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Lubevision ® is een tweemaal per jaar verschijnend relatiemagazine van Kroon-Oil B.V. 
Het magazine is gericht op het delen van technische informatie op het gebied van smeermid-
delen en het verspreiden van nieuws over producten en diensten. Lubevision verschijnt in het 
Nederlands, Engels, Frans, Noors en Litouws. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvul-
digd op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van Kroon-Oil B.V.
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Voor u ligt een nieuwe Lubevision, geheel gerestyled!
Lubevision bestaat alweer ruim 5 jaar. In deze 5 jaar heb-
ben wij veel kennis met u gedeeld. U heeft kunnen lezen 
over binnen- en buitenlandse klanten, producten en dien-
sten die wij aanbieden, maar ook vooral veel over de tech-
niek in de smeermiddelenbranche. In de komende edities 
zult u wederom veel informatie vinden, alleen dan in een 
nieuwe vormgeving. De laatste jaren is het een en ander 
veranderd aan onze uitstraling. Veel verpakkingen hebben 
een nieuw, high tech uiterlijk gekregen en ook onze com-
municatie-uitingen, zoals folders en actiekranten hebben 
een modernisering doorgemaakt. En nu was onze Lubevi-
sion aan de beurt. De nieuwe vormgeving sluit perfect aan 
bij het innovatieve en ambitieuze karakter van ons merk. 
Strakke lijnen en speelse details dragen bij aan een goede 
leesbaarheid en zorgen voor een boeiend geheel. Inhou-
delijk zullen wij uiteraard blijven werken aan kwalitatief 
hoogwaardige artikelen.
 
Sharing Knowledge is ons thema voor 2010. Kennis is 
macht en met meer dan 100 jaar ervaring als producent 
en leverancier hebben wij die kennis als geen ander. Het 
creëren van kennis is belangrijk, echter het ware verschil 
maken wij door onze kennis te delen. Daarvoor ontwik-
kelden wij reeds midden jaren negentig een database met 
smeertechnische gegevens voor het Europese wagenpark. 
Deze database is door de jaren heen enorm geëvolueerd 
en is de meest geraadpleegde vraagbaak als het gaat om 
smeermiddelenadvies. In 2009 hebben wij tevens een ver-
sie ontwikkeld voor mobiele applicaties en zelfs bieden wij 
de mogelijkheid motorolieadvies per SMS te ontvangen. 

Binnen het thema Sharing Knowledge zijn wij regelmatig 
in binnen- en buitenland te vinden om klanten en geïnteres-
seerden bij te scholen op het veelomvattende gebied van 
smering. Ook intern worden alle gelederen van onze or-
ganisatie regelmatig voorzien van de nodige kennis om 
ons vak zo gedegen mogelijk te kunnen uitvoeren. In deze 
editie vindt u een uitgebreid artikel over wat wij verstaan 
onder het delen van vakkennis.

Ook op het gebied van productassortiment staan wij niet 
stil. De brandstofsystemen van de moderne generatie diesel- 
en ook benzinemotoren zijn relatief gevoelig voor vervuilin-
gen. Om het brandstofsysteem te onderhouden hebben wij 
een nieuwe lijn bijzonder hoogwaardige brandstofadditie-
ven opgenomen in ons assortiment. Verderop leest u over 
de mogelijkheden van deze Marly additieven.

De rubriek sponsoring behandelt E&E Rallysport, het team 
van onze Belgische collega Erik Degeling. En in Product 
Update wordt u bijgepraat over onze Agri-productlijn en 
de nieuwe Kroon-Oil vetlijn. 

En dan introduceren wij een nieuwe feature: kroonoil.tv 
Een video- en fotoplatform met interessant en vaak specta-
culair beeldmateriaal. Nieuwsgierig? Zie pagina drie voor 
uitgebreide informatie.

Ik wens u veel leesplezier met deze geheel nieuwe Lubevi-
sion.

Leon ten Hove

“BINNEN HEt tHEMA SHARINg 

KNOwLEDgE ZIjN wIj REgELMAtIg IN 

BINNEN- EN BUItENLAND tE VINDEN 

OM KLANtEN EN gEïNtERESSEERDEN 

BIj tE ScHOLEN.”

Opmerkingen en vragen naar aanleiding van LUBEVISION kunt u richten aan lubevision@kroon-oil.nl
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Het platform toont gratis video en fotomateriaal, overzich-
telijk gecategoriseerd en voorzien van een uitstekende 
zoekfunctie. we maken hierbij gebruik van Youtube tech-
nologie, waarbij al het materiaal door ons kan worden 
voorzien van diverse “taggs” waardoor het ingestuurde 
materiaal gemakkelijk op de site is terug te vinden!
 
KROON-OIL.tV zal beeldmateriaal bevatten over alge-
mene bedrijfszaken, onze productie achtergronden, pro-
ductdemonstraties en technische / commerciële trainin-
gen. Daarnaast zullen vooral veel beelden met een hoge 
“funfactor” te zien zijn, zoals beeldmateriaal over onze 
sponsoractiviteiten; van rallysport tot vliegtuig-acrobatiek!  

