

Geschat vermogen · 1500 PK

Brandstofpomp · Sigma Diesel 

Intercooler · Zelfbouw water/lucht

Datalogger · Racepak Data Systems

Klasse · 4.5 SuperSport

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Het hart van de vermogensbank bestaat uit een speciaal voor de sport 
ontwikkelde waterrem.
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Een partnerschap met Kroon-Oil biedt u vele voordelen. 
Smeermiddelen van uitstekende, gecertificeerde kwaliteit, 
gedegen advies en technische en marketingondersteuning. 
En nu ook een financiële investering. Afhankelijk van het 
programma dat bij uw bedrijf past, krijgt u een tegoed tot € 
2.000,- .

SUPPORT À LA CARTE
Hoe u dat tegoed besteedt, beslist u zelf. Om het makkelijk te 
maken, hebben we een menukaart van het supportprogramma 
samengesteld. U kiest zelf wat het best bij uw garagebedrijf 
past. Van equipement tot werkplaatsaankleding en van eigen 
website tot bedrijfskleding. Of u nu gaat voor groeikansen, 
uitstraling, beter contact met uw klanten of een combinatie 
daarvan; u bepaalt zelf hoe u de financiële support invult.

EIGEN NIEUWE GARAGEWEBSITE OF DE GARAGEAPP
Wilt u een betere vindbaarheid op internet en een website 
met professionele uitstraling? Kies dan voor een (nieuwe) 
website. In samenwerking met Autosoft ontwikkelde Kroon-
Oil een professionele garagewebsite tegen een scherp tarief. 

Gebruikt u (een deel van) het supportpakket als aanbetaling, 
dan is de website in feite gratis. Hosting en support kosten 
u slechts € 19,95 per maand. U kunt ook kiezen voor een 
investering van € 39,95 per maand voor website en hosting. 
Uw supportbudget besteedt u dan aan iets anders.

Aan de GarageApp bijvoorbeeld. Een module die geschikt 
is voor alle smartphones en tablets. De app is de verbinding 
tussen de garage en de klant. Klanten krijgen hulp bij storingen, 
kunnen een chat opstarten, het occasionaanbod zien of een 
afspraak maken voor een onderhoudsbeurt. U houdt daarbij 
de regie. Daarnaast kunt u herinneringen naar de klant 
versturen voor de APK, bandenwissel of olie verversen. Met 
de GarageApp heeft u zicht op de gegevens van uw klanten 
en hun auto’s.

Op pagina 22 vindt u uitgebreide informatie over de 
garagewebsite. 

Een gratis Rivaux horloge (ter waarde van € 499,- ) en tot € 2.000,- support voor uw garagebedrijf. Dat zijn geen loze 
woorden maar keiharde beloftes. Neemt u gedurende drie jaar Kroon-Oil smeermiddelen af? Dan investeren we € 2.000,- 
in uw garagebedrijf. Een eerste bestelling en een afspraak met een Kroon-Oil accountmanager, leveren u al een prachtig 
horloge van Rivaux op.

MET KROON-OIL 
‘IN DE OLIE’. NU 
AANTREKKELIJKER 
DAN OOIT.
KROON-OIL PARTNERPROGRAMMA
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KROON-OIL SPECIALIST
Daarnaast is het mogelijk om Kroon-Oil Specialist te worden. 
Als Specialist krijgt u een vermelding op de website van Kroon-
Oil. Ook particulieren weten uw garagebedrijf op die manier 
te vinden. U bent als Kroon-Oil specialist het steunpunt voor 
de consument in uw eigen regio. Om Kroon-Oil specialist te 
worden, hoeft u aan slechts twee voorwaarden te voldoen. 
U bent in het bezit van een PowerFlush® apparaat en neemt 
Kroon-Oil smeermiddelen voor de garage plus een assortiment 
kleinverpakkingen af.

