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Er wordt veel geschreven over de toekomst van mobiliteit. Hoe 
deze toekomst er precies uit gaat zien en wat de mondiale 
effecten zijn voor onze branche is niet geheel bekend. Toch 
proberen wij met de keuzes die we nu maken, voor zover 
mogelijk, al wel rekening te houden met dat onbekende. 

We zijn ons er terdege van bewust dat we opereren in een 
vervuilende branche. Juist daarom is het extra belangrijk dat 
we de dingen die we ‘groen’ kunnen doen, ook met volle 
overtuiging oppakken. Zodat onze CO2 footprint zo klein 
mogelijk wordt en blijft. 

We ontwikkelen brandstofbesparende smeermiddelen, kijken 
naar alternatieven voor plastic verpakkingen en voeren ook 
in onze werkomgeving zoveel mogelijk milieuvriendelijke 
oplossingen door. MVO staat steeds hoger op de agenda!

We denken mee om ‘future mobility’ te kunnen blijven voorzien 
van de juiste smeermiddelen. 

Er zijn bijvoorbeeld al alternatieve mogelijkheden om 
smeermiddelen te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan 
aardgas en andere chemische oplossingen om basisolie uit 
niet aardoliebronnen te verkrijgen. 

Daarnaast komen er in de loop van de tijd steeds meer 
elektrische voertuigen, dat levert uitdagingen op voor ons 
vakgebied. Uitdagingen maar zeker geen onmogelijkheden. 
Wat de toekomst ook brengt, wij zijn er klaar voor.

U begrijpt het, dit is een Lubevision met een futuristisch tintje. 
We voorspellen niets, we laten u zien wat we nu al doen aan 
de toekomst.

Veel leesplezier!

Ps. In de zeer nabije toekomst gaan wij uit een ander vat 
tappen. Wij zijn zo trots als een pauw en presenteren het 
resultaat op pagina 12!

COLOFON Redactioneel team
Rosalie Altena
Tom Bruggeman
Jacco Nijhuis
Bernard Voortman
Jeroen Smalbrugge

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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De ACEA European Oil Sequences 2016 zijn de opvolgers 
van de ACEA European Oil Sequences van 2012. De 
belangrijkste doelstellingen voor de nieuwe release: het 
vervangen van sterk verouderde motortesten en de introductie 
van nieuwe testen. Deze nieuwe testen moeten de impact van 
biobrandstoffen op de prestatie van motorolie betrouwbaar in 
kaart brengen. 

DE LAT LIGT HOOG
Steeds strenger wordende emissiewetgeving legt een grote 
druk op de auto-industrie om voortdurend nieuwe technieken 
te ontwikkelen. Dat de lat hierbij erg hoog ligt (voor sommigen 
misschien te hoog) werd recent wel bewezen door Volkswagens 
‘Diesel Gate’. 

Ook bij het vaststellen en testen van het prestatieniveau van 
motoroliën is het van groot belang dat de lat hoog wordt 
gelegd. Er moet getest worden met actuele hardware die 
representatief is voor de huidige stand van de techniek. Dat er 
werk aan de winkel was voor ACEA, blijkt wel uit het gegeven 
dat ACEA 2012 nog motortesten bevatte met o.a. PSA TU5 
en TU3 motoren (deze benzinemotoren werden al toegepast 
in de Peugeot 205!) 

De revisie van 2016 is daarom aangegrepen om een aantal 
nieuwe motortesten te introduceren. Deze vervangen enkele 
‘bejaarde’ motortesten die niet meer representatief zijn voor 
de huidige motortechnologie. In dit artikel nemen we de 
belangrijkste wijzigingen nader onder de loep.

In december 2016 was het eindelijk zover, de nieuwe ACEA release. Toch nog vrij onverwacht lagen de ACEA 2016 
motoroliespecificaties onder de kerstboom. Hoog tijd want de laatste grote update was alweer vier jaar geleden en de 
industrie zat er met smart op te wachten. 

ACEA 2016
LANG VERWACHTE UPDATE
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VERVALLEN PSA TU3 TEST
De ‘Valvetrain scuffingtest’ ofwel PSA TU3 is komen te vervallen. 
Deze test werd gebruikt om slijtage aan de kleppentrein te 
testen. De oude test gebruikte de sterk verouderde PSA TU3 
1.4l benzinemotor. Deze motor is absoluut geen referentie 
meer voor de moderne kleppentreindesigns. Daarnaast is er 
een gebrek aan beschikbare onderdelen om de TU3 motor 
nog te kunnen produceren. Een vervangende test is dan ook 
nog niet beschikbaar. Om slijtage aan de kleppentrein bij 
benzinemotoren te kunnen testen, vertrouwt ACEA voorlopig 
op de Mercedes-Benz OM646 dieselmotortest. 

INTRODUCTIE ACEA C5!
De gewijzigde testen zijn erg belangrijk maar nu niet echt 
meteen opvallend voor buitenstaanders. Om de verschillen 
te kunnen ontdekken, moet de liefhebber de sequences van 
zowel ACEA 2012 als ACEA 2016 uitgebreid bestuderen. 
Wat veel meer leeft én meteen opvalt is de introductie van de 
nieuwe ACEA C5 specificatie!

Deze nieuwe C5 specificatie vervult de lang gekoesterde wens 
van OEM’s om ook in de C-categorie (roetfiltercompatible) een 
specificatie te hebben met een HTHS van 2.6 tot 2.9 mPas. 
Een lagere HTHS [High Temperature High Shear viscositeit 

Naam test Gebruikte motor Prestatieparameters Bijzonderheden

CEC L-104

MERCEDES-BENZ 

OM646 

2.2L 

COMMONRAIL 

DIESELMOTOR

• Zuigerreinheid

• Nieuwe test

• Meet het effect van biodiesel op de motoroliekwaliteit: 

‘Bio Engine test’

• Van toepassing op alle C- en A/B-specificaties behalve 

op A3/B3

CEC L-109 -

• Toename van oxidatie 

• Toename van kinematische 

viscositeit

• Nieuwe test

• Voorziet in preventieve bescherming tegen 

motorolieoxidatie bij hogere bedrijfstemperaturen 

veroorzaakt door biodiesel

• Voor ACEA A5/B5 en alle C-specificaties gelden 

zwaardere limieten dan voor ACEA A3/B3 en A3/B4.

CEC L-111

BMW/PSA 

EP6 

1.6L 

BENZINEMOTOR

• Zuigerreinheid 

• Turbo compressor reinheid

• Deze hoge temperatuur oxidatietest vervangt de eerder 

genoemde TU5 motortest.