EEN BEELD zEGT MEER DAN 1000 WOORDEN
De gedachte achter de ontwikkeling van Kroon-Oil.tV is 
dat het steeds belangrijker wordt om een visueel platform 
voor informatie uitwisseling te hebben. Iedereen die en-

thousiast is over ons merk kan op dit platform “z’n ei” 
kwijt! Een beeld is niet taalgebonden en daarmee grens-
overschrijdend. Kroon-Oil.tV versterkt onze internationale 
daadkracht en biedt ondersteuning aan importeurs om het 
Kroon-Oil merk verder te promoten. Vragen over kwaliteit, 
historie / achtergrond en commerciële activiteiten worden 
beantwoord. Het geeft een uitstekend beeld aan “wie is 
en wat doet Kroon-Oil?” tevens brengt het onze distribu-
teurs wereldwijd dichterbij elkaar. Zo kan men nu bijvoor-
beeld in taiwan zien welke races er door de Kroon-Oil 
importeur in Italië gesponsord worden. 
 
wij zijn erg enthousiast over deze ontwikkeling en nodi-
gen iedereen uit om leuk en interessant Kroon-Oil gerela-
teerd beeldmateriaal in te zenden, ter attentie van onze 
afdeling marketing: via marketing@kroon-oil.nl, of neem 
telefonisch contact op met Leon ten Hove of Kim Asma (al-
gemene nummer +31 546 818165). De komende weken 
/ maanden, zullen we ons toeleggen op het vullen van 
deze website om een goede commerciële en technische 
uitstraling te realiseren. Heeft u suggesties die de site ver-
beteren of nog gebruikersviendelijker maken? wij staan 
er voor open. 

KROON-OIL.tV bereikt u via onze website www.
KROON-OIL.cOM 

wij wensen u veel succes met deze nieuwe feature en 
vooral veel plezier! Zo bouwen we gezamenlijk verder 
aan ons mooie merk.  

KROON-OIL.TV

BOUWEN AAN EEN
 mERK

De nieuwste feature die we onlangs lanceerden, heet Kroon-oil.TV !! 

WWW.Kroon-oil.TV is een online platform voor foto- en videomateriaal, waar iedereen die 

met Kroon-oil werkt aan kan bijdragen.
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Zomaar een motorolie uit het rek pakken en ervan uitgaan dat die ‘toevallig’ wel geschikt zal zijn 
is een gedachtegang die niet meer opgaat. Er is op technisch gebied teveel veranderd. Voertuigen 
worden technologisch complexer: motoren hebben meer vermogen, verbruik en emissies moeten 
tot een minimum beperkt worden, remsystemen worden verder ontwikkeld, versnellingsbakken 
moeten efficiënter en comfortabeler schakelgedrag vertonen. Dit heeft zo z’n gevolgen voor 
de smeermiddelenindustrie, want de nieuwe technologieën moeten veelal voorzien worden van 
specifieke smeermiddelen. niet elke olie ‘past’ meer; smeermiddelen zijn constructieonderdelen 
geworden. Daarbij komt dat het actieve wagenpark groter wordt, omdat oudere modellen niet 
zo snel van de markt verdwijnen als nieuwe modellen komen. Dit resulteert in een nog grotere 
diversiteit in het aanbod van smeermiddelen. Het wordt steeds ingewikkelder om het juiste product 
voor een toepassing te vinden en de behoefte aan gedegen informatievoorziening groeit.

SHARING
KNOWLEDGE

“DE VOERtUIgENBRANcHE IS EEN 

DYNAMIScHE wERELD. DEZE StEEDS 

VERANDERENDE OMgEVINg VRAAgt OM 

AANPASSINgSVERMOgEN, MAAR OOK 

OM INNOVAtIEF tE ZIjN, VOORUIt tE 

DENKEN.”

Lees verder om erachter te komen hoe wij bij Kroon-Oil in deze behoefte voorzien en 
zo toeval uitsluiten….

KWALITEIT = UITSLUITEN VAN TOEVAL
4                                    45                                    5



Het uitsluiten van toeval in een steeds veranderende omgeving vraagt om aanpassingsvermogen, maar ook om  
innovatief te zijn, vooruit te denken. Wij zijn van mening dat toeval uitgesloten wordt door KENNIS. Inzicht in de 
techniek en in de markt zorgt ervoor dat wij altijd een optimaal productassortiment bieden en, net zo belangrijk, 
mensen van informatie voorzien hoe deze producten ingezet kunnen worden.
 
INTERNE SCHOLING
Voorzien in de behoefte aan informatie is dé sleutel tot succes in de smeermiddelenbranche. Om informatie en advies te 
kunnen geven moet kennis aanwezig zijn. Kennis van en inzicht in de techniek en de branche moet gecreëerd worden. 
wij doen dit door ons verkoopteam (binnen- en buitendienst) intern op te leiden. Dit is een vast onderdeel tijdens de 
inwerkperiode. Hier wordt de basis gelegd voor een gedegen technisch kennisniveau. Deze kennis wordt continu 
bijgeschaafd en uitgebreid door middel van technische (opfris) cursussen die verzorgt worden door onze technisch 
adviseur, tom Bruggeman. Op deze manier is ons verkoopteam altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen 
en kunnen zij onze klanten van de juiste informatie voorzien. Niet alleen het verkoopteam krijgt deze technische 
trainingen, ook het personeel in onze fabriek, expeditiemedewerkers, afvullers, etc. wordt regelmatig bijgespijkerd. 
Door de trainingen kunnen ook zij hun vak bewuster uitvoeren, hetgeen bijdraagt aan een optimaal prestatieniveau. 
Het personeel is op de hoogte van de achtergrond van de producten die zij afvullen en weten wat er door hun handen 
gaat. Zo wordt ook hier toeval uitgesloten en kunnen wij kwaliteit garanderen.  

