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IN DEZE EDITIE

“2012 STaaT daarOM OOK iN HET 

TEKEN VaN ‘BE CONNECTEd’, 

VErBONdEN zijN.”

Per post, e-mail, op onze website, misschien zag u de link 
op Twitter of Facebook; deze nieuwe editie van Lubevision 
kan u op vele manieren hebben bereikt. Mooi van deze tijd 
is dat er diverse communicatiemiddelen zijn om met elkaar 
in contact te komen en de mogelijkheden lijken eindeloos. 
2012 staat daarom ook in het teken van ‘Be Connected’, 
verbonden zijn. Goede bereikbaarheid en contactmogelijk-
heden, ook via de Social Media, horen bij de kwaliteit en 
service die wij als onderneming nastreven. We gebruiken 
Social Media als Facebook, Twitter en YouTube maar ook 
de website om u op de hoogte te brengen van de diverse 
ontwikkelingen, sponsornieuws en productnoviteiten. En 
we hebben niet stilgezeten! in het afgelopen jaar zijn er 
diverse producten en diensten geïntroduceerd waaraan we 
in deze Lubevision uitgebreid aandacht besteden. denkt u 
daarbij bijvoorbeeld aan de Classic Oils, speciale Q-vetten 
voor de Lubeshuttle vetspuit en het Kroon-Oil Mobiliteits-
plan. daarnaast introduceerde Kroon-Oil drie specialitei-
ten voor landbouw en grondverzet; moderne machines en 
aangescherpte milieueisen vragen om meer en meer ge-

avanceerde smeermiddelen. Om het kiezen van het juiste 
product eenvoudiger voor u te maken, vindt u verderop in 
deze Lubevision een uitgebreid artikel over dit onderwerp. 

Uniek in deze editie is een kijkje in de keuken bij onze 
productiefaciliteit! Het QHSE-systeem, certificatie, kwali-
teitswaarborging; van grondstof tot eindproduct stellen we 
hoge eisen aan kwaliteit. die kwaliteit wordt door Kobus 
Tuning blootgesteld aan extreme omstandigheden in de ral-
lysport. Het team komt met een Ford Fiesta Super 2000 uit 
in het Open Nederlands rally Kampioenschap en neemt 
regelmatig oliemonsters die we in ons laboratorium testen 
en inzetten voor de continue optimalisatie van onze pro-
ducten. 

We wensen u veel leesplezier met deze editie van Lube-
vision. Heeft u vragen of opmerkingen? We horen graag 
van u! 
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MOBILITEITSPLAN
ZEKERHEID VOORAF 

Bij Kroon-Oil staat kwaliteit hoog in het vaandel, kwaliteit die verder gaat dan het produceren van hoogwaar-
dige smeermiddelen. Naast onze producten bieden we diverse aanvullende diensten die passen bij een service-
gericht beleid. Door te luisteren naar uw wensen en de behoeften uit de markt, kunnen we regelmatig nieuwe 
concepten introduceren. Het Kroon-Oil mobiliteitsplan biedt een unieke kans om tegen zeer aantrekkelijke 
voorwaarden te beschikken over een splinternieuwe auto en omvat het Bedrijfswagenplan en het Leenautoplan.
 
MOBILITEITSPLAN
Bezorgingen, reparaties, vervangend vervoer; een auto is essentieel in de dagelijkse bedrijfsvoering. Kroon-Oil introdu-
ceert daarom het Mobiliteitsplan; een leasecollectief waar u als Kroon-Oil klant van kunt profiteren. Het Bedrijfswagen-
plan geeft u de beschikking over een zeer compleet uitgevoerde bestelwagen. Met het Kroon-Oil Leenautoplan heeft u 
de beschikking over een gloednieuwe personenwagen die is in te zetten als vervangend vervoer. 

de gunstige leasevoorwaarden, transparante, vooraf vastgestelde tarieven en laagdrempelige verplichtingen verschaf-
fen helderheid en voorkomen verrassingen achteraf. daarnaast kent Kroon-Oil geen afnameverplichting en geen ver-
hoogde bulktarieven van smeermiddelen. Voor een correcte afhandeling van vragen, schades, pech etc. kunt u terecht 
bij de adequate medewerkers van onze gerenommeerde partners. 

GEEN fINANCIëLE VERRASSINGEN. 
Bij 80% van de leasecontracten komt het aantal gereden kilometers niet overeen met de inkoop volgens de overeen-
komst. dit leidt vaak tot onaangename financiële verrassingen achteraf. door het duidelijke overzicht van op voorhand 
vastgestelde gestaffelde maandtarieven zijn alle consequenties als gevolg van meer of minder gereden kilometers 
inzichtelijk. Het Mobiliteitsplan biedt daarom altijd 100% zekerheid vooraf.  