DE EXPERT IN UW REGIO
U bent herkenbaar als ambassadeur van Kroon-Oil en daar 
hoort een passende uitstraling bij. Gevelreclame, lichtbakken 
en bedrijfskleding; allemaal uit te zoeken uit de menukaart. 
Bovendien zorgt Kroon-Oil voor technische trainingen, 
adviseert over de toepassing van smeermiddelen en kan zelfs 
oliemonsters voor u analyseren in het eigen laboratorium. Als 
Kroon-Oil specialist onderscheidt u zich van uw collega’s in 
uw regio.
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Ons productassortiment is altijd in beweging. Vragen uit de markt, technische ontwikkelingen maar ook wensen van onze 
klanten zorgen ervoor dat we flexibel zijn en blijven. Onlangs zijn er weer zaken veranderd in de productrange.

Snel veranderende technologische ontwikkelingen in landbouw- en grondverzetmachines stellen hoge eisen aan de 
smeermiddelen. Bij de ontwikkeling van nieuwe techniek, kan de introductie van nieuwe smeermiddelen niet uitblijven.  

Agrifluid NHC is nieuw in ons assortiment. Een universele, hydraulische transmissieolie van de nieuwste generatie. Het is 
speciaal ontwikkeld voor zwaarbelaste hydraulische- en transmissiesystemen mét of zonder natte remmen. Agrifluid NHC heeft 
o.a. een hoge en stabiele viscositeitsindex, een zeer laag stolpunt en een goede oxidatiestabiliteit. Het product kan ook worden 
toegepast in bepaalde continu variabele transmissies (CVT) van landbouw- en grondverzettransmissies. In onze adviesdatabase 
op www.kroon-oil.com vindt u alle toepassingen van dit product. 

Pleziervaartuigen en vakantiewoningen vragen in de winter om een betrouwbare 
vorstbeveiliging die veilig is voor het drinkwater- en verwarmingssysteem.

Met Coolant Non-Toxic -45 Burst heeft u een vertrouwd product in handen. Een milieuvriendelijke, 
niet giftige koelvloeistof op basis van Mono Propyleen Glycol. Het kant-en-klare product heeft een 
burstbeveiliging tot -45˚C. Naast winterbescherming voor drinkwater- en verwarmingssystemen, 
biedt het ook uitstekende vorstbeveiliging voor watergekoelde koelsystemen van scheepsmotoren.  

NIEUWE AGRI TRANSMISSIE-OLIE

NIET GIFTIGE COOLANT VOOR 
RECREATIEDOELEINDEN

PRODUCTUPDATE

Door de vernieuwde formule heeft Drauliquid Racing nu een nog hoger droog 
kookpunt van 328˚C. 

Mede door ervaringen en testen van teams als MP Motorsport en Kobus 
Tuning, waren we in staat de formule van Drauliquid Racing te optimaliseren. 
Het resultaat is een remvloeistof die nog beter functioneert bij zeer hoge 
temperaturen en zware belasting en daardoor de veiligheid op een nog 
hoger plan brengt. 

NOG HOGER KOOKPUNT VOOR 
DRAULIQUID RACING
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Een probleemloze en snelle opstart van de veldspuit in het nieuwe seizoen. Geen enkele moeite voor de Bio Field Sprayer 
Protect. Deze speciale, biologisch afbreekbare antivries, beschermt de veldspuit tijdens de winteropslag. Door toepassing van 
milieuvriendelijke grondstoffen en speciale additieven, heeft het product de volgende eigenschappen:

• Uitstekende bescherming tegen bevriezen
• Goede corrosiebescherming van alle metalen componenten
• Verwijdert achtergebleven plantaardige resten uit het systeem
• Reinigt de spuitnozzles waardoor een goed spuitbeeld wordt 

behouden
• Voorkomt dat afdichtingen en slangen verouderen en uitdrogen
• Vriendelijk voor het milieu 

Recente technische ontwikkelingen in additievensystemen maken het mogelijk om met minder producten een breder 
aantal ‘automaten’ te smeren. We hebben ons assortiment SP producten daarom uitgebreid met drie premium Multi 
ATF’s. 

Door de introductie van deze drie nieuwe multi automatische transmissie oliën, zijn we in staat om met minder SP producten 
meer toepassingen te smeren. Reden voor ons om onze SP Matic lijn onder de loep te nemen en daar waar nodig uit te 
dunnen. Mét behoud van volledige dekking. 

De vernieuwde SP Matic Lijn bestaat uit zeven producten: vier Automatic Transmission Fluids en drie Multi Automatic 
Transmission Fluids.