COMMUNICATIE-INSTRUMENTEN
wij zetten onze kennis om in instrumenten die 
de noodzakelijke informatie helder kunnen 
presenteren aan de buitenwereld. De basis is 
onze adviesdatabase, inmiddels een begrip 
voor iedereen die gebruik maakt van smeer-
middelen. Deze adviesdatabase is op verschil-
lende manier te raadplegen. wij ontwikkelen 
doorlopend nieuwe communicatie-instrumenten 
om de gegevens optimaal aan te bieden.  
www.kroon-oil.com - a good advice!
Op basis van de gegevens van uw voertuig 
wordt u voorzien van professioneel smeer-
advies. wij waren de eerste in de markt die 
‘smeeradvies op basis van kentekeninvoer’ mo-
gelijk maakten.
m.kroon-oil.com
Met deze website, specifiek ontworpen voor 
mobiele telefoons is Kroon-Oil wederom pio-
nier. De meest voorkomende applicaties van de “norma-
le” website zijn beschikbaar gesteld. Zo kunt u naast het 
raadplegen van de adviesdatabase onze productcatalo-
gus bezoeken en veiligheidsbladen downloaden. 
SmS-Service
Een tijd lang uniek in de smeermiddelenbranche. 
Motorolieadvies is nu overal en altijd beschikbaar. SMS 
OLIE (spatie) <KENtEKEN> naar 1008 voor professioneel 
advies. (€0,25 per motorolie advies)

Kas 
Het Kroon-Oil adviessysteem: een trendy aanbevelingen-
zuil vormgegeven in een verlicht Kroon-Oil full colourvat 
met een geavanceerd en onderhoudsvrij computersysteem. 
Met Kas biedt de Kroon-Oil distributeur zijn klant gratis toe-
gang tot de adviesdatabase. Op deze manier wordt de 
klant altijd voorzien van het meest actuele smeeradvies voor 
personenwagens, vrachtwagens, motoren en landbouw- en 
grondverzetmachines.

Het échte verschil maken wij door onze 
kennis te delen en beschikbaar te stellen 
voor zowel professionele gebruikers, op-
leidingsinstituten als voor de consument. 
Kroon-Oil voorziet iedereen, overal en al-
tijd van smeertechnisch advies. HOE?
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ADVIESDATABASE
wij zijn jaren geleden als eerste gestart met het voorzien in online-smeeradvies. Om altijd de meest actu-
ele informatie aan te bieden wordt onze database doorlopend van een update voorzien. 

bezoek www.kroon-oil.com en ervaar het verschil!

Timloto is een samenwerking 
tussen docenten motorvoertuigen-

techniek met als doel een bijdrage 
te leveren aan het autotechnische 

onderwijs, door noodzakelijke 
informatie en kennis beschikbaar te 

stellen aan leerlingen en leraren. De docenten 
van Timloto organiseren regelmatig bijeenkomsten 

met professionals om de kennis van de docenten aan 
te vullen. De opgedane kennis wordt vertaald naar 
leermiddelen die via vrije (open Source) software 
beschikbaar worden gemaakt voor de (onderwijs)
gemeenschap. De stichting richt zich op internationale 
autotechniek opleidingsinstituten en de website www.
timloto.org is beschikbaar in het nederlands, Engels 
en Frans.  De heer Ep Gernaat, projectcoördinator 
van de stichting, geeft aan: “Wij hebben contact 
opgenomen met Kroon-oil, omdat wij erg onder de 
indruk waren van de website. Hier kunnen studenten 
snel en gemakkelijk de juiste informatie vinden die 
zij nodig hebben om smeertechnische problemen 
op te lossen. Kroon-oil was zeer bereid om ons van 
informatie te voorzien. Momenteel zijn we bezig 
met de ontwikkeling van een smeermiddelenmatrix 
met informatie en lesbrieven over verschillende 
smeertechnische onderwerpen. Deze onderwijsmatrix 
moet studenten en docenten de mogelijkheid gaan 
bieden om op een leuke, interactieve manier kennis 
van de smeermiddelentechniek op te doen.” 

6                                    67                                    7TECHNISCHE TRAININGEN
Onze technisch adviseur, tom Bruggeman verzorgt regelmatig technische trainingen voor zowel Kroon-Oil distributeurs 
als technische opleidingsinstituten. tijdens deze trainingen behandelen wij algemene smeertechnische onderwerpen, zoals 
bewerking van basisoliën, de samenstelling van smeermiddelen, taken, specificaties, etc. Daarna volgt een uitgebreide 
producttraining, waarin verschillende Kroon-Oil producten met al hun eigenschappen aan bod komen. De trainingen dragen 
bij aan de bewustwording van het belang van het juiste smeermiddel. tevens biedt het distributeurs ondersteuning bij de 
verkoop van onze producten. 

REACTIES:
AD Autoparts (Tessenderlo en St. Truiden)
De heer Gunther Cloesen, één van de bestuurders van AD Autoparts, Kroon-Oil distributeur in Tessenderlo en St. Truiden, België:
“wij hebben de training als zeer positief ervaren. De heer tom Bruggeman heeft ons voorzien van interessante en nuttige 
informatie. wij schreven voorheen vaak een universele olie voor aan onze klanten, echter door de presentatie zijn wij gaan 
inzien dat dit niet altijd het juiste is. Als een klant nu bij ons komt, zoeken we met behulp van de Kroon-Oil adviesdatabase uit 
welke olie voor de betreffende toepassing het beste is. Ook de achtergrondinformatie over de samenstelling 
van producten en de bewerking van basoliën was erg treffend. Deze kennis kunnen we goed 
gebruiken om klanten uit te leggen wat het verschil is tussen de diverse oliën en waarom 
een bepaald type product wordt voorgeschreven voor de betreffende toepassing.” 

