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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, de eerste editie van 
2011, goed voor 16 pagina’s wetenswaardigheden en 
nieuws.

Ook in 2011 staan wij weer voor u klaar, zoals u van 
ons gewend bent. Met raad en daad, aanwezigheid op 
beurzen en de introductie van concepten waarmee u ge-
makkelijker en financiëel interessanter zaken kunt doen. 
Tijdens de Autovak in Amsterdam van 28 t/m 31 maart 
2011 presenteren wij een nieuw en uniek Milieu Zorgplan. 
Duurzaamheid en het nemen van verantwoording zijn de 
belangrijkste thema’s voor 2011. Welke voordelen het Mi-
lieu Zorgplan u kan bieden leest u op pagina 4 en 5. 

Afgelopen januari vervulden Marcel Piepers en Erik de 
Wild van Piepers Rallysport met hun Honda Civic Type R 
een jongensdroom, deelname aan de 100-jarige Rallye de 
Monte Carlo 2011. Een verslag van deze, al jaren door 
Kroon-Oil gesponsorde, equipe treft u aan op pagina 8 
en 9.

Hoe u om kunt gaan met de steeds groter wordende varië-
teit aan smeermiddelen leest u in een uitgebreid artikel over 
smering voor het moderne universele autobedrijf, hetgeen u 
vindt op pagina 6 en 7.

Veel productnieuws treft u aan op de pagina’s 10 en 11, 
waar we u o.a. informeren over een toepasselijk nieuw  en-
zeer milieuvriendelijk ontvetterconcept. 

Recentelijk introduceerden wij een geheel nieuw totaalplan 

voor de agrarische secor. Op pagina 12 en 13 leest u er 
alles over. 

Ook leest u in deze Lubevision over de upgrade die KICK 
heeft ondergaan, nu internationaal geschikt en multi 
branded. Veel van de communicatie- en datastromen die 
wij kennen, kunnen ook digitaal verlopen. In het artikel 
over EDI (pagina 14 en 15) praten wij u bij over de stand 
van zaken op dit gebied. 

Tot slot informeren wij u graag over het feit, dat we voor 
de Benelux exclusief Pentosin-distributeur zijn geworden. 
Pentosin is een gerenommeerde Duitse fabrikant van OEM-
specialiteiten en toonaangevend op gebied van hydrauli-
sche vloeistoffen en transmissietechnologie. Zo leidt Pento-
sin momenteel de ontwikkeling van transmissieoliën voor 
DSG-verwante toepassingen.

Hoewel Kroon-Oil verreweg de meeste ATF-oliën, stuurbe-
krachtigings- en niveauregelingsproducten zelf in het assor-
timent heeft, is gebleken dat er ook een bepaalde vraag is 
naar de zogenaamde “origineel voorgeschreven Pentosin- 
producten”. Om aan deze vraag te voldoen, heeft Kroon-
Oil besloten een aantal Pentosin-specialiteiten in het pro-
gramma op te nemen. Uitgebreide productinformatie treft u 
zoals gebruikelijk aan in onze website-catalogus.

Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwe editie van Lu-
bevision.

Leon ten Hove

“DUURZAAMHEID EN HET NEMEN VAN 

VERANTWOORDING ZIJN DE BELANG-

RIJKSTE THEMA’S VOOR 2011.”

Opmerkingen en vragen naar aanleiding van LuBEVISION kunt u richten aan lubevision@kroon-oil.nl

IN DEZE EDITIE
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‘Winnen met het 
Milieu Zorgplan’

Het produceren van kwalitatief hoogwaardige smeermiddelen is het kernproces van Kroon-Oil. Duurzaam 
en milieuverantwoord ondernemen maken deel uit van de productieketen. Bij alle activiteiten houdt Kroon-Oil 
rekening met de effecten op klimaat, samenleving en milieu. Dat betekent niet alleen het aanbieden van groene 
producten zoals brandstofbesparende synthetische motoroliën en biologisch afbreekbare smeermiddelen, maar 
ook inzetten op het delen van kennis en het creëren van maatwerkoplossingen. De ecologische initiatieven 
van Kroon-Oil gaan een stap verder. Wij bieden u de mogelijkheid uw volledige afvalstroom af te melden via 
één portal, tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden. Met het Milieu Zorgplan kijkt Kroon-Oil verder dan het 
aanbieden van producten. 

milieuvriendelijk, uw afvalstoffen worden efficiënt en 
duurzaam verwerkt   

winstgevend, uitstekende tarieven voor uw afgewerkte 
olie

kostenbesparend, u krijgt aanzienlijke korting op 
uw overige afvalstromen

verantwoord, u voldoet aan de wettelijke eisen. 
Jaarlijks ontvangt u een overzicht van de gemaakte kosten 
en hoeveelheid afvalstoffen die als verantwoording naar 
overheden kan worden gebruikt

tijdbesparend en gemak, één portal voor het 
aanbieden van uw afvalstoffen

MILIEU ZORGPLAN 
De mobiliteitsbranche heeft dagelijks te kampen met 
enorme hoeveelheden vrijkomend afval en strenge 
milieuvoorschriften. Iedere afvalstroom vraagt om 
een specifieke opslag, transport en verwerking. Goed 
afvalbeheer zorgt voor een minimale milieubelasting en is 
daarnaast kosteneffectief.  
het Kroon-Oil Milieu zorgplan neemt u de gehele 
organisatie rondom afvalstromen uit handen. 