 AUTOMATIC TRANSMISSION FLUIDS    MULTI AUTOMATIC TRANSMISSION FLUIDS
 SP Matic 2032         SP Matic 4016 
 SP Matic 2034         SP Matic 4026 
 SP Matic 2072       SP Matic 4036 
 SP Matic 2094  

VELDSPUIT WINTERKLAAR MET 
BIO FIELD SPRAYER PROTECT

SP MATIC
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KROON-OIL WEBSITE
TECHNISCHE ONDERSTEUNING

POWERFLUSH®
EQUIPEMENT

20L STELLING
EQUIPEMENT

WORKWEAR & FASHION
WERKPLAATSUITSTRALING
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KROON-OIL WEBSITE
TECHNISCHE ONDERSTEUNING

DRUMDOLLY
EQUIPEMENT

MILEUVATENPALLET
EQUIPEMENT

LICHTBAK
WERKPLAATSUITSTRALING
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Johan Kramp begon bescheiden in 1951. Maar wat 
begon als een kleine en lokale onderneming in Varsseveld, 
is inmiddels uitgegroeid tot een Europees bedrijf. Met 24 
verkoopkantoren en 9 distributiecentra actief in 22 Europese 
landen. Totaalomzet: 700 miljoen euro in 2015. Ooit een 
onderneming in onderdelen voor maaimachines, nu Europa’s 
grootste technische groothandel in onderdelen en accessoires 
voor de agrarische industrie, tuin en park en grondverzet. 
Iedereen in de sector kent bovendien de kenmerkende rode 
bak waarin Kramp de onderdelen aan haar klanten levert.

Kramp is in de afgelopen 10-15 jaar getransformeerd tot een 
sterk e-business georiënteerd bedrijf. Ze zijn marktleider in 
Nederland, België en Duitsland en hebben een vooraanstaande 
positie in andere Europese landen. In 2013 was daar de 
fusie met branchegenoot Grene. Het van oorsprong Deense 

Grene is op basis van hetzelfde businessmodel marktleider in 
Scandinavië, de Baltische staten en Polen. De Kramp Groep is 
werkzaam onder de namen Kramp en Grene. 

‘Wij opereren in een versnipperde markt’, zegt Eddie Perdok, 
CEO van Kramp. In die markt hebben wij een voorsprong 
opgebouwd. Niet alleen in schaalgrootte, maar vooral 
ook in service, online verkopen (e-business), technische 
ondersteuning en nachtdistributie. De technische groothandels 
staan van oudsher dicht bij hun klanten. Verkoop en service 
zijn regionaal georganiseerd in de taal en de stijl van het land. 
Wat er verandert, is dat de klant in elk van die landen kan 
kiezen uit een groter aanbod van onderdelen en accessoires. 
Het assortiment en de leveringsperformance zijn daarom erg 
belangrijk’.

Kramp en Kroon-Oil, de twee merken delen meer dan de twee beginletters van hun bedrijfsnaam. Voor wie de onderne-
mingen beter onder de loep neemt, zijn de parallellen niet te missen. Geen wonder dat onze ondernemingen volgend jaar 
al 30 jaar partners zijn. Tijd voor een nadere kennismaking met Kramp/Grene.

KRAMP EN KROON-OIL 
AL BIJNA 30 JAAR PARTNERS
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De kracht van De Kramp Groep zit met name in het 
assortiment. In de keuze uit meer dan 700.000 producten en 
snelle over-night-leveringen. Maar ook in het delen van kennis, 
dichtbij de klant staan en toegevoegde waarde bieden. Dat 
zijn de kernwaarden van Kramp. Onze klanten zullen deze 
kernwaarden ook bij Kroon-Oil herkennen. Ook wij hebben 
een breed assortiment, kennis delen en de klant vooropstellen 
hoog in ons vaandel. 

Niet alleen hebben we dezelfde kernwaarden, net als Kramp 
heeft ook Kroon-Oil haar wortels in de agrarische sector en 
zijn we inmiddels uitgegroeid tot een internationaal actieve 
onderneming. [Vanaf pagina 16 lees u hierover meer.]