Kroon-Oil levert bijdrage aan Auto- technisch Onderwijs
Niet alleen onze klanten geven aan meer smeertechnische kennis 
te willen hebben ook worden wij steeds vaker benaderd door 
opleidingsinstituten. Zo heeft tom onlangs een presentatie gegeven voor de 
stichting timloto.



KROON-OIL EN mARLy
ZONDER mEER DE mEEST EffICIëNTE mOTORBEHANDELINGEN!

gebruik van brandstoffen, met verplicht een steeds gro-
ter bio-aandeel, eventueel in combinatie met ongunstig 
gebruik van de auto (veel korte stadsritten / veel filever-
keer) geeft een verhoogde kans op afzettingen op de zeer 
gevoelige verstuivers waardoor het inspuitpatroon wordt 
verstoord. Door onvolledige verbranding ontstaat o.a. 
roetvorming, hetgeen resulteert in diverse problemen aan 
de zeer gevoelige systemen. Een bijkomend probleem is 
dat de meeste garages “blind vertrouwen” op de elektro-
nische diagnose. Een gemelde foutcode geeft aan waar 
de monteur het probleem moet zoeken. Het motormanage-
ment is echter een slim zelflerend systeem dat kleine afwij-
kingen van het normale patroon zelf kan bijregelen. Pas 
als het motormanagement uitgeregeld is en dus bepaalde 
parameters echt overschreden worden, dan wordt een 
foutcode in het systeem opgeslagen. Er is dus een grote 
“onzichtbare” zone tussen een 100% functionerende mo-
tor en het optreden van een foutcode.

BRANDSTOFADDITIEVEN
Kroon-Oil heeft onlangs het exclusief distributeurschap 
van Marly brandstofadditieven verworven en dit biedt ons 
zeer goede mogelijkheden. Met het professionele Marly 
Red gamma zijn wij in staat om veel van de genoemde 
“vage” klachten op te lossen en, net zo belangrijk, kun-
nen wij voorkomen dat er überhaupt problemen optreden. 
wij beschikken over een mooi compact assortiment aan 
hoogwaardige brandstofadditieven, overzichtelijk onder-
verdeeld in benzine- en dieselproducten en in preventief 
onderhoud en probleemoplossende producten. Hieronder 
vindt u een overzicht van het Marly assortiment dat bij ons 
beschikbaar is.

PREVENTIEF ONDERHOUD
Injectie Benzine Ultra Conditioner en Injectie 
Diesel Ultra Conditioner 
Deze twee brandstofadditieven worden ingezet om toe-
komstige problemen te voorkomen. Ze verbeteren de kwa-
liteit van de brandstof en zorgen derhalve voor:
• Het stabiliseren van oude (vergomde) benzine in de 

tank. Dit maakt het product ideaal voor voertuigen die 
overwinteren (motorfietsen/boten/klassiekers)

• Smering en reiniging van diverse componenten van 
het brandstofsysteem (o.a. kleppen, pomp en injec-
toren)

• Uitmuntende en zeer snelle scheiding brandstof/wa-
ter

• Vertraging van bacterievorming in de tank bij diesel-
voertuigen

• Injectie Diesel Ultra conditioner zorgt voor een ver-
hoogd cetaan getal waardoor betere verbranding 
wordt gegarandeerd

• Injectie Benzine Ultra conditioner zorgt niet voor een 
verhoogd octaangetal!!

Injectie Benzine Ultra conditioner is geschikt voor alle 
benzinemotoren met directe- of indirecte brandstofinjectie-
systemen. Injectie Diesel Ultra conditioner is geschikt voor 
alle personenwagen dieselmotoren en alle heavy duty die-
selmotoren (trucks/landbouw/grondverzet/marine/indus-
trie). Beide producten zijn verkrijgbaar in 350 ml flacons. 
Voor een goede preventieve werking wordt aangeraden 
elke 7.500 km een flesje conditioner aan de tank toe te 
voegen.

 

De steeds strenger wordende internationale emissie eisen dwingen automobielfabrikanten tot de ontwikkeling 
van complexe motoren en uitlaatgasnabehandelingssytemen. nu blijkt dat deze zeer complexe injectie- en 
emissieverlagende systemen af fabriek zeer goed presteren om de beoogde doelen (vermindering van verbruik 
en schadelijke uitstoot) te bereiken, echter zijn ze erg gevoelig voor vervuiling en afzettingen. 
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PROBLEEMOPLOSSERS
Injectie Benzine Ultra Cleaner,  Injectie Diesel Ul-
tra Cleaner & Diesel Turbo Ultra Cleaner
Deze drie zeer geconcentreerde Ultra cleaners zijn echte 
probleemoplossers. Veel voorkomende problemen die er 
langzaam insluimeren zijn o.a.:
• Overmatig brandstofverbruik
• Vermogen verlies, dus minder prestaties
• toename motorgeluid door dieselklop
• Onregelmatige stationairloop en/of schokkende mo-

tor
• Snel afslaan van de motor bij optrekken vanuit stil-

stand
• Verhoogde uitlaatgasemissies en dus eventuele APK 

afkeuring
• Verstopte roetfilters
• Lambdasondes en/of katalysatoren die vaak “onver-

klaarbaar” kapot gaan.

De Injectie Benzine Ultra cleaner en Injectie Diesel Ultra 
cleaner zullen dankzij de extreme concentratie aan reini-
gende en smerende componenten ongewenste afzettingen 
in het brandstofsysteem effectief verwijderen. Door de ac-
tieve reiniging worden de verschillende injectiefases weer 
hersteld waardoor veel, zo niet alle genoemde klachten zul-
len verdwijnen zonder dure reparaties uit te voeren.