KROON-OIL MOBILITEITSPLAN  | UNIEK | VOLLEDIG | ZEKER
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MOBILITEITSPLAN
ZEKERHEID VOORAF 

Leenautoplan Bedrijfswagenplan

Geen verrassingen √ √

duidelijk overzicht meer- of minderkilometers √ √

Full operational lease (excl. brandstof) √ √

Banden √

Verzekering inclusief afkoop, kleine schades en ongevallen-
inzittendenverzekering

√

Onderhoud/reparatie en aPK √

Noordlease servicecard, inclusief hulp bij pech onderweg en 
sleutelservice.

√

Motorrijtuigenbelasting √

Looptijd 4 jaar √

Looptijd 3 jaar √

Gratis gebruik van E-businessapplicatie t.b.v. beheer leaseauto’s √ √

Mogelijkheid om zelf onderhoud te doen met facturatie aan 
leasemaatschappij

√

Standaard Kroon-Oil bestickering met vermelding bedrijfsnaam √ √

Handling gedurende looptijd rechtstreeks tussen contractant en 
leasemaatschappij

√ √

Professioneel accountteam voor gedegen advies en meedenken √ √

responstijd bij vragen max. 1 werkdag √ √

Geen afname verplichtingen √ √

Geen verhoogde bulktarieven smeermiddelen √ √
auto’s worden rijklaar en bestickerd met de bedrijfsnaam afgeleverd op ieder adres.

Heeft u interesse in het Mobiliteitsplan? informeer naar de mogelijkheden bij uw Kroon-Oil contactpersoon.

GEEN VERRASSINGEN ACHTERAf = ZEKERHEID VOORAf
√ zeer compleet
√ Scherp inzichtelijk tarief
√ Volledige ondersteuning
√ Laagdrempelige verplichtingen
√ Onaangepaste tarieven voor smeermiddelen
√ Professionele partner voor alle handling gedurende de looptijd
√   adequate handling bij vragen etc.

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJ

"HET MOBiLiTEiTSPLaN BiEdT 
daarOM aLTijd 100% 
zEKErHEid VOOraF"
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We brengen vandaag een bezoek aan de productieafdeling van Kroon-Oil in Zwijndrecht, waar we een rond-
leiding en uitleg over de diverse productieprocessen krijgen. Eenmaal aangekomen op de plek van bestemming, 
kunnen we niet anders dan onder de indruk zijn; een enorm terrein met loodsen en olietanks, centraal gelegen 
onder de rook van Rotterdam.  We worden welkom geheten door Bart Vreriks, Manager Operations. 
 
Tijdens ons gesprek met Bart gaat regelmatig de telefoon 
en bovendien komt er af en toe iemand binnenlopen met 
een vraag. Het kantoor van Bart kijkt uit over een deel van 
de productiehal in zwijndrecht. de productie van Kroon-
Oil is verdeeld over twee locaties. Vanuit almelo wordt 
het merendeel van de dagelijkse orderstroom verwerkt ter-
wijl in zwijndrecht voornamelijk de bulk- en exportorders 
worden geproduceerd; de havens van rotterdam en ant-
werpen en daarmee de rest van de wereld, zijn vlakbij. 
Omdat de productie op twee locaties plaatsvindt, ontstaat 
er een grote mate van transparantie en flexibiliteit die de 
leverbetrouwbaarheid ten goede komt. 

NIEUWE INVESTERINGEN
Bart is een goedlachse Tukker maar hij wordt serieus als 
het over de productie gaat. “ik spreek weleens collega’s 
uit de branche die dan jaloers roepen dat ik het toch maar 
getroffen heb bij Kroon-Oil. Het bedrijf blijft ondanks de 
crisis nog steeds groeien. die mensen beseffen niet dat je 
juist daardoor nooit achterover kunt leunen. Tijdens over-
legvergaderingen presenteren de afdelingen productont-
wikkeling en verkoop regelmatig nieuwe producten met de 
modernste specificaties. Voor productie is het altijd weer 
een uitdaging om de tankindeling daarop aan te passen. 

daarnaast is er een enorme groei in volume. Gelukkig 
is er voldoende ruimte voor investeringen. in de afgelo-
pen jaren zijn er veel nieuwe tanks geplaatst, zowel voor 
bulkproducten als voor nieuwe vullijnen. Enkele maanden 
geleden is er een automatische vulinstallatie voor groot-
verpakkingen in gebruik genomen die razendsnel 60 liter 
drums, vaten en iBC’s vult. daarnaast is er ook voor de 
grotere series 20 liter pails net een nieuwe volautomati-
sche afvulinstallatie geplaatst.”