DE PLUS VAN PARTNERSCHAP
Partnerschap is tweerichtingsverkeer, partners versterken elkaar. 
Wij verzorgden afgelopen jaar trainingen bij het hoofdkantoor 
in Varsseveld, in Leek en Lummen (België) en namen deel aan 
de Kramp Open. Door de uitstekende logistiek van Kramp, 
zijn de Kroon-Oil producten wijd en zijd verkrijgbaar voor 
de agrarische sector. Kroon-Oil.com helpt medewerkers en 
klanten van Kramp dan weer om de juiste smeermiddelenkeuze 
te maken. Daarmee geven we op onze eigen wijze invulling 
aan ‘It’s that easy!’, de lijfspreuk van Kramp. Kramps one-stop-
shopping wordt inmiddels gevoed met meer dan 200 oliën, 
onderhoudssprays en vetten van Kroon-Oil.

KRAMP OPEN 
In januari dit jaar organiseerde Kramp 
de Kramp Open met het thema ‘out 
of the box’. Een klantevent waar 
ook Kroon-Oil acte de présence gaf 
met een eigen stand. De ruim 6000 
bezoekers, verdeeld over 3 dagen, 
kregen een kijkje in de keuken van 
Kramp, konden kennismaken met de 
leveranciers van Kramp en werden 
getrakteerd op een waar feest. 
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Daarnaast zijn ieder land en iedere markt uniek en hebben 
ze hun eigen behoeften. Export is dus maatwerk en vraagt 
daarmee ook een hoge mate van flexibiliteit. Gelukkig is 
Kroon-Oil geen multinational en kunnen we snel inspelen op 
individuele klantbehoeften. Speciaal voor de Russische markt, 
die sterk is gericht op hightech, ontwikkelden we bijvoorbeeld 
PolyTech. Een revolutionair product met de toevoeging van in 
olie oplosbare polyalkyleen glycolen. Hierdoor heeft het product 
uitmuntende smeereigenschappen en garanderen we optimale 
performance onder de meest extreme omstandigheden. 

GROEI | GOING GLOBAL
De afgelopen jaren zijn er flink wat nieuwe internationale 
distributeurs aangesteld. Bij de partnerkeuze wordt door 
onze ervaren exportafdeling in eerste instantie gekeken naar 
voorraadhoudende distributeurs met een landelijke dekking. 
Recentelijk zijn we in Ierland, China, Maleisië, Marokko, 
Georgië, Rusland en zelfs in het ruim 15.000 km verderop 
gelegen Tahiti met nieuwe partners gestart. Verder zijn we met 
diverse partijen zowel binnen als buiten Europa in gesprek. 
Ondanks de uitdagende economische ontwikkelingen in 
sommige gebieden, blijven onze verwachtingen voor Export 
van Kroon-Oil hooggespannen.

Onze exportafdeling is versterkt en we nemen inmiddels deel 
aan diverse internationale beurzen. Daarbij valt te denken 

aan de alom bekende Automechanika Frankfurt maar ook de 
eerste editie in Birmingham. Daarnaast waren we vorig jaar 
te vinden op Automechanika Dubai en stonden we dit jaar 
in Parijs tijdens Equip’Auto. Het is interessant om te zien dat 
Kroon-Oil ook door de gevestigde orde in het automaterialen 
distributielandschap wordt gezien als partner. Internationale 
inkoopgroepen als ATR, ADI, TEMOT, GAU en Nexus zijn 
daarbij niet de minste namen. 

WAAROM KIEZEN VOOR KROON-OIL?
Waar Kroon-Oil in Nederland een bekende naam is, kan ons 
merk in het buitenland vaak niet of nauwelijks bogen op enige 
merkbekendheid of historie. Onbekend maakt onbemind zou 
je denken. Waarom kiezen buitenlandse partners dan toch 
voor Kroon-Oil? Die reden is dezelfde als voor Nederlandse 
klanten; ze kiezen voor kwaliteit, betrouwbaarheid en 
ondersteuning. 