• De nieuwe EP6 testmotor heeft de benodigde actuele 

motortechniek als directe benzine-inspuiting en een 

turbo compressor

CEC L-106

FORD/PSA

DV6 

1.6L DIESELMOTOR 

• Viscositeitstoename bij 5.5% 

roet in de olie

• Zuigerreinheid

• ‘Oil-dispersion’ test

• Vervangt de oudere DV4 motortest (een Ford/PSA 

1.4l dieselmotor met turbo compressor en zonder 

intercooler).

• Nieuwe DV6 motortest met actuelere hardware als 

een turbo compressor met variabele geometrie en een 

intercooler

CEC L-112 -

• De compatibiliteit van de 

nieuwe generatie elastomeren 

met motoroliën

• Vervangt de oude elastomeer compatibiliteitstest

• Door toepassing van nieuwe materialen en afdichtingen 

in moderne motoren is het noodzakelijk de oude test te 

vervangen door een meer representatieve test

Met uitzondering van een kleine aanpassing van de fosforlimiet voor ACEA C2 (was ≤ 0.09 nu ≥0.07 ≤ 0.09) is er aan de chemische SAPS limieten verder niets 
gewijzigd voor ACEA 2016.

5



bij 150°C] in combinatie met de toepassing van de dunne SAE 0W-20 en 5W-20 motoroliën, is noodzakelijk om te voldoen 
aan de steeds strengere eisen ten aanzien van uitlaatgasemissie en brandstofbesparing. Qua performance is de nieuwe C5 
specificatie een kopie van de C3 specificatie, met exact gelijke Mid-SAPS limieten, maar uiteraard wel met 2% strengere eisen 
op het gebied van brandstofbesparing.

Op dit moment is er nog geen autofabrikant die deze nieuwe C5 specificatie voorschrijft. Toch hebben we al diverse vragen 
gehad of we een product met de nieuwe C5 specificatie beschikbaar hebben. 

VIJF SPECIFICATIES IN DE C-CATEGORIE
Met de introductie van ACEA C5 bestaat de C-categorie nu uit vijf verschillende C-specificaties; het begon ooit met drie. Samen 
met de vier verschillende specificaties uit de A/B-categorie [Voor auto’s zonder roetfilter] werd het steeds complexer. Om het 
aantal specificaties in de personenwagencategorie niet verder te laten toenemen, heeft ACEA de A1/B1 specificatie laten 
vallen. Dat kon men ook doen omdat de nieuwe C5 de eisen voor lagere viscositeiten en HTHS limieten van A1/B1 volledig 
dekt. A1/B1 is dus feitelijk overbodig geworden. C5 biedt op het gebied van brandstofbesparing hetzelfde als A1/B1 met als 
bonus de compatibiliteit met moderne uitlaatgasnabehandelingssystemen.

BELANGRIJKE VERANDERINGEN IN DE ‘HEAVY-DUTY’ CATEGORIEËN
• De nieuwe CEC L-112 elastomeertest (alle E-specificaties), de twee nieuwe biodieseltesten CEC L-109 (Alle

E-specificaties) en CEC L-104 (Alleen E6 en E9) zijn ook van toepassing op de ‘Heavy-Duty’ specificaties.
• De Mack T11 motortest is vervangen door de nieuwere Mack T8E test. Deze test meet de relatieve viscositeit bij 4.8%

roet in de olie en 50% ‘shear loss’ (viscositeitsverlies door shearing).
• Hoewel de oudere Mack T11 test deel blijft uitmaken van het API CI-4, CJ-4, CK-4 en FA-4 approvalprogramma mag

men alleen voor ACEA E9 (want gebaseerd op API CJ-4) gebruik blijven maken van de oudere Mack T11 test.
• De E-categorie voor ‘zware diesels’ kent geen introductie of verwijdering van specificaties. Deze categorie bestaat

daarmee nog steeds uit de vier reeds bekende motoroliespecificaties: E4, E6, E7 en E9.
• Op het gebied van chemische limieten zijn er geen veranderingen. Vergeleken met de ‘Light-Duty’ categorieën komen de

‘zware jongens’ er bij de ACEA 2016 update dus bekaaid van af!

TIJDSPAD INTRODUCTIE
Omdat ACEA 2016 pas in december vorig jaar is vrijgegeven, is het niet realistisch om te denken dat de hele smeeroliënindustrie 
van de een op andere dag alle producten klaar heeft voor ACEA 2016. Dat kost tijd (die we ook krijgen). Met de ACEA 2016 
update zijn echter wel belangrijke stappen gezet om prestatie-eisen voor moderne motoroliën synchroon te laten lopen met de 
smeervoorschriften van de moderne generatie motoren met actuele techniek. 

Door toevoegen van nieuwe testen, maar ook door het vervangen van sterk verouderde motortesten, mogen we verwachten dat de 
nieuwe ACEA 2016 motoroliën een goede basiskwaliteit garanderen voor het overgrote deel van het Europese voertuigenpark. 

Voor introductie van ACEA 2016 hanteert ACEA onderstaande kalender.

Sequence versie Eerste toegestane gebruik Verplicht voor nieuwe claims Oliën met deze claim mogen 
worden verkocht tot

2004 1 november 2004 1 november 2005 31 december 2009

2007 1 februari 2007 1 februari 2008 23 december 2010

2008 22 december 2008 22 december 2009 22 december 2012

2010 22 december 2010 22 december 2011 22 december 2014

2012 14 december 2012 12 december 2013 1 december 2018

2016 1 december 2016 1 december 2017 ...
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DE SPELREGELS
• Nieuw te introduceren producten mogen tot 1 december 2017 zowel ACEA 2012 als ACEA 2016 claimen. 
• Vanaf 1 december 2017 mogen nieuw te introduceren motoroliën alleen nog maar ACEA 2016 specificaties claimen.
• Reeds bestaande motoroliën (geïntroduceerd voor 1 december 2017) mogen nog tot 1 december 2018 de oude ACEA 

2012 specificaties claimen.
• Na 1 december 2018 zijn producten met ACEA 2012 specificaties niet meer toegestaan.

Wij zijn al een tijd volop bezig alle producten te updaten tot ACEA 2016 niveau. Alle motorolieformules worden nagelopen 
en waar nodig aangepast om te voldoen aan ACEA 2016. In de komende maanden veranderen de specificaties van steeds 
meer Kroon-Oil producten van bijvoorbeeld ACEA C3-12 naar ACEA C3-16. Hierbij verwijst het laatste getal naar het jaar van 
de betreffende ACEA sequence. Uiteraard zullen al onze producten ruim vóór 1 december 2018 voldoen aan ACEA 2016!
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Het aantal aanbevolen producten dat mag worden toegepast is uitgebreid. Wanneer 
er meer dan drie producten geschikt zijn voor uw toepassing, verschijnt er onder het 
advies een button ‘MEER ALTERNATIEVEN’. Wanneer u hierop klikt toont de website 
meerdere mogelijke Kroon-Oil producten.