De derde cleaner, Diesel Turbo Ultra Cleaner is ontwik-
keld om de gevolgen van het langdurig rijden met vervuilde 
injectoren (overmatige roetuitstoot) aan te pakken. Dit roet 

komt terecht in het uit-
laatkanaal waar het zich 
hecht aan componenten 
als (variabele)turbo, oxi-
datiekatalysatoren, NOx 
“traps” en roetfilters. Roet 
verbrandt pas bij 600°c. 
Bij normaal rijden bereikt 
uitlaatgas hooguit een tem-
peratuur van 350°c. Het 
aangekoekte roet zal dus 
nooit spontaan verbran-
den. Diesel turbo Ultra 
cleaner bevat petroche-
mische additieven met een 
katalyserende werking 
waarmee de spontane ont-
brandingstemperatuur van 
roet wordt verlaagd naar 
ca. 200 - 250°c. Hier-
door zal het roet op de 
vervuilde onderdelen 

alsnog “spontaan” verbranden zonder dat dure reparaties 
nodig zijn. Problemen komen meestal pas echt aan het licht 
als de auto in noodloop gaat. Uitlezen geeft dan storingen 
als ‘turbo druk probleem’ en/of ‘katalysator/roetfilter pro-
bleem’. De problemen treden dus vooral op bij moderne 
personenwagen dieselmotoren met een variabele turbo 
eventueel in combinatie met oxidatiekatalysator en/of roet-
filter. Bekende probleemgevallen zijn: VAg tDI motoren, 
Volvo D5 motoren, Fiat 1.9 jtD motoren, toyota 2.2 D4D 
en 2.4 D4D motoren.

Met deze reinigingsbeurt wordt helaas niet de oorzaak van 
de roetvorming aangepakt. Voor een optimaal resultaat is 
het daarom aan te bevelen om na reiniging met de Diesel 
turbo Ultra cleaner nog een reiniging te doen met Injectie 
Diesel Ultra cleaner. 
Alle Red gamma Ultra cleaner producten zijn verkrijgbaar 
in 1,5 liter flacons die in zijn geheel aan de tank toege-
voegd moeten worden (minimaal 25 liter brandstof).

tenslotte omvat de Red gamma additievenlijn nog het pro-
duct Diesel Ultra Smoke Stop. Dit product is met name 
bedoeld om rokende diesels zonder dure reparaties relatief 
snel door de APK te loodsen. wanneer een auto niet door 
de roetkeuring komt of men sterke vermoedens heeft dat 
hij er niet doorkomt, dan kan men dit product gebruiken. 
Men kan dan een flesje van 350 ml aan de tank toevoe-
gen en aansluitend ca. 
50 km (stevig) met de 
auto gaan rijden. De 
roetuitstoot zal na de rit 
drastisch minder zijn (ca. 
35%). Voor een optimaal 
resultaat is het belangrijk 
dat de roetmeting zo snel 
mogelijk na de rit plaats-
vindt en dat deze wordt 
uitgevoerd terwijl de Die-
sel Ultra Smoke Stop nog 
in de tank zit (dus niet 
tussentijds tanken).

“MEt DE PROFESSIONELE RED 
gAMMA BRANDStOFADDItIEVEN 

VAN MARLY 
BEScHIKKEN wIj OVER EEN MOOI 

cOMPAct EN OVERZIcHtELIjK 
ASSORtIMENt AAN HOOgwAAR-

DIgE BRANDStOFADDItIEVEN.”
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E&E 
RALLy SPORT

AANGESTOKEN DOOR HET VIRUS
Erik Degeling, onze account manager in België, begon 
zijn rally carrière begin jaren negentig. Ondanks het 
feit dat hij totaal niet was opgegroeid met rallyrijden en 
zijn vader eerder ‘anti-snelheidssport’ was, kreeg hij een 
functie binnen een service-team van een rally-equipe. Hier 
werd hij aangestoken met het rally-virus. Al snel kocht 
Erik een Opel Manta, een typische rallyauto uit die jaren, 
waarin je nog in je eigen standaard auto, waarmee je 
naar je werk reed, een rolbeugel kon lassen en wedstrijden 
kon gaan rijden. Via een bevriende relatie kreeg hij een 
paar wielen gesponsord en daarmee ging Erik op pad. In 
een van de eerste wedstrijden werd Erik 19de van de 52 
deelnemers. Met het hiermee verworven zelfvertrouwen 
besloot hij in 1992 het VAS (Vlaamse Autosportfederatie) 

kampioenschap te gaan rijden. Dit hield in dat Erik voor 
het eerst buiten de provincie ging rijden.  Het ging boven 
verwachting goed, want hij eindigde in de top 15.

OPEL, LIEFDE VOOR EEN MERK
Rond 1994 namen de rally aspiraties serieuzere vormen 
aan. Er werd een samenwerking opgezet met LB-tuning en 
na de aanschaf van de ex-Lievens Opel Manta begonnen 
de resultaten te komen. In 1994 reed Erik met deze 
wagen zowel het VAS-kampioenschap als het Nationale 
Kampioenschap. In 1996 werd hij voor de eerste keer 
VAS-rallykampioen samen met René Van der Stichelen 
als co-rijder. tijdens de winter van 1997-1998 werd 
door het eigen team een Opel Ascona met 16V-motor 
klaargemaakt. Met deze wagen werden zij in 1999 