Meld uw afvalstoffen eenvoudig aan via één portal. Wij 
garanderen u uitstekende tarieven voor afgewerkte olie en 
daarnaast aanzienlijke kortingen op overige afvalstoffen. 
u ontvangt jaarlijks een overzicht van de gemaakte kosten 
en de hoeveelheid afvalstoffen, dat als verantwoording 
naar overheden kan worden gebruikt. Enige voorwaarde 
van deelname aan het Milieu zorgplan is dat u afnemer 
bent van Kroon-Oil producten.
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Wereldvoorraden zijn gelimiteerd. Het besef om 

zorgvuldig om te gaan met grondstoffen en de 

natuur groeit. Kroon-Oil levert al meer dan 100 jaar 

smeermiddelen en laat daarmee sporen achter. Het 

zoeken naar mogelijkheden om de zogenaamde 

mondiale voetafdruk te verkleinen, is een continu proces. 

Met het Milieu Zorgplan wil Kroon-Oil inspireren, kennis 

overdragen en u motiveren samen met ons bij te dragen 

aan een duurzamere samenleving. 

Mondiale voetafdruk verkleinen

‘Eén portal voor uw 
afvalbeheer’

Kroon-Oil heeft het Milieu Zorgplan 
in samenwerking met ARN Recycling 
Services (ARN RS) ontwikkeld, één 
van de leidinggevende organisaties 
in afvalmanagement. ARN RS is 
onderdeel van ARN, het Nederlandse 
expertisecentrum voor recycling 
en milieu in de mobiliteitsbranche. 
ARN RS werkt alleen samen met 
erkende afvalverwerkers. Het 
samenwerkingsverband met ARN staat 
garant voor kennis en expertise en een 
milieuverantwoorde en 
efficiënte verwerking 
van uw afval. 

Gerenommeerde partner, 
ARN Recycling Services

Meld u aan
Het Milieu Zorgplan neemt u alle zorg rondom 
afvalbeheer volledig uit handen. Deelname 
resulteert in winst op afgewerkte olie en 
kostenbesparing op uw overige afvalstromen. 
Kroon-Oil en ARN Recycling Services verzekeren 
u een milieuverantwoorde en efficiënte verwerking 
van uw afvalstoffen. Als Kroon-Oil klant kunt u 
profiteren van het Milieu Zorgplan. Bespaar tijd 
en kosten en doe mee! 

Ga naar www.milieuzorgplan.com

Vul het aanmeldingsformulier in

Nadat de registratie succesvol is afgerond 
ontvangt u van Kroon-Oil uw persoonlijke 
gebruikersnaam en wachtwoord

Log in en meld uw afvalstoffen eenvoudig af 
via de button ‘Afvoeropdracht aanmaken’

1.

2.

3.

4.

KICK
Heeft u inloggegevens van KICK? Dan kunt u zich 
ook via het KICK-platform aanmelden voor het 
Milieu Zorgplan. 

Kijk voor meer informatie of om u aan te melden 
op www.milieuzorgplan.com

RETOURNAME VAN AL UW AFVALsTROMEN
u kunt afvalstromen door ARN Recycling Services 
laten ophalen van oliefilters, koelvloeistof, 
brandstofresten en loodaccu’s tot olie, water en 
slibmengels en bedrijfsafval. Dit is slechts een 
kleine greep uit het aanbod. Raadpleeg voor een 
compleet overzicht de voorwaarden op  
www.arn.nl

WWW.MILIEUZORGPLAN.COM
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VIsIE OP AdVIEs

In eerdere edities van Lubevision hebben wij uitgebreid gesproken over het belang van ‘de juiste olie’. Ontwik-
kelingen van technologieën blijven onverminderd doorgaan en zowel de overheid als de fabrikanten van voer-
tuigen blijven (milieu- en prestatie-)eisen aanscherpen. Als smeermiddelenspecialist zullen wij scherp moeten 
blijven, de laatste ontwikkelingen volgen en hierop anticiperen. Het afstemmen van ons productaanbod aan 
markt en technologie is dan ook een continu proces. Daarnaast blijven wij mogelijkheden zoeken om onze ex-
pertise zoveel mogelijk met de buitenwereld te kunnen delen, want het gebruik van de juiste olie is belangrijker 
dan ooit! 
 
“ONE-sIZE-FITs-ALL” MOTOROLIE
Dat steeds meer mensen hiervan overtuigd zijn komt tot uiting in het steeds stijgende bezoekersaantal van onze web-
site. Per maand vinden ruim 90.000 mensen de weg naar www.kroon-oil.com. 
Naast onze website wordt ook onze technische dienst regelmatig geraadpleegd voor smeeradvies. Onlangs heeft onze 
technisch adviseur, Tom Bruggeman, een uitgebreid artikel geschreven naar aanleiding van twee veel voorkomende 
vragen: Kan één bulkproduct volstaan en welk product is het meest geschikt als bulkproduct? Dit artikel willen wij u 
niet onthouden.
De wens naar een “one-size-fits-all” motorolie lijkt groter dan ooit, maar we zijn hier op dit moment het verst van verwij-
derd. Strenger wordende milieueisen als Euro 4 en Euro 5 resulteren in hoogstaande technologische oplossingen die 
op hun beurt weer leiden tot een wildgroei aan motoroliespecificaties. Deze tendens wordt nog verder versterkt door de 
toename van het aantal verschillende ACEA-eisen en de nog sterkere groei van merkspecifieke voorschriften. Inmiddels 
zijn de verschillende eisen zover uiteengelopen dat het verenigen van al deze eisen in één product volstrekt onmogelijk 
is geworden. Als we kijken naar de verschillende OEM-voorschriften en naar de ACEA 2008-eisen dan zouden we 
voor een volledige dekking van alle huidige eisen circa 8 verschillende motoroliën nodig hebben. Dit maakt de keuze 
voor het juiste bulkproduct erg lastig.
Helaas is het niet mogelijk een universeel advies te geven over de te bewandelen strategie. De motoroliebehoefte kan 
van bedrijf tot bedrijf verschillen. Het is belangrijk om te kijken hoe de plaatselijke markt in elkaar steekt en welke auto-