MARINE & WATERSPORT NIEUWE ADVIESCATEGORIE
De adviesdatabase is uitgebreid met de categorie Marine & 
Watersport

Via de optie ‘slim zoeken’ vindt u nu ook motoren, final drives, keerkoppelingen en andere 
componenten in de categorie Marine & Watersport. Naast hoogwaardige producten voor 
zwaardere marine toepassingen, geeft de Kroon-Oil Atlanticlijn een goede dekking in het 
segment watersport. 

Om u altijd van het beste productadvies te voorzien, investeren we continu in 
onderhoud en verbetering van kroon-oil.com. Dagelijks wordt er veel zorg en 
aandacht besteed aan het juiste advies en fine-tunen we waar mogelijk. In de 
afgelopen maanden zijn er diverse zaken beschikbaar gemaakt op onze website.

DE KROON-OIL WEBSITE
UPDATE
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TAALUITBREIDINGEN
Kroon-Oil producten zijn verkrijgbaar in meer 
dan 60 landen wereldwijd. In al deze landen 
is behoefte aan accurate productinformatie en 
smeermiddelenadvies. Daar spelen we op in 
door de Kroon-Oil systemen en productlabels 
te onderhouden in meer dan 20 talen. Door 
de recente toevoeging van Noors en Turks, 
is kroon-oil.com inmiddels al beschikbaar in 
12 talen. Daarnaast wordt de inhoud van 
de website zoveel mogelijk aangepast op 
lokale omstandigheden; bezoekers in China 
zien voertuigen uit het Chinese wagenpark 
met lokale voorschriften, in Noorwegen 
ziet men naast de Noorse taal een Noorse 
kentekenplaat voor de identificatie van een 
auto. 

UITBREIDING ADVIESTOOL MET POWERFLUSH® ADAPTERS
Sinds de introductie van PowerFlush® en PowerFlush TPE is er veel vraag naar 
gedegen informatie omtrent het gebruik van de juiste adapters en aansluitmateriaal. 
Daarom hebben we onze ruime praktijkervaring nu gebundeld in een digitaal 
systeem en toegevoegd aan het productadvies op onze website. Bij productadvies 
voor automatische transmissies, wordt een PowerFlush® logo getoond. Wanneer 
u hierop klikt, ziet u een handig overzicht van beschikbare adapters voor de 
betreffende transmissie. Deze tool is met name erg handig voor Kroon-Oil grossiers 
en garagisten. 

SSL CERTIFICATEN OP HET KROON-OIL DOMEIN
Een SSL certificaat versleutelt dataverkeer tussen browser en server zodat 
vertrouwelijke gegevens veilig zijn. De Kroon-Oil website, ons brandportal en ons 
klantenportal KICK maken nu gebruik van dit beveiligingsprotocol. Een externe 
partij controleert de authenticiteit van de site en daarmee bent u verzekerd van 
veilige content en veilig gebruik van onze websites en services.

OVER WWW.KROON-OIL.COM
Sinds de introductie van de eerste online aanbevelingentool, laat de Kroon-Oil website alleen maar groeicijfers zien. Inmiddels 
worden gebruikers over de hele wereld in 12 talen voorzien van het beste olieadvies. Afgelopen jaar genereerde de adviestool 
meer dan 2,5 miljoen unieke adviezen. 

Sinds begin jaren ’90 heeft Kroon-Oil een duidelijke visie wat betreft de ontwikkelingen in de smeermiddelenmarkt. Door de 
enorme diversificatie van oliën en de inzet van olie als constructieonderdeel, is het steeds onoverzichtelijker geworden welke 
producten voor welke toepassing ingezet mogen worden. Deze vroege inzichten leidden toen al tot het bouwen van een 
database waarmee adviezen gegenereerd konden worden. In het begin was deze beschikbaar op CD-rom, later via de Kroon-
Oil website. Nog altijd besteden we veel zorg en aandacht aan het juiste advies. Dagelijks zijn collega’s bezig om adviezen 
te verfijnen en uit te breiden waar mogelijk. Daarnaast investeren wij aanzienlijk in onderhoud en verbetering van de Kroon-Oil 
website. 

Veilig https://www.kroon-oil.com/nl/
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Alexey Mitskevich: ‘Allereerst moet er vertrouwen zijn. Kroon-
Oil toont zich een betrouwbare leverancier met een hoge 
servicegraad. Jullie reageren snel op vragen en hebben vanaf 
dag 1 gezegd: ‘Jullie zijn onze partner, met jullie gaan we 
als exclusief vertegenwoordiger bouwen aan ons merk in 
de Oekrainse markt’. En die betrouwbaarheid betaalt zich 
terug. Door gezamenlijk te investeren in marketingactiviteiten 
bouwt Kroon-Oil gestaag merkbekendheid op. Je vindt Kroon-
Oil billboards in diverse Oekrainse steden, bestelbusjes zijn 
voorzien van Kroon-Oil reclame en shops krijgen een Kroon-
Oil merkuitstraling. 

‘Daarnaast heeft Kroon-Oil haar technische ondersteuning 
goed geregeld. De website wordt geroemd om haar 
gebruiksvriendelijkheid en is begin vorig jaar beschikbaar 
gemaakt in het Russisch. Dat is een absoluut voordeel voor 
onze klanten omdat ze lang niet allemaal de Engelse taal 
beheersen.’ zegt Oleg. ‘Binnenkort verzorgen de technische 

mensen van Kroon-Oil een aantal technische trainingen om het 
algemene kennis- en belevingsniveau over smeermiddelen te 
verbeteren. Maar ook als het gaat om technische artikelen in 
ons AD Style magazine kunnen we altijd rekenen op relevante 
input.’

‘Waarom hebben jullie destijds eigenlijk voor Kroon-Oil 
gekozen?’ Vroegen wij aan Oleg. ‘Wat gaf de doorslag? 
Er zijn immers vele oliemerken waaruit men kan kiezen, veel 
goedkopere bovendien en andere met een wereldwijde 
naamsbekendheid.