Het meest sprekende voorbeeld van bovengenoemde drie 
kernwaarden is de adviesdatabase op onze website. 
Internationaal geroemd én gebruikt. De smart search is 
universeel voor iedere gebruiker. Deze functie maakt het 
vinden van het juiste product voor een voertuig voor iedereen 
toegankelijk. Waar we in Nederland vaak niet bij stilstaan, is 
dat ook klimatologische omstandigheden een belangrijke rol 
spelen in productadvies. Onze website wordt ondersteund met 

Export is een uitdagend vakgebied en vaak een zaak van de lange adem. Het opbouwen van een relatie en winnen van 
vertrouwen is belangrijk en duurt vaak net iets langer dan in het pragmatische Nederland. Daarnaast zijn er tal van onze-
kere factoren waar je als exporteur mee te maken kunt krijgen. Denk daarbij aan valutafluctuaties, veranderende wet- en 
regelgeving en sociale onrust. Het opbouwen van een merk en veroveren van een plek is bovendien iets dat jaren in beslag 
kan nemen voordat het echt een hoge vlucht neemt. 

DE UITDAGING VAN 
EXPORT
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klimaatkeuze. Zo vinden zowel onze distributeur in Marokko als 
in Rusland altijd het juiste, op maat gesneden productadvies. 
Kroon-oil.com is inmiddels beschikbaar in 10 talen waaronder 
Chinees. De adviesdatabase wordt ruim 2 miljoen keer per 
jaar geraadpleegd!

THE EXPERTS’CHOICE 
Onlangs is de stap gezet om Kroon-Oil te integreren in TecDoc. 
Daarmee sluit ons programma aan op de meeste elektronische 
catalogi van onze Europese klanten. Het brede assortiment aan 
serviceproducten zoals onderhoudssprays, koelvloeistoffen, 
vetpotjes en natuurlijk de uitgebreide transmissieolielijn maakt 
het voor grossiers ook mogelijk om een rationalisatie door te 
voeren en het aantal benodigde leveranciers te reduceren. 
Expertise, assortiment en gemak zijn zaken waarmee we in de 
exportmarkt hoge ogen gooien. Vandaar ook de keuze voor 
onze nieuwe pay-off ‘The Experts’ Choice.’

60%
EUROPE

28%
ASIA

6%
AFRICA

6%
SOUTH AMERICA

“IN LUBEVISION 15 VAN 2013 BESTEEDDEN 
WE AL AANDACHT AAN EXPORT ALS 
BELANGRIJKE LEVENSADER VAN KROON-OIL. 
SINDSDIEN IS HET AANDEEL EXPORT BINNEN 
KROON-OIL ALLEEN MAAR TOEGENOMEN.”
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Beste Alex,

Het is niet gezegd dat de problemen die je beschrijft worden veroorzaakt door 
de olie. Als het brandstofsysteem niet in orde is, bijvoorbeeld omdat de injectoren 
vervuild zijn, kan dat leiden tot een problematisch sproeipatroon. Dat heeft een 
onvolledige verbranding tot gevolg. Door de onvolledige verbanding ontstaat er 
veel vervuiling door roet en brandstofverdunning. Roet kleurt de olie zwart en leidt tot 
afzetting op kritische motoronderdelen. Door de brandstofverdunning  gaat ook de 
viscositeit van het smeermiddel sterk achteruit en daarmee het verbruik juist omhoog. 
Onvolledige verbranding veroorzaakt daarnaast ook veel roet in uitlaatgassen. Als 
de uitlaatgassen terug worden gevoerd via het inlaatspruitstuk door de EGR-klep 
(die trouwens niet is aangesloten op het motoroliecircuit en dus niet wordt gesmeerd 
door de motorolie), veroorzaakt de roet in de uitlaatgassen afzettingen en uiteindelijk 
storing van de EGR-klep. Om te achterhalen wat nu het exacte probleem is, is het 
belangrijk dat wij een sample krijgen van het gebruikte smeermiddel (250 ml). Het 
sample wordt geanalyseerd in ons laboratorium. Graag ontvangen we daarbij ook 
het volledig ingevulde labformulier, het is belangrijk om ook de gebruiksduur van de 
olie in km te noteren. 

Met vriendelijke groet, 

Ing.Tom Bruggeman
Technical Support Manager Kroon-Oil B.V.