VISIE OP SMEERMIDDELEN
KROON-OIL DE SMEERMIDDELENSPECIALIST

UITGEBREID ADVIES VOOR HET MODERNE UNIVERSELE AUTOBEDRIjf
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Kroon-Oil Specialsynth MSP 5W-40
Ruim 50% dekking

ACEA A3/B4/C3, API SM/CF, 
VW 505.01, 502.00/505.00, 
MB-Approval 229.51, Porsche, 
BMW LL-04, Ford M2C917-A

ACEA A3/B4, 
VW 504.00/507.00, 
MB-Approval 229.51, 
BMW LL-04

Kroon-Oil Helar SP 5W-30 LL-03
Ruim 50% dekking

Overig

100%

merken het meest worden onderhouden en gerepareerd. 
Op basis hiervan kan samen met het autobedrijf een op 
maat gesneden motorolieadvies worden afgegeven.

VEELZIjdIGE MOTOROLIE
Echter, ongeacht het soort bedrijf, is de behoefte over het 
algemeen groot aan een veelzijdige motorolie in de bulk. 
Voor het gemiddelde universele autobedrijf met veel mo-
derne auto’s op de hefbrug adviseren wij bij Kroon-Oil 
veelal voor de bulk één van onze mid-SAPS-producten: 
Kroon-Oil Specialsynth MSP 5W-40 of Kroon-Oil Helar SP 
5W-30 LL-03. Beide producten hebben een breed pakket 
aan officieel goedgekeurde specificaties waarmee we per 
product een dekkingsgraad kunnen realiseren voor ruim 
50% van het totale Europese wagenpark (personenauto’s) 
vanaf bouwjaar 2000.

TWEEdE bULKPROdUCT
De grotere bedrijven die plaats en investeringsruimte 
hebben voor een tweede bulktank adviseren wij vaak 
als tweede bulkproduct Kroon-Oil Emperol 10W-40 of 
Kroon-Oil Emperol 5W-40, zodat zij klanten met oudere 
generatie auto’s een gunstig geprijsd alternatief kunnen 
aanbieden. 

VATEN, dRUMs EN KLEINVERPAKKINGEN
Als een autobedrijf haar omgeving (klanten) en behoeften 
goed inventariseert, kan zij veelal volstaan met één veel-
zijdig product in de bulk en daarnaast één, hooguit twee 
goedgekozen producten in het vat (208 liter). Hiermee 
kunnen we in totaliteit toch al snel een dekking van ruim 
90% van het huidige Europese autopark realiseren. Om 
ook de minder vaak voorkomende gevallen, zoals klas-
siekers of moderne auto’s die een echte low-SAPS-motor-
olie vereisen (API C1 of C4), van de juiste olie te kunnen 
voorzien, adviseren wij om enkele drums (60 liter) en/of 
kleinverpakkingen op voorraad te houden. Ook hier geldt 
weer dat de behoefte en de diversiteit van voorraadhou-
dende kleinverpakkingen per bedrijf sterk kan verschillen. 

ONTWIKKELINGEN
Een keuze voor een bulkproduct is vaak een keuze voor 
jaren, terwijl de ontwikkelingen op zowel motortechnisch 
gebied als op smeertechnisch gebied niet stil staan. De 
markt moet dus in de gaten worden gehouden en daarop 
moet de beschikbare olie in een bedrijf worden aange-

past. Kroon-Oil is doorlopend bezig met de vraag wat 
de juiste productmix voor klanten is en houdt dan ook de 
ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. 
Een aantal speciale/specifieke producten in kleinverpak-
kingen op de plank hebben staan is gezien alle ontwikke-
lingen geen overbodige luxe. Zo heeft de opkomst van hy-
bride auto’s geresulteerd in compleet nieuwe motoroliën. 
Bij Kroon-Oil hebben we onlangs de nieuwe Kroon-Oil 
Enersynth 0W-20 geïntroduceerd; een dunvloeibare mo-
torolie voor de nieuwste generatie zeer zuinige personen-
wagens en bestelwagens zoals hybriden en de diverse 
ECO-uitvoeringen van bestaande personenwagen-model-
len. Over dit product kunt u meer lezen op pagina 11.
 