‘Exclusiviteit was doorslaggevend. We hebben in het verleden 
slechte ervaringen gehad met partners die de afspraken 
schonden en na verloop van tijd ook onze concurrenten 
gingen beleveren. Daarnaast waren we erg onder de 
indruk van het brede assortiment. We kunnen niet alleen alle 
motoroliën en versnellingsbakoliën bij één partner betrekken, 

Kroon-Oil wordt sinds 2012 exclusief vertegenwoordigd door ESO Autotechnics, onderdeel van AD Oekraïne dat weer 
onderdeel uitmaakt van ADI (Auto Distribution International). ADI is één van de grootste en belangrijkste coöperatieve 
grossiers in de automobielsector en heeft een wereldwijd partnernetwerk. We zijn dan ook erg trots op de succesvolle 
samenwerking en vroegen aan Oleg Kisilitsa, hoofd productmanagement en Alexey Mitskevich Marketing Manager bij AD 
Oekraïne WAT dit partnerschap precies zo succesvol maakt. 

EEN SUCCESVOL 
PARTNERSCHAP
AD OEKRAÏNE
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EEN SUCCESVOL 
PARTNERSCHAP
AD OEKRAÏNE

maar ook koelvloeistoffen en allerlei werkplaatsproducten. 
Ook zijn we na een bezoek aan jullie productiefaciliteit in 
Zwijndrecht overtuigd geraakt van de kwaliteit van jullie 
producten en organisatie. Jullie werken uitsluitend met de 
gerenommeerde basisolie- en additievenleveranciers, werken 
niet met geregenereerde basisoliën en hebben bovendien vele 
OE goedkeuringen. Want het laatste waar wij op zitten te 
wachten zijn kwaliteitsissues’ benadrukt Oleg.

Wat verwacht je van de toekomst? willen wij tot slot van 
Oleg en Alexey weten? ‘We verwachten dat we het huidige 
olievolume met Kroon-Oil in de komende jaren kunnen 
verdrievoudigen en dat we als AD Oekraïne door de 100 
miljoen Euro omzetbarrière gaan.’ Op wat voor termijn denken 
jullie dit te kunnen realiseren? ‘Dat is lastig te zeggen’ zegt 
Oleg…’This is Ukraine’ :)

AD OEKRAÏNE IN CIJFERS

• Eso Autotechnics opgericht in 1994

• Toegetreden tot AD Oekraïne in 2007

• Marktleider in onderdelendistributie voor personen- en lichte bedrijfwagens

• 5400m2 magazijnruimte in Kiev en 13000m2 over de hele Oekraïne

• 27 vestigingen

• 4 representatieve kantoren

• 675 medewerkers

• Meer dan 120 merken

• 85.000 unieke part.nrs.

• Eso Autotechics handelt 3700 leveringen per dag af

• 24-uurs levering in iedere Oekraïense stad en levering binnen 2 uur in een stad met een eigen vestiging. 

• Dit betekent een omvangrijke logistieke operatie en vraagt ook om een betrouwbare olieleverancier met een 

breed assortiment. 

• De Marketing van AD Oekraïne is sterk. Men geeft in eigen beheer het kwartaalmagazine AD Style uit met een 

oplage van 7.000 stuks. Ook wordt er jaarlijks een huisbeurs georganiseerd met bezoekersaantallen variërend 

van 7.000-10.000 professionals. Daarnaast worden er regelmatig promotionele campagnes gehouden voor 

hun klanten.
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HELAR 
FE LL-04 0W-20
Helar FE LL-04 0W-20 motorolie voldoet aan de nieuwste VAG-norm 
508.00 / 509.00 Interessant om te weten is dat de 508.00 norm voor 
benzinemotoren geldt en 509.00 voor dieselmotoren. Het product is niet 
geschikt voor motoren die een andere specificatie voorschrijven en is 
daarmee een goed voorbeeld van een ‘custom made’ motorolie. 
Helar FE LL-04 0W-20 heeft een karakteristieke groene kleur.

PRESTEZA 
LL-12 FE 0W-30
Presteza LL-12 FE 0W-30 is een Mid-SAPS motorolie die voldoet aan 
de BMW Longlife-12 FE specificatie. Het product is geschikt voor alle 
BMW benzinemotoren vanaf 2002 die in Europa geleverd zijn en BMW 
dieselmotoren vanaf modeljaar 2014 met maximaal 1 turbocompressor 
(alle 3-cilinder motoren B37, 4-cilinder motoren vanaf modeljaar 2014 en 
6-cilinder motoren vanaf modeljaar 2013).

DURANZA 
MSP 0W-30
Duranza MSP 0W-30 is speciaal ontwikkeld voor de nieuwste generatie 
Ford personen- en bestelwagens, die voorzien zijn van een katalysator 
en/of roetfilter. Het kan toegepast worden als de Ford specificatie WSS-
M2C950-A wordt voorgeschreven. Deze olie voldoet ook aan de ACEA 
C2 specificatie.

Het verminderen van brandstofverbruik en daarmee ook de CO2 uitstoot zijn al een tijd de 
magische woorden in de automotive. We kunnen er niet meer omheen.
Motoren van de nieuwe generatie eisen specifieke smeermiddelen waar Kroon-Oil ook in voorziet. Naast de bekende 0W-oliën: 
Enersynth FE 0W-20, Helar SP 0W-30, Avanza MSP 0W-30 en Helar 0W-40 die we al langer in ons programma hebben, 
is het assortiment nu uitgebreid met 3 nieuwe 0W-oliën: Helar FE LL-04 0W-20, Presteza LL-12 FE 0W-30 en Duranza MSP 
0W-30. De producten zorgen voor minder wrijving, een vlotte start en minder uitstoot. 

PRODUCTUPDATE 
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PERLUS FG 32 
32654 - 5 L CAN
Perlus FG 32 is een hydraulische olie op basis van voedselveilige basisoliën en geavan-
ceerde additieven. De H1 registratie geeft aan dat het product geschikt is voor de levens-
middelenindustrie waar incidenteel contact met levensmiddelen kan voorkomen.
 
Perlus FG 32 is o.a. neutraal ten opzichte van kunststof afdichtingen, heeft een goede 
anti-roestwerking, een goed demulgerend vermogen etc.

COOLANT SP 16 
32693 - 1 L FLACON 
Coolant SP 16 is een gebruiksklare Long Life koelvloeistof speciaal geschikt voor Renault, 
Nissan en Dacia. Het product kan worden toegepast in koelsystemen van zowel personen-
wagens, bestelauto’s en vrachtwagens. Door de gepatenteerde silicaatvrije technologie 
op basis van meervoudige carbolzuren biedt Coolant SP 16 een veel langere bescher-
ming tegen corrosie dan standaard koelvloeistofkwaliteiten. Kwetsbare onderdelen als 
radiateur, waterpomp en thermostaat gaan hierdoor langer mee. Het product heeft een 
vorstbeveiliging tot –38˚C.