10                                    1011                                    11



MAZDA 323 gtR 

Merk MAZDA

type 323 gtR ex-works

Divisie R

Klasse 12

Vermogen 270 pk

Versnellingsbak X-trac 6 Speed

Ophanging Proflex

Velgen Enkei

Mitsubishi Lancer EVO VI

Merk MItSUBISHI

type Lancer EVO VI ex jan van 
der Marel

Divisie A

Klasse 8

Vermogen 300 pk

Versnellingsbak gaetmo Dog Box

Ophanging Proflex

Velgen Racing Dynamics

opnieuw VAS-rallykampioen. In de zomer van 2000 werd 
de wagen verkocht. Hiervoor kwam een Sierra cosworth 
2wD in de plaats. Na het intermezzo met de cosworth 
keerde Erik Degeling echter snel terug naar zijn oude 
liefde, namelijk de Opel Manta, maar dan wel een echte 
400 !! Als Erik over de ‘Opel-tijd’ praat, dan kan hij zijn 
voorliefde voor het merk niet onderdrukken. Helaas zijn 
goede ‘rally-Opels’ inmiddels niet meer te betalen vertelt 
hij, om daar aan toe te voegen dat zijn huidige auto’s qua 
rijeigenschappen niet te vergelijken zijn met deze Opels. 

SAMEN MET PARTNER ELS ONS
Els maakte haar rallydebuut in 1994 tijdens de jFO-
rallysprint om al in 1996 haar eerste overwinning binnen te 
halen in de rallysprint van Lubbeek. In 1997 bemachtigde 
ze nog een paar overwinningen en was lang in de running 
voor de VAS-titel in het rallysprintkampioenschap. In 1997 
stapte ze als co-rijder in bij Erik. Vanaf dan vormen zij een 
vast team. Samen met hem werd ze VAS-rallykampioen 
in 1999 en volgden er meerdere overwinningen. goed 
beschouwd heeft Els meer overwinningen op haar naam 
staan dan Erik. 

DE RALLY AUTO’S  
tegenwoordig hebben Erik en Els twee rallyauto’s in de stal. 
Een originele Mazda 323 gtR ex-works (Mazda Rallyteam 
Europe) en een Mitsubishi Lancer EVO VI. De Mazda is een 
zeer bijzondere auto waarvan er slechts negen wereldwijd 
rondrijden. Om de sport betaalbaar te houden hebben Erik 
& Els de, qua ‘running costs’ economischer auto, Mitsubishi 
Lancer EVO VI, aangeschaft. Sinds Erik bij Kroon-Oil werkt 
wordt de rallywagen uiteraard volledig gesmeerd met 
Kroon-Oil producten. In het motorblok gaat Emperol Racing 
10w-60 en Racing gearlube 75w-140 wordt ingezet 
voor de transmissie. Erik: “Ik durf  rustig te stellen dat onze 
producten en deze vorm van het uiterste vragen van de 
techniek meer dan prima samen gaan.”

“ALS ERIK OVER DE ‘OPEL tIjD’ PRAAt, 

KAN HIj ZIjN VOORLIEFDE VOOR HEt 

MERK NIEt ONDERDRUKKEN”

E&E rallysport het team van onze sympathieke 
Belgische collega Erik Degeling en partner Els ons, 
rijdt dit seizoen 8 wedstrijden à la carte.
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Upgrade Armado Synth Nf 10W-40
Recentelijk is ons product Armado Synth 10w-40 ge-upgrade naar Armado Synth NF 10w-40. De grootste verandering 
ten opzichte van de normale Armado Synth 10w-40 is de toevoeging van de specificatie Scania LDF-2 en de upgrade 
van de Volvo VDS-2 naar de Volvo VDS-3 specificatie. Door deze upgrade is Armado Synth NF 10w-40 nog beter 
in staat om een voertuigenpark met diverse moderne vrachtwagens van verschillende merken veilig te smeren. Het 
product is zeer geschikt voor gebruik in dieselmotoren met zeer lage uitlaatgasemissies (o.a. EURO 3,4 en 5), in 
combinatie met dieselbrandstoffen met een zeer laag zwavelgehalte. Armado Synth NF 10w-40 is tevens ontwikkeld 
om (met inachtneming van de fabrieksvoorschriften) zeer lange verversingstermijnen (100.000+ km) mogelijk te maken, 
met instandhouding van een zeer lange probleemloze levensduur. Armado Synth NF 10w-40 is geschikt voor alle 
voertuigen daar waar één van de volgende specificaties gevraagd wordt:

API CI-4, ACEA E4/E7, MB 228.5, MAN M 3277, Volvo VDS-3, Scania LDF-2, MTU TYPE 3, Mack EO-L, DAF Long Drain 
(approved for), Voith Type A, Renault Truck RLD-2/RXD, Cummins CES 20077/78

“VERBEtERINg VAN ONS 

PRODUctAANBOD EN ONZE 

VERPAKKINgEN IS EEN 

cONtINU PROcES.”

Kroon-Oil is d
oorlopend in beweging. Verbetering van ons 

productaanbod en onze verpakkingen is een continu proces, 

hierbij is vooruitgang het sleutelwoord. Ons assortiment 

wordt doorlopend bekeken en getest en daar waar nodig 

aangevuld en/of geoptimaliseerd.PRODUCTUPDATE

12                                    1213                                    13



“KERAMIScH VEt: 

HEt VEt VAN DE tOEKOMSt!”