Mogelijke risico’s als toch alles uit de bulk wordt ge-
smeerd:
•	 problemen met het verlenen van (fabrieks)garantie bij 

calamiteiten;
•	 verkorte levensduur van belangrijke motordelen waar-

door de gebruiker op den duur wordt belast met on-
nodige en dure reparaties;

•	 verkorte levensduur van roetfilters;
•	 versnelde inwendige vervuiling van de motor;
•	 verversingstermijnen die niet meer overeenkomen met 

de ingestelde WIV-programma’s in het voertuig door-
dat de gebruikte oliekwaliteit niet meer overeenkomt 
met de in het motormanagement opgeslagen motoro-
liekwaliteit.

ALLEEN hET jUIsTE PROdUCT VOORKOMT PRObLEMEN
Het blijft dus cruciaal om per auto te bekijken welke mo-
torolie vereist is op het gebied van specificaties, viscositeit 
en kwaliteit. De Kroon-Oil adviesdatabase biedt hierbij 
uitkomst. Met deze applicatie kan zowel de professionele 
gebruiker als de consument professioneel smeeradvies 
opvragen. Bij Kroon-Oil merken we dat onze technische 
helpdesk aanzienlijk minder telefoontjes ontvangt over 
”standaard” smeeradvies. Men heeft de weg naar www.
kroon-oil.com gevonden! De vragen die overblijven zijn 
veelal gericht op klassiekers, bijzondere rijomstandighe-
den en niet veelvoorkomende applicaties.

“HELAAS IS ER GEEN UNIVERSEEL ADVIES TE 

GEVEN OVER DE TE BEWANDELEN STRATEGIE. 

HET IS BELANGRIJK OM TE KIJKEN HOE DE 

PLAATSELIJKE MARKT IN ELKAAR STEEKT EN 

WELKE AUTOMERKEN HET MEEST OVER DE 

VLOER KOMEN.” 
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PIEPERS RALLySPORT EN 
KROON-OIL
EEN LANGDURIG PARTNERSCHAP

Piepers Rallysport strijdt al jaren op het hoogste Nederland-
se niveau mee. Inmiddels staat het team ook internationaal 
hoog aangeschreven, getuige de winst bij de tweewiel-
aangedreven auto’s in de internationale Ypres Westhoek 
rally van 2009 en hun deelname in januari 2011 aan de 
jubileumeditie van de illustere Rallye de Monte Carlo. In 
het Mediterrane prinsdom moest Piepers Rallysport zelfs 
de Nederlandse eer hooghouden als enige Nederlandse 
equipe. Het team werd, met hulp van Honda Motor Europe, 
uit meer dan 300 inschrijvers geselecteerd voor het 120 
auto’s tellende startveld. 

hONdA dEALERTEAM 
Naast een langdurige relatie met Kroon-Oil is er ook een 
langdurige relatie met Honda. Die relatie resulteerde afge-
lopen seizoen in concrete plannen om na 20 jaar opnieuw 
een dealerteam in de Nederlandse rallysport te laten ac-
teren. Begin september werden de plannen in Amsterdam 
gepresenteerd. De zes klassementsproeven in het Westelijk 
havengebied vormden het decor voor de introductie die 
gedaan werd door navigator Erik de Wild. Een groot aan-
tal Honda-dealers maakte van de gelegenheid gebruik om 
het team van Piepers Rallysport aan het werk te zien. “Er 
is al heel lang geen dealerteam meer in de Nederlandse 
rallysport aanwezig”, legde Erik de Wild de plannen uit 

aan de aanwezigen. “Piepers Rallysport wil proberen om 
volgend jaar te komen tot een Honda Dealerteam Neder-
land.”

CONRAd EUREGIO RALLY 
Ook tijdens de afsluitende Conrad Euregio Rally werd weer 
aandacht besteed aan het Honda Dealer Team plan, maar 
de ontvangst bij deze wedstrijd stond voornamelijk in het 
teken van de relaties van Kroon-Oil. “Het is voor Kroon-
Oil een uitgelezen mogelijkheid om hun relaties met ons 
team kennis te laten maken”, verduidelijkte Marcel Piepers. 
“In Hengelo heb je een schitterende proef met de Hengelo 
Zuid industrieproef om de relaties de sensatie van een rally 
van heel dichtbij te laten meemaken”, vulde Erik de Wild 
aan.

Voor het eerst in 2010 kende Piepers Rallysport een pro-
bleemloze wedstrijd. Na dertien spekgladde herfstproeven 
reden Piepers en De Wild de Kroon-Oil Honda Civic met 
een toptiennotering op zak over het finishpodium in Hen-
gelo. “Voor de relaties van Kroon-Oil die we hebben ont-
vangen is het denk ik een mooie wedstrijd geweest”, liet 
Marcel Piepers optekenen na afloop.

De relatie tussen Piepers Rallysport en Kroon-Oil is een langdurige. Dat heeft alles te maken met de versterkende 
factor voor beide partners. De kwalitatief hoogwaardige smeermiddelen van Kroon-Oil passen naadloos bij 
een technisch hoogwaardige sport als de rallysport. Piepers Rallysport is een rallyteam dat bestaat uit een 
combinatie van Gelderlanders en Overijsselnaren met als thuisbasis Duiven. 
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PIEPERS RALLySPORT EN 
KROON-OIL
EEN LANGDURIG PARTNERSCHAP

RALLYE dE MONTE CARLO
De droom van deelname aan de illustere Rallye de Monte 
Carlo werd in januari 2011 waarheid, maar werd op de 
twee dag ruw verstoord. Na de zevende van dertien klas-
sementsproeven was het over, uit en sluiten. De oorzaak 
van het voortijdige einde van de droom was geen mecha-
nische pech, maar een gevolg van de verraderlijke weers-
omstandigheden. In twee uur tijd veranderde de zevende 
proef van een koud asfaltlint in de Franse bergen in een 
witte, met tot ijs vast gereden sneeuwglijbaan.