Hallo Kroon-Oil,

Wij hebben binnen ons bedrijf twee Volkswagen Transporters T5 2,0 TDI 
Bi-Turbo lopen. Beide worden door onze werkplaats geserviced met Helar 
SP 5W-30 LL-03. Bij deze twee Transporters valt het ons op dat al na ca. 
7000 km het oliepeil zakt van hoog naar laag. Terwijl het een Long-Life 
olie is. Als gevolg van dit olieverbruik ontstaan problemen met de EGR-
kleppen door overmatige koolafzetting. Ik ontvang graag jullie reactie op 
dit probleem.

Alex

We worden regelmatig benaderd met vragen over olieverbruik. In veel gevallen worden klachten van olieverbruik on-
rechtmatig toegewezen aan de kwaliteit van de olie. De daadwerkelijke oorzaak van verbruik moet echter vaak in de 
technische staat van de motor en/of het gebruik van het voertuig worden gezocht. Dit recente geval uit de praktijk is 
hiervan een mooi voorbeeld. 

HOOG OLIEVERBRUIK
ZOEK EN VIND DE BOOSDOENER...
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Motorolie Helar SP 5W-30 LL-03 Ter controle

Afkomstig uit Motor VW Transporter T5 2.0 TDI

Gebruikt 16.256 km

Gebruikt (totaal) 148.875 km

Uiterlijk Zeer zwart

Water IR 0,37 %

Roet IR 2,54 %

Antivries IR Nihil %

Viscositeit 100 °C ASTM D7279 8,52 mm²/s

Vlampunt PM ASTM D93 169 °C

Brandstof (afgeleid) ca. 3 %

Total Base Number ASTM D2896 5,9 mgKOH/g

Ag - Zilver ASTM D5185 2 mg/kg

Al - Aluminium ASTM D5185 10 mg/kg

Ba - Barium ASTM D5185 <1 mg/kg

Cd - Cadmium ICP <1 mg/kg

Cr - Chroom ASTM D5185 2 mg/kg

Cu - Koper ASTM D5185 12 mg/kg

Fe - IJzer ASTM D5185 53 mg/kg

Mn - Mangaan ASTM D5185 2 mg/kg

Na - Natrium ASTM D5185 <1 mg/kg

Ni - Nikkel ASTM D5185 1 mg/kg

Pb - Lood ASTM D5185 16 mg/kg

Si - Silicium ASTM D5185 10 mg/kg

Sn - Tin ASTM D5185 2 mg/kg

Ti - Titanium ASTM D5185 <1 mg/kg

V - Vanadium ASTM D5185 <1 mg/kg

Uit de monsteranalyse blijkt dat de motorolie ca. 3% dieselbrandstof bevat. De viscositeit is hierdoor met ongeveer 30% 
afgenomen ten opzichte van de verse motorolie. Doordat het monster ook veel water bevat, neemt de viscositeit nog verder 
af. Daarnaast zijn ook het roetgehalte en de diverse slijtagemetalen erg hoog. De aanwezigheid van dieselbrandstof en 
veel roet duidt veelal op een niet goed functionerend brandstofsysteem (pomp en/of verstuivers). Dit ontstaat vaak ook 
doordat het regeneratiesysteem, dat het roetfilter schoon brandt, zijn cyclus niet volledig kan afmaken omdat te vaak 
korte ritten worden gemaakt. De combinatie van een verhoogd watergehalte met een verhoogd brandstofgehalte doet ons 
vermoeden dat deze auto inderdaad voornamelijk gebruikt wordt voor korte rijafstanden.
 
Het gemeten TBN (Total Base Number, het vermogen om zure verbrandingsresten te neutraliseren) van 5,9 is slechts ca. 
10% onder de ‘nieuwwaarde ‘van 6,7. De motorolie heeft daarom in principe nog ruim voldoende buffer om verder 
gebruikt te worden. Echter, vanwege de brandstofvermenging  en verminderde viscositeit is verversen dringend aan te 
raden. Een hoog olieverbruik wordt in nagenoeg alle gevallen constructiematig veroorzaakt. Helar SP 5W-30 LL-03 is de 
juiste motorolie voor dit voertuig. Het vermeende hogere olieverbruik wordt niet veroorzaakt door de motorolie maar door 
de ongunstige gebruiksomstandigheden en/of voortijdige mechanische slijtage. 
 