Nieuwe 600 gram verpakking
Onlangs hebben wij onze 1 kilogram en 250 gram vetpotten vervangen door 600 gram potten. Deze vetpotten zijn 
gemakkelijker te hanteren en zijn tevens voorzien van een handig sluitsysteem, waarbij het deksel aan de pot vast 
blijft zitten. De uitstraling hebben we in lijn gebracht met de aerosol-/pompverstuiverlijn. De afbeeldingen op de 
labels laten in een oogopslag zien wat de toepassingen zijn van het betreffende product. De 600 gram vetpotten zijn 
per 6 stuks verpakt in een nieuwe doos die een vergelijkbare uitstraling heeft als ons full colour vat.

Optimalisering assortiment
wij hebben deze gelegenheid aangegrepen om 
onze vetlijn nader te bekijken en hier en daar 
aan te passen. Kijkende naar eigenschappen 
en kwaliteit is hier het volgende 600 gram 
vetassortiment uit ontstaan:

Partnr  Omschrijving
34069  600 gr pot Kroon-Oil Multi Purpose Lithep grease EP 2 (*1)
34070  600 gr pot Kroon-Oil waterpompvet MPg3
34071  600 gr pot Kroon-Oil wiellagervet NF
34072  600 gr pot Kroon-Oil witte Vaseline
34073  600 gr pot Kroon-Oil Keramisch Vet
34074  600 gr pot Kroon-Oil MoS2 grease 2
34075  600 gr pot Kroon-Oil Atlantic Shipping grease
34076  600 gr pot Kroon-Oil complex PtFE white grease EP2 (*2)
34077  600 gr pot Kroon-Oil copper + Plus
Voor productinformatie en een overzicht van ons verdere vetassortiment verwijzen wij naar 
www.kroon-oil.com

Keramisch Vet: Het vet van de toekomst!
Kroon-Oil biedt dit innovatieve vet aan in verscheidene verpakkingsvormen en voldoet zo aan 
ieders wens. Kroon-Oil Keramisch vet is verkrijgbaar in: 6 x 600 gr. pot (34073), 12 x 400 ml 
aerosol (33745) en 6 x 200 ml aerosol (33080) met handige applicatiekwast.

Keramisch vet is een bijzonder hoogwaardige montagepasta en hoogtemperatuur smeervet 
(piektemperatuur ca. 1500°c) met een hoge drukbestendigheid. Het vermindert de wrijving van 
bewegende delen en biedt een goede bescherming tegen corrosie. Het is een montagepasta 
zonder metaaldeeltjes en biedt zo ook een uitstekende bescherming tegen elektrolytische 
corrosie. Keramisch vet is uitermate geschikt bij montage/demontage van: verschillende 
verbindingen van componenten van ABS- en ASR-systemen, remdelen, (gloei)bougies, 
lambdasondes, uitlaatdelen, (bout)verbindingen, verbindingen van verschillende metalen (b.v. 
staal/aluminium), diverse verbindingen en flensen in de industrie en ovens en componenten die 
aan zeer hoge temperaturen worden blootgesteld.
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De landbouw is een specifieke sector, met speciale behoeften. 
De bedrijfsomstandigheden zijn vaak zwaar en eisen veel 
van uw voertuigen en machines. Dit machinepark is een 
essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering. En aangezien 
voertuigen en machines steeds complexer worden en de 
investeringen hiermee hoger, is het van groot belang om 
uw machinepark goed te onderhouden. De keuze voor een 
smeermiddel is hierbij cruciaal: alleen het juiste product 
voorkomt problemen. Wij hebben een rijke ervaring in 
het smeren van landbouwmachines. onze, minerale, 
synthetische en biologisch afbreekbare producten worden 
dagelijks gebruikt voor de meest uiteenlopende toepassingen 
in de landbouw, grondverzet en wegenbouw. om altijd een 
optimale productlijn aan te bieden werken wij doorlopend 
aan het verbeteren van de samenstelling van ons assortiment.

NIEUWE AGRI LIJN
VOOR LANDBOUW 
EN GRONDVERZET

“OM ALtIjD EEN OPtIMALE PRODUctLIjN 

AAN tE BIEDEN wERKEN wIj 

DOORLOPEND AAN HEt VERBEtEREN 

VAN DE SAMENStELLINg VAN ONS 

ASSORtIMENt.”

KROON-OIL AGRI-LOGO
Dit speciaal ontworpen logo onderstreept 
onze specifieke benadering van de 
landbouwsector. Het is fris, herkenbaar 
en heeft een echte agri-uitstraling. Dit logo 
zult u terugvinden op al onze uitingen die 
gericht zijn op de landbouwsector, zoals 
actiekranten, de sectie landbouw op onze 
website, folders en flyers. Het logo is géén 
vervanging van het gebruikelijke Kroon-
Oil logo, maar zal als extra toevoeging 
gebruikt worden. 
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onlangs hebben wij onze agri-productlijn uitgebreid. Tevens hebben wij de belangrijkste producten van een 
echte agri-uitstraling voorzien die zeer herkenbaar is en past bij de sector. Dit resulteert in meer onderscheidend 
vermogen en benadrukt onze specifieke benadering van deze sector. Dit project zal in de toekomst verder 
worden uitgerold. Houd onze website in de gaten om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het 
gebied van Kroon-oil in de landbouw!