Tijdens de service in Valence, op een uur rijden van de klas-
sementsproef, had het team besloten de bandenstrategie 
van het Skoda-fabrieksteam en wereldtopper Petter Solberg 
over te nemen. Een foute keuze zo bleek later. Toen de Hon-
da op weg was naar de klassementsproef kwamen alar-
merende berichten vanaf de finish. “We werden gebeld 
vanaf de finish dat het sneeuwde. We konden echter niets 
meer doen. De auto stond niet op sneeuwbanden maar 

op intermediates”, aldus Marcel Piepers naderhand. De 
klassementsproef werd een ware helletocht. De Honda viel 
stil vanwege een gebrek aan tractie in een hairpin. “We 
hebben van alles geprobeerd om de auto weer op gang 
te krijgen. Uiteindelijk hebben we de finish van de proef 
gehaald, maar we hadden dik een kwartier verspeeld”, 
verteld Erik de Wild. 

De tijd om de volgende proef te bereiken was te kort en de 
weg er naar toe was nog gladder dan het ijs in het Heeren-
veense Thialf-stadion. Tot overmaat van ramp ging het duo 
ook nog eens van de besneeuwde baan.  Met veel moeite 
slaagden Piepers en De Wild, geholpen door hun vliegen-
de postbodes Robert Fasshauer, Laurent Cecillon en publiek 
dat stopte, erin de auto weer op de weg te krijgen. “We 
wisten op dat moment al dat we buiten de tijd waren en 
dus hebben we de alternatieve route naar het servicepark 
genomen. Bovendien was het door de foute bandenkeuze 
niet te doen om de achtste proef op een verantwoorde ma-
nier te rijden. Heel jammer, ook voor onze sponsors die dit 
avontuur mogelijk hebben gemaakt, maar het was wel een 
ervaring die ik voor geen goud had willen missen. Dit is er 
een voor in het bejaardenhuis later”, aldus Marcel Piepers. 

“DE DROOM VAN DEELNAME AAN DE 
ILLUSTERE RALLYE DE MONTE CARLO 

WERD IN JANUARI 2011 WAARHEID.”
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BIO-CIRCLE 
ONDERDELENREINIGER
EEN KRACHTIGE, DUURZAME OPLOSSING!

dE TEChNIEK
De stabiele en robuuste wastafel is gemaakt van kunststof. De reinigingsvloeistof Bio-Circle™ L is verwarmd en blijft 
constant op een temperatuur van 41 ºC. Door de ingebouwde zuurstofpomp krijgen de micro-organismen in de vloeistof 
de levensnoodzakelijke zuurstof toegediend. De Bio-Circle™ L vloeistof bevat ook voedingsstoffen die de micro-
organismen actief houdt tijdens hun hele levensduur. Het bedieningspaneel met geïntegreerde pictogrammen geeft een 
optimaal bedieningscomfort. Voor onderhoudswerkzaamheden kan de wastafel gemakkelijk geopend worden.

RENTAbILITEIT
De Bio-Circle™ L kan minimaal vijf keer langer worden gebruikt dan een koudontvetter. Ook bij een verhoogde toevoer 
van verontreiniging wordt een optimaal resultaat bereikt. Bio-Circle™ L is mens- en milieuvriendelijk, zuinig in gebruik 
en heeft een hoog rendement.
Op www.kroon-oil.tv is een instructievideo te vinden over de werking van de Bio-Circle onderdelenreiniger.

De Bio-Circle gebruikt de kracht van de natuur voor een gebruiks- en milieuvriendelijke en zuinige 
onderdelenreiniging. De reinigingsvloeistof Bio-Circle™ L verwijdert smeerolie, snijolie, anticorrosie-producten, 
lichte vetten en andere verontreinigingen van uw onderdelen. Het eenvoudig te reinigen filtersysteem scheidt 
grove en fijne vervuiling; de natuurlijke micro-organismen breken vet en olie biologisch af, waardoor het 
prestatieniveau van de vloeistof optimaal blijft en een lange levensduur gegarandeerd is.

Bio-Circle™ L reiniger:
uitstekend reinigingsvermogen
op waterbasis - niet brandbaar
vrij van VOC
lange levensduur door micro-organismen
bevat een corrosiebeschermings-middel
geoptimaliseerd bio-herstellend proces
pH-neutraal, dermatologisch getest
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ENERSyNTH fE 0W20, 
DUURZAAM PRESTEREN

UPGRADE PRESTEZA MSP 5W30 
NAAR DExOS 2

Recentelijk hebben wij de formule van Presteza MSP 5W-30 vernieuwd.  Hierdoor voldoet Presteza MSP 5W-30 
aan de nieuwe GM Dexos 2 motoroliespecificatie voor onder andere Opel en Chevrolet. Bij alle dieselmotoren 
van GM wordt als eerste fabrieksvulling Dexos 2 toegepast. In Europa wordt Dexos 2 voorgeschreven als dé 
motorolie voor het verversen van zowel benzine- als dieselmotoren. GM Dexos 2 is backwards compatible met 
de oudere GM-LL-A025- en GM-LL-B025-specificaties.