SP GEAR LS 1015 
32704- 1 L FLACON
SP Gear LS 1015 is een Long Life transmissieolie van hoge kwaliteit. Het vol-synthetische 
product is geschikt voor de totale aandrijflijn, inclusief sperdifferentiëlen en aandrijvingen 
die een ‘Limited Slip’ transmissieolie vereisen. SP Gear LS 1015 is neutraal ten opzichte 
van afdichtingen, uitstekend opgewassen tegen lange verversingstermijnen en voorkomt 
slijtage. Het biedt een sterke smeerfilm onder de meest zware omstandigheden.

GEAR GREASE EP 00/000
32343 - 600 GR POT
Gear Grease EP 00/000 is nu verkrijgbaar in een 600 grams pot! Dit lithiumvet met 
extreme pressure additieven is geschikt voor centrale smeersystemen. Door lithiumzeep als 
verdikkingsmiddel te gebruiken, hecht het product sterk aan metaal. De additieven zorgen 
o.a. voor een uitstekende waterverdringing, goede werking tegen corrosie en slijtage. 
Deze eigenschappen maken het product heel geschikt voor centrale vetsmeersystemen en 
gesloten, maar niet olie-dichte, tandwielkastjes.

COMPOUND OGL EP 0/1
32570 - 400 GR PATROON
Compound OGL is sinds kort verkrijgbaar in het speciale LubeShuttle vetpatroon. Het 
hoogwaardige smeervet is samengesteld uit een zeer dikke basisolie en een ‘Mixed-Com-
plex’ zeepbasis geschikt voor zwaarbelaste toepassingen in diverse takken van de in-
dustrie. Compound OGL EP 0/1 wordt onder andere gebruikt als smeermiddel voor 
koppelschotels en zwaarbelaste open tandwielen, zoals draaikransen, aandrijfkettingen 
die werken in de open lucht of in een stoffige omgeving.

BINNENKORT 
VERKRIJGBAAR

BINNENKORT 
VERKRIJGBAAR

BINNENKORT 
VERKRIJGBAAR

MEER PRODUCTNIEUWS 
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MAATWERK
Een goed voorbeeld is de Ford ECOBoost 3-cilindermotor. 
Concessies doen aan de voorgeschreven 5W-20 is geen optie. 
De techniek laat dat niet toe. Om de interne wrijving nog meer 
te verlagen, loopt de distributieriem door een oliebad. Gebruik 
je hiervoor een product met een ander additievenpakket dan 
loop je grote kans dat de riem, die de gehele levensduur van 
de motor mee moet gaan, vroegtijdig wordt aangetast. 

Een ander beeld: moderne producten die niet gebruikt 
mogen worden voor oudere auto’s. Helar FE LL-04 0W-20 
en Presteza LL-12 FE 0W-30 zijn supermoderne motoroliën 
voor de nieuwste generatie Volkswagen en BMW modellen. 
Deze producten zijn niet backwards compatible met oudere 
modellen van deze merken. 

Kortom, maatwerk wordt meer regel dan uitzondering. Kans 
of uitdaging?

ALLE KANTEN OP
Er zijn legio mogelijkheden om de noodzakelijke producten 
op te nemen in het voorraadbestand. Samen met uw 
grossier adviseren we u over de benodigde producten en 
verpakkingsformaten. 

Overstappen naar grotere verpakkingsvormen kan 
bijvoorbeeld economisch voordeel opleveren; de literprijs van 
een 20-literverpakking is veel aantrekkelijker dan een 1- of 
5-literverpakking. Gebruikt u teveel 20-literverpakkingen van
een bepaalde soort, dan kunt u overstappen naar de 60-liter
drum. Ook de literprijs van een 60- literverpakking ligt lager dan 
die van de 20-literverpakking. Voor beide verpakkingsformaten
is daarnaast een praktische en aantrekkelijke stelling ontwikkeld
waarmee u de producten efficiënt opbergt.
Wanneer ook de 60-literverpakking te klein blijkt, kan een 2x
208 liter opstelling op een milieuvatenpallet een goede optie
zijn. De vaten worden dan voorzien van een pneumatische

Bij het veranderende wagenpark zijn uitlaatgasemissiebeperking, brandstofbesparing en andere milieu-eisen steeds be-
langrijker. Constructeurs passen daarom hun motoren en systemen aan, wij maken op onze beurt smeermiddelen die 
voldoen aan de eisen van de diverse OEM’s. Het gevolg: een breder assortiment smeermiddelen met (over het algemeen) 
lagere viscositeiten. Dus waar een 1500 liter bulktank eerder een goede dekking gaf voor de voertuigen die een universele 
garagist in onderhoud heeft, blijkt dat hij nu steeds meer speciale producten moet voeren. 

IS UW BEDRIJF AL KLAAR 
VOOR DE TOEKOMST? 
KROON-OIL DENKT MET U MEE!
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vatpomp, 10 meter slanghanghaspel en een digitale afgiftemeter. 
Plaats deze centraal in de werkplaats en u kunt letterlijk alle kanten 
op. 

NIET GENOEG RUIMTE?
Sommige werkplaatsen bieden niet genoeg ruimte voor 
bovengenoemde oplossingen. Maar ook daar weten we raad met 
de verrijdbare olie-installatie met pneumatische vatpomp, digitale 
afgiftemeter en 10 meter haspel of 3 meter slang. 

UITSTRALING
Naast ondersteuning en advies bij het productassortiment, kunnen 
we u ook medewerking verlenen bij de professionele uitstraling van 
uw bedrijf. 

U kunt daarbij denken aan:
• Bedrijfskleding
• Gevelbeplatingen
• Lichtbakplaten in bestaande lichtbakken
• Ovale Kroon-Oil lichtbakken
• Gevelbord service specialist/dealer
• Divers olie-equipement
• Kroon-Oil promotionele items

AANTREKKELIJKE EIGEN WEBSITE
In samenwerking met Autosoft bieden we u daarnaast een 
aantrekkelijke website waarmee u tegen een scherp tarief een 
professionele uitstraling op internet realiseert. De website is klaar 
voor de toekomst met de responsive technologie; het formaat wordt 
automatisch aangepast aan het scherm. Belangrijk omdat 80% van 
de internetgebruikers internet raadpleegt op tablet of smartphone. 