MONSTERANALYSE
150010
06-04-2016
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Het besluit om wel of geen olie in de bulk te houden, wordt 
voor een groot deel bepaald door het wagenpark. Welke 
diversiteit aan merken en bouwjaren onderhoudt u in uw 
autobedrijf? Vaak is er sprake van een specialiteit. Een 
specifieke olie dekt dan al een belangrijk deel af. Daarnaast 
is het ook afhankelijk van de samenwerking met uw grossier. 
Hoe snel kunt u bijvoorbeeld beschikken over een specifiek 
smeermiddel? 

KEUZESTRESS?
Niet nodig. Wij helpen onze klanten bij het kiezen van hun 
voorraadproducten. Op basis van het gemiddelde wagenpark 
dat u in onderhoud heeft, adviseren we een productrange. 
Daarbij kijken we naar producten waarvan het in de meeste 
situaties verantwoord is om grotere hoeveelheden te bestellen. 
Daarbij adviseren we ook vaak één of meerdere producten 
in 60 of 208 liter om specifieke behoeften af te dekken. 
Garagisten bestellen ook regelmatig afgepaste hoeveelheden 

Oliespecificaties worden nauwkeurig aangepast aan de behoefte van motoren. ‘Want’, zeggen autofabrikanten, ‘olie is 
een constructie-element’. Een stelling die wij volledig onderschrijven. Het gevolg is echter een steeds breder scala aan 
smeermiddelen. Dat komt verbruik, levensduur en prestaties van de motor ten goede. Maar wat betekent het in de prak-
tijk? Is olie in de bulk bijvoorbeeld nog reëel? Hoe bepaalt u welke producten u op voorraad gaat houden? 

HET BEPALEN VAN DE 
JUISTE OLIEVARIËTEIT 
WAT IS WIJSHEID BIJ BULK EN VOORRAAD
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speciaal product bij de grossier. Een praktische oplossing in 
bijzondere situaties. 

Daarnaast is het heel belangrijk om ontwikkelingen op het 
gebied van smeermiddelen in de gaten te houden. Er zijn met 
grote regelmaat verschuivingen. Hierdoor wordt de inzet van 
bepaalde producten breder of is het juist logischer om een 
alternatief in te zetten. Onze specialisten staan altijd klaar om 
vragen te beantwoorden. 

GEEN VOORRAAD HOUDEN
Het lijkt een goed idee, helemaal geen voorraad houden. 
Vanwege de diversificatie zien we ook dat er steeds minder 
grote hoeveelheden product op voorraad worden gehouden. 
Dat is een ontwikkeling die zich steeds meer doorzet. Vanwege 
de hoge leveringsservice van grossiers is dat beleid ook 
mogelijk. Kleine hoeveelheden bestellen naar behoefte is geen 
enkel probleem. Dat is vooral heel praktisch bij bijzondere/
specialistische toepassingen. Helemaal geen voorraad houden 
raden we echter niet aan. Flexibiliteit is en blijft belangrijk; er 
zijn altijd klanten die spontaan langskomen om olie te laten 
bijvullen. 

ANDERS DAN VOORGESCHREVEN
We krijgen af en toe de opmerking:  ‘Ik gebruik weleens 5W-
40 in plaats van 5W-30. Het maakt voor de koude smering 
niet uit, maar W30 is wel erg dun op werktemperatuur.’ Een 
ander gebruikt regelmatig 10W-40 waar 5W-40 wordt 
voorgeschreven. De hamvraag is, zijn er omstandigheden 
waarin u verantwoord af kan wijken van de voorgeschreven 
olie? 