DE VERNIEUWDE AGRI-LIjN BESTAAT UIT:
AGRI DIESEL CRD+ 15W-40 (NIEUW!) 
Agri Diesel cRD+ 15w-40 is geschikt voor dieselmotoren zowel zonder als met turbo die onder de zwaarste 
bedrijfsomstandigheden werken, in alle seizoenen. Het product heeft een hoog tBN en is daardoor uitermate geschikt 
om te gebruiken bij brandstoffen met een relatief hoog zwavelgehalte. Deze olie is voornamelijk ontwikkeld als 
een hoogwaardige longlife motorolie voor de nieuwe generatie landbouwvoertuigen veelal voorzien van moderne 
commonrail dieselmotoren.
specificaties: API cI-4/SL, AcEA A3/B3, A3/B4, E7, MB-Approval 228.3/229.1, MAN M3275, Volvo VDS-3, RVI RLD, 
Mack EO-M Plus, global DHD-1, cummins cES 20071/20072/20076/20077, cAt EcF-1-a.
verkrijgbaar in: 4 x 5 liter can (34221) - 20 liter pail (33965) - 60 liter drum (33966) - 208 liter vat (33967)

KROONTRAK SYNTH 10W-40
Kroontrak Synth 10w-40 is een moderne, semi-synthetische StOU (Super tractor Oil Universal ) voor landbouw- en 
grondverzetmachines. Door een breed pakket aan specificaties is Kroontrak Synth 10w-40 uitstekend te gebruiken 
voor de smering van benzinemotoren, dieselmotoren (ook voor diesel-turbo’s), transmissies (ook voor natte remmen) en 
hydraulische systemen.
specificaties: API SF/cg-4/gL-4, AcEA E3, MIL-L-46152c/2104D/2105, Ford M2c159-c/ MF M-1144, ZF tE-ML-06B/07B, 
Allison c-4, caterpillar tO-2, Ford M2c86-A/134-D, john Deere j27, MF M-1143, NH 410 B, MB 227.1
verkrijgbaar in: 4 x 5 liter can (33712) - 20 liter pail (56030) - 60 liter drum (20040) - 208 liter vat (12280)

KROONTRAK SUPER 15W-30
Kroontrak Super 15w-30 is een multifunctionele StOU (Super tractor Oil Universal), speciaal ontwikkeld voor 
bedrijfsomstandigheden die in de landbouw dagelijks voorkomen. Het  diverse karakter maakt het product geschikt 
voor toepassing in zowel verbrandingsmotoren (benzine & diesel) en transmissies (ook natte remmen) als in hydraulische 
systemen van tractoren. 
specificaties: API SF/cg-4/gL-4, AcEA E3, MIL-L-46152c/2104D/2105, Ford M2c159-c/MF M-1139B/M-1144, 
ZF tE-ML-06B/07B, Allison c-4, caterpillar tO-2, Ford M2c86-A/134-D, john Deere jD14B/jD20A/c/j27, MF 
M-1127/M-1139/M-1143, NH 410B, MB 227.1 
verkrijgbaar in: 4 x 5 lt can (34222) - 20 lt pail (35045) - 60 lt drum (10127) - 208 lt vat (10227)

AGRIFLUID HT
Agrifluid Ht is een UttO (Universal tractor transmission Oil), speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de specifieke 
eisen die de bedrijfsomstandigheden in de landbouw stellen. Dit universele product is ontwikkeld als smeerolie voor 
hydraulische- en transmissiesystemen van de meest voorkomende landbouw- en wegenbouwmachines. 
specificaties: Ford M2c134-D, cNH MAt 3525, MF M-1135/M-1143/M-1145, Allison c-3/c-4, john Deere jDM 
20A/c, caterpillar tO-2, API gL-4, ZF tE-ML-03E/05F/06K/17E, Volvo wB 101, Fiat, NH 410B, NH 420A
verkrijgbaar in: 4 x 5 lt can (34223) - 20 lt pail (36090) - 60 lt drum (11176) - 208 lt vat (11276) 

AGRIFLUID IH
Agrifluid IH is speciaal ontwikkeld om te presteren in de zware bedrijfsomstandigheden die voorkomen in de 
landbouwsector. Deze UttO (Universal tractor transmission Oil) is ontwikkeld als smeerolie voor hydraulische- en 
transmissiesystemen van de meest voorkomende landbouw- en wegenbouwmachines. 
specificaties: Ford M2c134-D, MF M-1141/M-1143, caterpillar tO-2; john Deere jDM 20A/c, API gL-4, IH B plus, 
case MS1206, MS1207, case MAt 3505/MS 1209 suitable for use
verkrijgbaar in: 4 x 5 lt can (34224) - 1 x 20 lt pail (36091) - 60 lt drum (11177) - 208 lt vat (11277)
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LUxE WINTERjAS KROON-OIL
VAN € 89,-- VOOR € 42,50

KWALITEITSKLOK KROON-OIL
VAN € 26,-- VOOR € 17,50

LUxE HERENHORLOGE KROON-OIL
VAN € 49,-- VOOR € 26,50

SET 2 STUKS MOKKEN KROON-OIL
VAN € 12,50 VOOR € 7,50

 MODERN AMERIKAANS OVERALL
VAN € 49,-- VOOR € 17,50

STEVIGE STORMPARAPLU
VAN € 24,95 VOOR € 12,50

RACE CAP KROON-OIL
VAN € 7,50 VOOR € 5,--

WARME BODYWARMER/jAS
VAN € 49,-- VOOR € 15,--

COMFORTABEL FLEECEjACK
VAN € 25,-- VOOR € 15,--

UITVERKOOP KROON-OIL PREmIUmS
Wij vernieuwen ons premium assortiment. U kunt profiteren van extra lage prijzen. Genoemde prijzen zijn 
exlusief BTW en van toepassing zolang de voorraad strekt. Uitsluitend klanten van Kroon-oil B.V. kunnen deze 
premiums bestellen via onze verkoop binnendienst, te bereiken via verkoop@kroon-oil.nl of +31 (0)546-818165

LUBEVISION ® is een uitgave van Kroon-Oil B.V.
Editie 12 - 2010