Met de upgrade voldoet Presteza MSP 5W-30 naast de VW 502.000/505.000- ook aan 
de VW 505.01-specificatie voor de eerste generatie pompverstuiver dieselmotoren van het 
VAG-concern. Door deze upgrade is de vernieuwde Presteza MSP 5W-30 nog beter in staat 
een breed scala aan diverse personenwagens van verschillende merken veilig te smeren. 

Aan onderstaande specificaties kunt u tevens herkennen of u te maken heeft met de nieuwe 
of de oude formule. Als GM Dexos 2 en VW 505.01 op de verpakking vermeld staan dan 
betreft het de vernieuwde MSP 5W-30. 

API SM/CF - ACEA A3/B4, C3 - MB 229.51 - BMW LL-04 - GM Dexos 2 - VW 502.00/505.00/505.01

Schoon en zuinig rijden, een belangrijk speerpunt in de mobiliteitsbranche. Voertuigen moeten groener! De overheid 
stimuleert het groene rijden door middel van een gunstig belastingklimaat. Autofabrikanten spelen op dergelijke 
ontwikkelingen in met nieuwe motortechnieken en innovaties. Denk hierbij aan de populair wordende hybride auto’s, 
zoals de Toyota Prius en de Honda Civic Hybrid, maar ook de zeer zuinige ECO-uitvoeringen van bestaande modellen, 
(waarvan Volkswagen Bluemotion, de BMW Efficient Dynamics of de Volvo Drive uitvoeringen bekende voorbeelden 
zijn) zijn stappen in de goede richting. 
Bij deze nieuwe generatie zuinige auto’s zijn alle brandstofbesparende technieken toegepast om het verbruik zo 
laag mogelijk te houden. Ook motoroliën leveren hieraan een essentiële bijdrage. Steeds meer OEM’s schrijven 
dunvloeibare olie voor. Een dunne olie zorgt voor aanzienlijk minder wrijving van de bewegende motordelen en 
bespaart dus brandstof.  

Inspelend op de ontwikkelingen heeft Kroon-Oil Enersynth FE 0W-20 ontwikkeld 
volgens de meest recente technieken. Enersynth FE 0W-20 is een moderne, uiterst 
dunvloeibare, brandstofbesparende motorolie. Door de lage viscositeit waarborgt 
deze motorolie direct na de koude start een goede smering. Door de uitstekende 
kwaliteit biedt het tevens op bedrijfstemperatuur een veilige smeerfilm. Enersynth 
FE 0W-20 is geschikt voor benzine- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-
oplading, in personen- en bestelwagens. De speciale samenstelling maakt Enersynth 
FE 0W-20 uitermate geschikt om de brandstofbesparing van hybride auto’s verder te 
optimaliseren.
 
ACEA A3/B3/B4, API SM/CF
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Bij landbouw- en grondverzetbedrijven is het machinepark een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering. Het 
bepaalt voor een groot deel de continuïteit van het bedrijf. Daarbij komt dat machines steeds complexer worden 
en de investeringen steeds hoger. Bij Kroon-Oil begrijpen we dat deze investeringen beschermd moeten worden. 
Daarom hebben wij het Materieel Totaalplan+ ontwikkeld. De markt is tenslotte al concurrerend genoeg, als u zich 
dan ook nog zorgen moet maken over uw investeringen… Met het Materieel Totaalplan+ ondersteunen wij onze 
klanten om in deze zeer concurrerende markt optimaal te functioneren.

Wij hebben onze krachten gebundeld met een aantal sterke, gerenommeerde partners en deze samenwerking resulteert 
in het meest uitgebreide materieelplan in de markt. Het Materieel Totaalplan+ bevat vier slimme producten die bijdragen 
aan het optimaliseren van de bedrijfsvoering. De onderdelen versterken elkaar, maar kunnen ook los van elkaar worden 
gezien.

1) 

KROON-OIL AGRI-LIjN
De bedrijfsomstandigheden binnen Landbouw en Grondverzet zijn vaak zwaar en eisen veel van voertuigen en machines. 
Deze omstandigheden vragen om specifieke smeermiddelen. Kroon-Oil biedt een breed assortiment met producten die 
speciaal voor deze situaties ontwikkeld zijn. Onze synthetische, minerale en biologisch afbreekbare producten worden 
dagelijks gebruikt voor de meest uiteenlopende toepassingen in de landbouw en het grondverzet. De producten in onze 
Agri-lijn zijn verpakt in speciaal vormgegeven 5 liter cans en voorzien van het Kroon-Oil Agri-logo. 

PROdUCTAdVIEs
Ons productassortiment wordt ondersteund door een uitgebreide adviesdatabase. Via de website www.kroon-oil.com 
is het meest actuele smeermiddelenadvies op te vragen voor o.a. landbouw- en grondverzetmaterieel. De Kroon-Oil 

BUNDELING VAN KRACHTEN

MATERIEEL TOTAALPLAN
Kroon-Oil. Pure zekerheid.
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adviesdatabase is een begrip in de markt en staat bekend 
als de meest uitgebreide en overzichtelijke database in de 
smeermiddelenbranche. Bovendien staat onze technisch 
adviseur tot uw beschikking voor al uw vragen met 
betrekking tot de smeermiddelentechniek.