Dit alles wordt u nog interessanter gemaakt door het Garage 
Supportplan. Indien u besluit uw olie bij Kroon-Oil af te nemen 
kunt u bovenstaande equipementoplossingen meenemen in het 
supportplan. 

Neem voor meer informatie en 
de voorwaarden contact met ons op!

20 / 60-LITERDISPLAY
• Door de opvangbak voldoet het garagebedrijf aan de 

milieueisen
• Strak en mooi design
20-literdisplay
• De literprijs van een 20-literverpakking ligt lager dan die van 

de 1 – en 5-literverpakking
• Door het gebruiken van 20-literverpakkingen, grijpt u niet snel 

mis. U hebt immers een aantal extra liters liggen.
60-literdisplay
• De literprijs van een 60-literverpakking ligt lager dan die van 

de 20-literverpakking
• Makkelijker werken dan met rechtopstaande drums met 

vatpomp op een milieuvatenpallet
• Geen ongewenst oliebad op de drum
• Kies voor een kwalitatieve, goed afsluitende vatkraan die 

geschikt is voor hergebruik (sette)

LIQUID STORE 300 LITER;
• De bulktank van de toekomst
• Strak en net design
• Makkelijk en netjes werken door de kraan en opvangbak
• Meer voorraad dan een 208 liter vat maar neemt minder 

ruimte in dan een bulktank

UW EIGEN PROFESSIONELE WEBSITE
• 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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Het is niet vreemd dat deze vraag met regelmaat aan ons gesteld wordt. Ja, er is zeker sprake van een overgang en ver-
anderende vraag. Wereldwijd zijn er echter nog veel ontwikkelingen waardoor de vraag naar smeermiddelen voorlopig 
toeneemt. We zien daarbij twee belangrijke tendensen. Enerzijds heeft de vraag naar smeermiddelen te maken met de 
massamotorisering in met name Afrika en Azië. Anderzijds met de ontwikkelingen rondom elektrisch rijden in vooral rij-
kere delen van de wereld. Een verandering die nog 10-tallen jaren in beslag zal nemen. 

DE MASSAMOTORISERING
De massamotorisering, die rond het jaar 1900 is ontstaan 
na de ontdekking van de snellopende verbrandingsmotoren, 
is nog niet afgelopen en versnelt alleen maar. De noodzaak 
voor smeermiddelenproducenten als Kroon-Oil vindt ook hier 
zijn oorsprong en is groeiend. Mobiliteit met al zijn sterke 
en zwakke punten, zorgt voor een ongekende economische 
dynamiek en smeermiddelen zijn nog steeds essentieel om 
deze motoren te smeren. (Maar vergeet ook tandwielkasten en 
transmissies niet.) De massamotorisering zorgt wereldwijd voor 
een groeiende vraag naar smeermiddelen. Continenten als 
Afrika en Azië (met name China en India) maken een enorme 
inhaalslag en zijn echte groeimarkten. Voorlopig is het meer, 
meer en nog eens meer. 

Uiteraard worden smeermiddelen voor veel meer doeleinden 
ingezet. Denk aan landbouw, scheepvaart, mijnbouw, 
energiesector en industrie. Deze laatste sector is heel breed! 
Smering is van alle tijden en om de wereld in beweging te 
houden blijft de productie van smeermiddelen essentieel. 

De andere tendens: ‘De wereld is vol van massa-elektrificatie’
Het is wijd en zijd bekend dat CO2-uitstoot en schadelijke 
uitlaatgasemissies moeten worden beperkt. Een hoge uitstoot 
(die ontstaat door de verbranding van fossiele brandstoffen als 
steenkool en aardolie in welke vorm dan ook) lijkt zeker de 
oorzaak te zijn van het broeikaseffect. Een opwarmende aarde 
zorgt op lange termijn voor klimaatproblemen en een stijgende 
zeespiegel door smeltende ijskappen. Wereldwijd is dan ook 
afgesproken om de CO2-uitstoot drastisch te beperken. In de 
praktijk blijkt dat echter een moeilijke opgave. 

Ook speelt het beperken van schadelijke uitlaatgasemissies 
een grote rol. Met name wereldsteden en grote agglomeraties 
hebben zeer regelmatig te maken met smogvorming, 
veroorzaakt door wegverkeer, industrie en energiecentrales. 
De politiek zoekt met man en macht naar oplossingen omdat 
de situatie steeds meer uit de hand dreigt te lopen en er 
grote gezondheidsrisico’s zijn voor de inwoners. Mits energie 
CO2-neutraal wordt opgewekt en de elektrificatie van het 
wagenpark wordt aangewakkerd, is daar dus veel winst te 
behalen. 

‘OVER 10 JAAR RIJDT IEDEREEN ELEKTRISCH 
EN WAT IS DAN DE TOEKOMST VOOR JULLIE 
ALS SMEERMIDDELENPRODUCENT? ‘
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In theorie is massaelektrificatie een goede mogelijkheid om 
CO2-uitstoot te beperken. Voorwaarde daarbij is dat de 
energie CO2-neutraal wordt opgewekt door wind, zonne-
energie of waterkracht. Het vergt echter ook veel financiële en 
technische offers om de productiecapaciteit op te voeren. Dat 
proces is echter onomkeerbaar en met name in ontwikkelde 
landen is het sterk in gang gezet. Een land als bijvoorbeeld 
Noorwegen vervult hierin een voortrekkersrol. 
Dat heeft mede als reden dat Noorwegen meer dan 90% van 
zijn elektriciteit opwekt middels waterkracht. 

Er lijkt nu een momentum te zijn dat kans biedt om 
verbrandingsmotoren te vervangen door elektro-/ 
waterstofauto’s. Of dit een grote kans van slagen heeft, hangt 
in grote mate af van de politiek die beleid moet omzetten in 
regelgeving. Iets dat beter lukt in rijkere landen. Fiscale sturing 
is daarbij een belangrijk instrument maar niet alle landen 
hebben daarvoor de benodigde gelden. 

Toch zal de behoefte aan smeermiddelen voor het 
automotivekanaal uiteindelijk minder worden. Maar voordat 
dat punt bereikt is, is er nog een lange weg te gaan. Hoe lang 
precies valt niet te zeggen maar er is een gerede kans dat het 
nog wel een jaar of 50 zal duren. Uiteraard verandert de markt 
in die 50 jaar continu. Kroon-Oil kan en zal actief inspelen op 
deze veranderende markt. Als productiemaatschappij met een 
grote blendingscapaciteit, is het van ondergeschikt belang 
welk type smeermiddel geproduceerd wordt. 
Kortom, smeermiddelen voor automotive toepassingen zullen 
nog lang nodig zijn. Er vinden veranderingen plaats maar niet 
met die snelheid dat wij niet op tijd kunnen veranderen en ons 
kunnen voorbereiden op andere markten en producten. Het 
zal beslist niet zo zijn dat er binnen 10 jaar geen motoroliën 
en (auto) transmissieoliën meer nodig zijn. 