Het antwoord: Nee, die zijn er niet. Ons advies is altijd: 
houd u aan de voorschriften van de constructeur. Het komt ook 
voor dat fabrikanten verschillende viscositeiten voorschrijven, 
afhankelijk van de temperatuurranges waarbinnen een motor 
moet presteren. U kiest dan uit die selectie zelf wat u gaat 
gebruiken, bijvoorbeeld SAE 5W-30 of SAE 5W-40. In 
principe zijn er geen omstandigheden waarbij het verantwoord 
is af te wijken van de voorgeschreven olie, het voorschrift van 
de constructeur is door uitgebreid testen tot stand gekomen. 
Belangrijk dus om aan te houden. Wanneer u een te dunne 
olie gebruikt, kan dat bij hoge temperaturen extra slijtage 
veroorzaken in de motor. 
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STRAAL KWALITEIT & 
PROFESSIONALITEIT UIT
UW EIGEN PROFESSIONELE WEBSITE
Uw klanten zoeken naar u op internet. En als ze u vinden, wilt u indruk maken. Bij bestaande én toekomstige klanten. Met 

de speciale Kroon-Oil garagewebsite laat u een professionele indruk achter. De website is ontwikkeld in samenwerking 

met Autosoft en is een zeer complete tool voor Kroon-Oil garagisten. Onderhouden van de website is erg makkelijk en het 

geheel is uit te breiden naar uw eigen wensen. 

• Eigen URL
• Keuze uit 3 moderne templates
• Aangepast aan uw huisstijl en logo’s
• Geen extra kosten, geheel kant-en-klaar
• Inclusief hosting en e-mailadressen
• Inclusief mogelijkheid aanvragen van een 

werkplaatsafspraak
• Social media integratie
• Speciaal voor het garagebedrijf

• Inclusief zeer gebruiksvriendelijke beheeromgeving en 
speciale beheer-app 

• Geoptimaliseerd voor vindbaarheid in zoekmachines
• Inclusief Kroon-Oil productadviesbanner
• Met gratis e-commerce module voor 5 occasions 

(optioneel uit te breiden) 
• Volledig responsive, geschikt voor desktop, tablet en 

mobiele apparaten
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NIEUWE LOOK, NOG 
STEEDS ‘KROON-OIL’
ONS NIEUWE HUISSTIJLPAPIER!

Printed with respect for the environment.

Printed with respect for the environment.

Printed with respect for the environment.

Kroon-Oil B.V.
Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

P.O. Box 149
7600 AC Almelo
The Netherlands

T +31(0)546-818165
F +31(0)546-817367

www.kroon-oil.com
info@kroon-oil.com

Chamber of Commerce
NL-06046651

Leon ten Hove
Marketing Manager

ho@kroon-oil.nl
+31(0)653248780

Kroon-Oil B.V.

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

P.O. Box 149
7600 AC Almelo
The Netherlands

T +31(0)546-818165
F +31(0)546-817367

www.kroon-oil.com
info@kroon-oil.com

Kroon-Oil B.V.
P.O. Box 149
7600 AC Almelo
The Netherlands

Mogelijk heeft u al een eerste exemplaar van de 
kersverse Kroon-Oil envelop en het bijbehorende 
briefpapier ontvangen. Sinds 1 juni 2016 ons nieuwe 
huisstijlpapier. 

Het was tijd voor een nieuwe look. Fris en modern maar 
door het geel heel herkenbaar als Kroon-Oil. 

Milieu was een belangrijk aspect bij het ontwikkelen 
van het nieuwe huisstijlpapier. Er wordt uitsluitend 
gebruik gemaakt van FSC gecertificeerd papier en de 
gebruikte Bio inkt levert een belangrijke bijdrage aan 
milieuvriendelijker drukwerk. 

Printed with respect for the environment.
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WINNAAR
NBSA SUCCES AWARD 2016

SMEERMIDDELENBRANCHE

Op bezoek bij dé smeermid-
delenspecialist van Nederland

Onlangs ontving Kroon-Oil de NBSA award 
voor meest succesvolle smeermiddelenprodu-
cent. 

Dat een onafhankelijk instituut je uit alle smeer-
middelondernemingen in Nederland aanwijst 
als meest succesvol en in het oog springend, 
betekent een enorm compliment voor alle men-
sen die daaraan hebben bijgedragen! We 
danken ook u voor uw vertrouwen in onze on-
derneming. 

Door het winnen van de Branche Award dingt 
Kroon-Oil ook mee naar de Business Succes 
Award 2016 voor de beste onderneming 
overall. Het juryrapport kunt u downloaden op 
onze website. 