2) 

Het Kroon-Oil Materieel Totaalplan+ biedt een 
verzekeringsconcept met zeer goede voorwaarden. 
Aangezien wij een landelijke dekking hebben en een 
collectief aanbieden kunnen scherpe premies gegarandeerd 
worden. Wij zijn ervan overtuigd dat deze verzekering een 
belangrijke bijdrage levert aan het verlagen van de kosten in 
uw bedrijf. Het uitgebreide verzekeringsconcept geldt voor 
al het werk- en landbouwmaterieel (waaronder tractoren, 
oogstmachines, graafmachines, wielladers, minigravers, 
heftrucks, niet-zelfrijdend materieel maar ook tuin- & 
parkmachines). Dus alle loon-, grondverzet-, wegenbouw- en 
landbouwmechanisatiebedrijven, importeurs en natuurlijk 
de agrariërs zelf profiteren van dit concept. Dankzij de 
verschillende dekkingsmogelijkheden van het Kroon-
Oil Materieel Totaalplan+ kan de dekking en de premie 
optimaal worden afgestemd op uw verzekeringsbehoefte. 
Het Totaalplan+ bestaat uit een uitgebreide WA- en Casco- 
(inclusief eigen gebrek) verzekering.

Pluspunten:
•	 laag risico bij eigen gebrek
•	 7 jaar eigen gebrek dekking inclusief vergoeding van 

het onderdeel dat schade veroorzaakt
•	 duidelijke en gunstige afschrijving op basis van 

draaiuren
•	 5 jaar nieuwwaardedekking
•	 extra premiekorting indien voorzien van Allsetra 

Tracking & Tracing-systeem
•	 vergoeding voor kosten vervangend object na diefstal, 

verduistering, vermissing (max. 14 dagen) mits het 
object beveiligd is met een Allsetra Tracking & Tracing-
systeem

3) 

In Nederland worden jaarlijks zo’n 1.500 stuks zwaar 
materieel gestolen. Diefstal van materieel heeft grote 
gevolgen voor de bedrijfscontinuïteit en zorgt voor 
aanzienlijke schade. Binnen het Kroon-Oil Materieel 
Totaalplan+ is het “Werkmaterieel Beveiligingsconcept” 
opgenomen, waarmee de schade zoveel mogelijk 
beperkt wordt en de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd 
blijft. Dit concept gaat verder dan preventieve 
diefstalbeveiliging alleen (zie pluspunten). Het Kroon-
Oil Materieel Totaalplan+ biedt tevens de mogelijkheid 
het beveiligingsconcept uit te breiden met een 
onderhoudsalarm. Dit alarm zorgt ervoor dat u per 
e-mail geïnformeerd wordt als uw machine toe is aan de 
periodieke servicebeurt.

Pluspunten:
•	 speciale prijs voor het Tracking & Tracing systeem
•	 professionele montage op locatie
•	 machinepaspoort
•	 locatie en draaiuren materieel online inzichtelijk
•	 rapportages o.a. in PDF-formaat
•	 aangifte diefstal en afhandeling met de politie wordt 

verzorgd
•	 snelle en adequate opsporing en veiligstelling gestolen 

materieel
•	 extra verzekeringspremiekorting met het Allsetra-

werkmaterieel

4)

Leasing is een belangrijke en flexibele financieringsvorm 
die veel toegepast wordt bij investeringen in 
landbouw- en grondverzetmachines. Via het Kroon-Oil 
Materieel Totaalplan+ kunt u als loon-, grondverzet- en 
bouwbedrijf, agrariër of hovenier gebruik maken van 
op maat gesneden leaseconstructies. Deze constructies 
worden u tegen goede voorwaarden en eerlijke tarieven 
aangeboden. Dus heeft uw bedrijf te maken met 
seizoensinvloeden, wilt u profiteren van fiscale voordelen 
of zoekt u lage maandlasten? Het Kroon-Oil Materieel 
Totaalplan+ biedt u de leasemogelijkheden die bij uw 
bedrijf passen, bij een betrouwbare partner die thuis 
is in uw branche. En wist u dat u met leasing via het 
Totaalplan+ kunt besparen op uw kosten? 

COMbINATIE VOORdEEL
Alles is centraal op één plek te vinden en te regelen; 
van smeermiddelenadvies tot verzekeringen, preventie 
van diefstal, urenregistratie en financiering. Daarnaast 
versterken de vier producten elkaar in uw voordeel:
+
Het gebruik van Kroon-Oil smeermiddelen in combinatie 
met de adviesdatabase biedt garantie dat u altijd het 
juiste smeermiddel heeft. Hiermee zijn op smeertechnisch 
gebied alle risico’s uitgesloten.
+
Indien u schade ondervindt op een andere manier, dan 
biedt het Kroon-Oil verzekeringsconcept uitkomst.
+
Maar liefst10% korting op uw volledige verzekeringspremie 
bij installatie van een Tracking & Tracing-systeem. Bij 
diefstal vervalt het eigen risico én wordt een vervangend 
object geregeld.
+
U profiteert van een speciale prijs voor het Tracking & 
Tracing systeem.
+
U heeft de mogelijkheid een onderhoudsalarm te laten 
installeren.
+
Voor extra zekerheid is betrouwbare en onafhankelijke 
advisering voor leasing essentieel. 
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yOU’LL GET AN 
UPDATED KICK OUT 
Of WORKING 
WITH US!