INSPELEN OP BEHOEFTE
Is er geen behoefte meer aan 2-takt producten? Dan schakelen 
we over op productie van meer 4-taktoliën; een ontwikkeling 
die op dit moment al gaande is. Zijn er meer industriële 
producten nodig? Dan schakelen we daar op over. Enz. 

EN HET OPRAKEN VAN RUWE OLIE? 
Er zijn genoeg redenen om aan te nemen dat ook dat geen 
problemen veroorzaakt. Er zijn natuurlijke alternatieven die 
uitstekende smeermiddelen opleveren. Zeker als je er chemie 
op loslaat. Het stenen tijdperk is niet ten einde gekomen door 
een gebrek aan stenen en zo zal dat ook niet gebeuren door 
een gebrek aan ruwe aardolie. Ook met bijvoorbeeld aardgas 
als grondstof zijn perfecte smeermiddelen te produceren en 
de reserves van aardgas zijn vele malen hoger dan die van 
ruwe aardolie. 

Kroon-Oil volgt de mondiale ontwikkelingen op de voet; wat 
de toekomst ook brengt, wij zullen er klaar voor zijn!

19 
‘ De wereldwijde productie van (vracht)auto’s 
bedraagt op dit moment bijna 100 miljoen stuks 
per jaar en bewoog zich de afgelopen 10 jaar tussen 
de 70 en 90 miljoen stuks. 

‘ De wereldbevolking telt op dit moment circa 
7 miljard inwoners en is binnen 30 jaar waarschijnlijk 
gegroeid naar 9 miljard. De groei vindt met name 
plaats in Afrika, India en Azië waar de massamotorisering 
nog in volle gang is. 

‘ Er rijden op dit moment circa 1 miljard auto’s 
rond. De verwachting is dat dit gaat stijgen naar 
minstens 2 miljard, met als hoofdaandrijfbron: Een 
verbrandingsmotor. Procentueel gezien vormen 
elektrische auto’s nog een grote minderheid. 

‘ De gemiddelde levensduur van een auto ligt ergens 
tussen de 15 en 25 jaar. 

‘ De totale productie van personenauto’s met 
een 100% elektrische aandrijving (batterij 
of waterstof aangedreven) valt op dit moment nog 
te verwaarlozen, maar is stijgend. Veel 
automobielfabrikanten springen op de trein, al kost dat 
momenteel nog steeds veel geld. Ze willen de trein niet 
missen, maar wedden ook op andere paarden. 

‘Dieselmotoren voor personenauto’s nemen 
mondiaal slechts een geringe plaats in in de totalen. 
Dit is in hoofdzaak een Europees verhaal en 
de tendens is dalend, met name door de dure NoX 
uitlaatgasnabehandelingssystemen en alle 
politieke commotie n.a.v. van het VW 
dieselschandaal. Politiek en milieutechnisch gezien is 
een dieselmotor steeds minder goed te verdedigen. Uit 
technisch oogpunt dreigen de kosten te hoog te 
worden om een dieselmotor aan de nieuwste 
(toekomstige) uitlaatgasemissies te laten 
voldoen. 

‘ Auto’s met een hybride motor, Plug-In auto’s en 
auto’s met een CNG of LPG motor (per wereldregio 
verschillend) worden steeds populairder (al dan niet als 
tussenoplossing) maar zijn nog steeds voorzien 
van een verbrandingsmotor. 

‘ In Nederland wordt grofweg 60% van de auto¹s 
zakelijk aangeschaft en is fiscale sturing het 
middel om veranderingen door te voeren. 
Sinds 01/01/2017 is dit de facto afgeschaft 
door de veranderende bijtelling. Enkel, er is nog een 
uitzondering voor volledig elektrische auto’s die 4% 
bijtelling genieten en die aangeschaft worden voor 
31 december 2020. Deze lage 4% bijtelling geldt 
dan voor een periode van maximaal 60 maanden. De 
verwachting is, dat dit elektrische segment toch flink 
gaat stijgen maar procentueel gezien toch nog 
altijd gering is ten opzichte van de totale 
voertuigvloot. 



Onlangs introduceerde Kroon-Oil PowerFlush® TPE! De opvolger van ons succesvolle PowerFlush® apparaat is nog praktischer 
in gebruik! Met het omzetten van slechts 1 hendel stuurt u het hele automaatspoelproces aan. Daarnaast geeft de ingebouwde 
flow-indicator door middel van een zoemer aan of de adapters goed zijn aangesloten.

• Nog eenvoudiger in gebruik door single-switch systeem
• Vervuilde olie gaat niet door de pomp
• Temperatuuraanduiding
• Geïntegreerde flow-indicator met waarschuwingszoemer

single-switch-systeem

Nu met online adapteradvies | www.kroon-oil.comNIEUW

TPE

Onze online adviesdatabase is uitgebreid met een nieuwe functionaliteit; adapteradvies! Een unieke feature die nu ter beschikking 
staat aan onze klanten. Voortaan is in een oogopslag duidelijk welke adapter nodig is bij een PowerFlush-behandeling.

In het afgelopen jaar zijn alle ervaringen op het gebied van benodigde adapters voor een automaatspoeling vastgelegd in een 
uitgebreide database. Op dit moment is er al een brede dekking en de komende tijd blijven we deze database aanvullen met 
nieuwe beschikbare informatie.

HOE HET WERKT
Bij het smeermiddelenadvies voor een automatische 
transmissie is voortaan een PowerFlush-logo zichtbaar. 
Wanneer u hierop klikt, verschijnt er een overzicht van de 
mogelijke adapters voor deze automatische transmissie. 

WWW.KROON-OIL.COM | NU MET ONLINE ADAPTERADVIES

waarschuwingszoemer

temperatuuraanduiding
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De hoofdonderwerpen die dit jaar aan bod kwamen waren 
leverbetrouwbaarheid, service, productkwaliteit en zekerheid. 
Gemiddeld gaf u ons een 8.5 en daar zij we trots op! Ook 
gaven we iedereen de mogelijkheid om verbeterpunten te 
geven. Deze verbeterpunten pakken we op en gaan we waar 
mogelijk ook invoeren. Daarnaast kwamen we een aantal tips 
tegen die we graag vast met u willen delen. Het gaat hierbij 
om zaken die al beschikbaar zijn voor onze klanten maar 
waarvan allicht niet iedereen het bestaan kent. Deze zaken 
brengen we graag bij u onder de aandacht. Onderstaand 
treft u drie opmerkingen uit het onderzoek waarbij wij de 
beschikbare oplossing hebben genoemd. 