KLANTEN INfORMATIE 
CENTRUM KROON-OIL 
In 2008 hebben wij KICK geïntroduceerd als online Informatie Centrum waar klanten terecht kunnen om orders 
in te geven, de nieuwste prijslijsten te downloaden en contactgegevens te beheren. Veel klanten zijn inmiddels 
vertrouwd geraakt met KICK.

KICK is nu nog aantrekkelijker!
Om dit succes verder uit te bouwen is KICK onlangs uitgebreid. Met deze update is KICK meertalig geworden en 
zodoende ook toegankelijk voor onze internationale distributeurs. Daarnaast zijn er speciale KICK-acties geïntroduceerd. 
Dit houdt in dat klanten die hun order ingeven via KICK kunnen profiteren van aantrekkelijke verkoopacties.
Plaats uw order via KICK en profiteer van de aantrekkelijke KICK-acties!
De Voordelen: 
1) U kunt online uw bestelling plaatsen:         
 - snel en gemakkelijk op partsnummer, via uw orderhistorie of via de catalogus (deze methoden zijn   
   gecombineerd te gebruiken).
 - uw order wordt direct getoetst aan onze voorraad.
 - u ziet direct het te betalen orderbedrag.
2) U profiteert regelmatig van aantrekkelijke verkoopacties.
3) U heeft inzicht in uw orderhistorie.
4) U kunt altijd de meest actuele prijslijst downloaden.
5) U vindt alle relevante informatie over Kroon-Oil overzichtelijk bij elkaar.
6) U kunt uw eigen contactgegevens beheren.
7) U heeft inzicht in uw kredietsituatie bij Kroon-Oil.

U vindt KICK eenvoudig via de link op de homepage op www.kroon-oil.com 
Indien u nog geen inloggegevens heeft, dan kunt u deze aanvragen via  info@kroon-oil.nl
Graag tot ziens op KICK!
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EDI is eigenlijk niets anders dan uw huidige manuele inkoopcyclus te vervangen door automatisering. Dit kan door 
standaardisering van berichten. Het meest bekende voorbeeld hiervan is het EDIFACT-formaat. Uw systeem genereert 
uit een inkooporder een uitgaand bericht, deze wordt door ons ontvangen en ingelezen in het systeem. De daarop 
volgende documentstromen (orderbevestiging, paklijst en factuur) worden in datzelfde standaardformaat aan u 
geretourneerd. Vervolgens kunnen deze in uw systeem ingelezen worden. Bij een correcte afstemming zijn hierbij geen 
menselijke handelingen meer noodzakelijk.

 
Door het gebruik van EDI zijn significante verbeteringen te realiseren in kwaliteit, efficiëntie en betrouwbaarheid van 
de uitgewisselde berichten. Daarnaast worden de communicatiekosten aanzienlijk verlaagd.

De belangrijkste voordelen van EDI zijn:
•	 gestandaardiseerd formaat van de berichten
•	 eliminatie van fysieke data (papieren documenten)
•	 minimalisatie van administratieve fouten, voortkomend uit foutieve data invoer / manipulatie
•	 substantiële kostenvermindering (papier, frankering, handling, etc)
•	 “groenere” organisatie

Uiteraard zal ter vervanging van het papieren proces een digitaal proces opgezet moeten worden, maar de kosten 
hiervan staan in geen verhouding tot de huidige kosten! Kort samengevat biedt communicatie via EDI, voor zowel 
leverancier, distributeur als klant, voordelen op het gebied van efficiëntie en kostenbesparing.

Naast EDI bieden wij ook de eenvoudige mogelijkheid om orderbevestigingen en facturen in PDF-formaat per e-mail 
te versturen.

Wilt u ook aansluiten bij EDI of uw orderbevestigingen en facturen per mail in PDf-formaat 
ontvangen, neemt u dan contact op met uw binnendienstcontactpersoon.

ED
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I conversie

ED
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ie

ED
I com

m
unicatie

FTP
Mail
X.40C

INTERNET

EDI

ELECTRONIC DATA 
INTERCHANGE
REDUCTIE VAN PAPIERSTROMEN

EDI (Electronic Data Interchange) is binnen enkele branches een niet meer weg te denken begrip. 
Kroon-Oil heeft de afgelopen jaren flink hierin geïnvesteerd zodat we klaar zijn om digitaal te communiceren 
met onze relaties. Op dit moment wordt er al succesvol met vele relaties gecommuniceerd op deze manier. 
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507
SOfTSHELL jACKET KROON-OIL

•	De	ideale	buitenlaag	bij	koud	en	winderig	weer	
•	De	stof	houdt	zo	goed	als	alle	wind	tegen	en	houdt	het	 lichaam	
lekker	warm	

•	Het	materiaal	is	waterafstotend	en	daardoor	nagenoeg	waterdicht

De 507 kledinglijn is speciaal voor Kroon-Oil B.V. ontworpen. Uitsluitend hoge kwaliteit materialen zijn 
gebruikt voor een optimaal draagcomfort en uitstraling. Vanaf medio 2011 zijn binnen de 507 kledinglijn 
zowel een softshell als een comfortabele zeiljas / winterjas leverbaar. De jassen zijn zowel draagbaar als 
werk- en als vrijetijdskleding. Naast deze jassen levert Kroon-Oil B.V. tevens een lijn met hoogwaardige 
workwear producten. Alle in een chique zwarte kleurstelling en een vooral draagbaar design.  