1. ‘Een oliemodule om te integreren in andere websites zou 
wenselijk zijn.’
Al onze klanten kunnen een speciale adviesbanner 
integreren in hun website waarmee het zelfs mogelijk is om 
smeermiddelenadvies te geven op basis van kenteken! Ook 
beschikken we over een webservice waarmee u alle Kroon-Oil 
productinformatie (gratis) op uw eigen website kunt voeren. 
Deze API werkt met real-time informatie; wanneer wij iets 
aanpassen in onze systemen, denk bijvoorbeeld aan een 
afbeelding of specificatie, wordt de informatie op uw website 
ook automatisch aangepast. Daarnaast biedt de API een 
unieke (betaalde) mogelijkheid om olieadvies te integreren in 
uw eigen website. 

Voor meer informatie over de adviesbanner en Kroon-Oil 
webservices kunt u contact met ons opnemen via marketing@
kroon-oil.nl

2. ‘Een goede docu. over olie en adapters voor de 
spoelingen.’
Op kroon-oil.com is nu ook het adapteradvies voor de 
PowerFlush geïntegreerd. Wanneer u zoekt op kenteken of 
typenummer van een auto met automatische transmissie, krijgt 
u automatisch advies over de te gebruiken ATF én adapters. 
Daarnaast vindt u op youtube.com/kroonoiltv een video-
manual voor zowel de PowerFlush als PowerFlush TPE. 

3. ‘Een betere website. Zoeken is een stuk lastiger geworden.’ 
Na de introductie van onze nieuwe website in 2014 kregen 
we diverse vragen en opmerkingen over het zoeken op kroon-

oil.com. Zoeken op kroon-oil.com kan op meerdere manieren 
en uit de webstastieken blijkt dat gebruikers de weg inmiddels 
prima weten te vinden op de website. Omdat we eventuele 
onduidelijkheden graag willen wegnemen, zetten we de 
zoekmogelijkheden kort op een rij.

De bekendste is zoeken op kenteken, gevolgd door zoeken 
op merk en type. Daarnaast kunt u ook zoeken op de interne 
code voor modelseries. Bijvoorbeeld BMW F11 of Mercedes 
W211.

Andere opties
Op kroon-oil.com kunt u middels de grijze zoekbalk, rechts 
bovenaan, diverse zoektermen gebruiken.
1. Zoek op partnummer
2. Zoek op productnaam
3. Zoek op viscositeit, bijvoorbeeld 5W-40
4. Zoek op specificatie, bijvoorbeeld ACEA C3
5. Zoekt u een product maar weet u niet hoe het heet? 

‘Naaimachine’, ‘grasmaaier’ en ‘zaag’ bijvoorbeeld, 
geven ook een heel specifiek resultaat

6. Daarnaast kan zoeken op een toepassingsgebied ook: 
‘H1’, ‘Agri’ of ‘industrie

Meer zoektips vindt u op www.kroon-oil.com. Middels de 
grijze zoekbalk, rechts bovenaan kunt u zoeken op het woord 
‘zoektips’ dat leidt tot het artikel ‘zoektips op kroon-oil.com. 

In april van dit jaar hebben we al onze klanten gevraagd hun mening over ons te geven. Gemiddeld gaf u ons een 8.5! 
Natuurlijk is het geweldig als er een goed cijfer uit een klanttevredenheidsonderzoek komt; dat is een compliment aan 
iedereen die zich dagelijks inzet voor ons bedrijf. Feedback aan de andere kant is altijd welkom omdat we ons graag 
blijven verbeteren. 

KLANTTEVREDENHEIDS-
ONDERZOEK 2017
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Bag-in-Box
KROON-OIL
NIEUW

efficient logistics | waste reduction | spill-free | easy pouring

Het is even wennen, een zak met olie. Maar wij zijn inmiddels ‘om’ 
en we hopen u binnenkort ook! 

De Bag-in-Box is de perfecte vervanger voor de 20-liter pail en in de 
toekomst ook voor andere verpakkingsformaten. Ze zijn ideaal bij het 
verpakken, vervoeren en gebruik van smeermiddelen. Én hij ziet er 
ook nog eens fantastisch uit.

• De omdoos van massief karton biedt optimale bescherming tijdens het transport

• Gevulde verpakkingen zijn makkelijker en efficiënter stapelbaar

• De zakken zijn speciaal ontwikkeld om het specifieke type vloeistof in te bewaren

• Het speciale kraantje zorgt ervoor dat er geen lucht in de verpakkingen komt. Schenken gaat

daardoor makkelijk en morsvrij!

• Door de strategisch geplaatste handgrepen is de doos makkelijk te dragen en te gebruiken

• Afvalscheiding is makkelijk

• Bag-in-Box heeft een lagere carbon footprint dan kunststof alternatieven

• Kan gebruikt worden in de bestaande 20-literdisplay

Probeer het zelf!
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60% 
minder restafval

40% 
minder volume in opslag

90% 
minder transportruimte bij 
lege verpakkingen

100% 
meer schenk- en gebruiksgemak

Meerlaagse flexibele pouches zijn om meerdere redenen 
milieuvriendelijker dan rigide verpakkingen. Niet alleen wordt er 
minder materiaal gebruikt voor pouches, ook zorgen ze voor een 
besparing op het gebied van opslag en transport. En dat leidt tot 
minder uitstoot van CO2.

Daarnaast kan de eindgebruiker door het flexibele materiaal het 
laatste beetje product eenvoudig uit de pouch krijgen en dus is er 
minder verspilling. 

Niet afgevulde verpakkingen nemen maar liefst 90% minder 

ruimte in tijdens het vervoer. Om een beeld te geven: In 1 truck 
passen (uiteraard afhankelijk van het formaat) meer dan 300.000 
ongevulde pouches. Om hetzelfde aantal plastic flacons te 
vervoeren zijn 9 trucks (!) nodig. 

VS.

DEZE BAG-IN-BOX VERPAKKING IS BINNENKORT VERKRIJGBAAR
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Bahrein | FIA Formula 2 | 2017

#15 Jordan King

TOP DRIVERS RELY 
ON TOP QUALITY

HIGH PERFORMANCE LUBRICANTS