GEAVANCEERDE AfVULLIJN
Vol trots laat Bart zijn nieuwste baby zien. Het is een ge-
avanceerde afvullijn voor kleinverpakkingen die naast de 
vijf andere afvullijnen is geplaatst. Op deze lijn worden 
op hoge snelheid voornamelijk 1 en 5 liter flessen afge-
vuld. Men is nog volop bezig met het afstellen van de 
nieuwe machine maar zelfs nu kan een dubbele inpakshift 
het tempo van de lijn slechts met moeite bijhouden! Een 
van de volgende investeringen is dan ook zeker een 
unit waarmee de bussen automatisch in dozen worden 
geplaatst en vervolgens volautomatisch worden doorge-
plaatst op pallets. 
Met het enorme assortiment dat Kroon-Oil voert, is flexibi-
liteit een eerste vereiste. dat betekent echter niet dat con-

WAARBORG VOOR 
KWALITEIT
EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN DE KROON-OIL 
PRODUCTIELOCATIE
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sequent en adequaat werken daarbij uit het oog worden 
verloren. alle processen geschieden volgens de procedu-
res zoals vastgelegd in het iSO 9001(2008)-handboek 
en de zorg voor het milieu is gewaarborgd door het iSO 
14001 2004-certificaat. Middels OHSaS 18001 voldoet 
Kroon-Oil aan de internationale eisen voor veiligheidsma-
nagement; arbeidsrisico’s worden effectief beheerst en 
continu verbeterd. 

LAAT NIETS OVER AAN TOEVAL
Er wordt strikt volgens procedures gewerkt en niets wordt 
aan het toeval overgelaten. Gedurende het hele productie-
proces vindt er kwaliteitsborging plaats door middel van 
laboratoriumcontroles. dit proces begint bij de aangele-
verde grondstoffen en loopt via de blending door naar de 
afvulafdeling en vervolgens naar de expeditie. daarnaast 
worden natuurlijk ook alle bulkladingen gecontroleerd. 
door niets aan het toeval over te laten, kan Kroon-Oil al-
tijd een product leveren van een constante hoge kwaliteit, 
conform de internationale standaarden. 
We nemen met een gerust hart en een hoofd vol indruk-
ken afscheid van Bart Vreriks en spreken af over een tijdje 
weer langs te komen. Lachend belooft hij dat de productie 
er dan weer heel anders uit zal zien, waarna hij zich 
weer geconcentreerd over de nieuwe afvullijn buigt. 

iSO 9001:2008 CErTiFiEd
&

iSO 14001:2004 CErTiFiEd

Interview:  
Michel Otten en René van Aalderen 
Afstudeerstagiaires 2012
Onderzoekstitel: 'Smering van Olie' 
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OPTIMALE KOELING

COOLANT SP13
de Coolant SP-lijn is uitgebreid met de Coolant SP13, een hoogwaardige, gebruiksklare Long Life koelvloeistof, speciaal 
ontwikkeld voor koelsystemen van Volkswagen, audi, Skoda en Seat. Coolant SP13 is specifiek afgestemd op gebruik 
in de nieuwste generatie motoren/radiateurs die van lichtmetalen als aluminium, magnesium of hun legeringen zijn   

gemaakt. door de gepatenteerde LOBrid additieventechnologie biedt 
het product lange tijd bescherming tegen corrosie zodat kwetsbare 
onderdelen als radiator, waterpomp en afdichtingen langer mee 
gaan. de krachtige corrosie-inhibitoren voorkomen de vorming van 
sludge en aanslag in de radiator waardoor ook op de lange termijn 
een optimale koeling gewaarborgd is. dit product voldoet aan de 
specificatie VW TL 774 j
Verkrijgbaar in: 
  

  12 x1 lt flacon  (34685)  
  4 x 5 liter can  (34686)  
  20 liter pail  (34687) 
  60 liter drum  (34688) 
  208 liter vat  (34689)

PRODUCT UPDATE

Het productassortiment van Kroon-Oil wordt voortdurend getoetst en regelmatig aangepast naar de meest recente 
ontwikkelingen. Hierbij ligt de nadruk op verbetering en vooruitgang. Door ons innovatieve productbeleid zijn 
we altijd in staat de nieuwste producten en een compleet smeertechnisch advies te bieden. 
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Q-RANGE VOOR 
LUBESHUTTLE VETSPUIT

Q-CALIPLEx HD EP2 GREASE
Q-Caliplex Hd EP2 Grease is een hoogwaardig smeervet dat zorgt voor een superieure hechting aan 
metaal. door zijn uitstekende eigenschappen als waterbestendigheid, een goede stabiliteit, goede 
verpompbaarheid, hoge druk eigenschappen en bestendigheid tegen stoten, trillen en schokbelasting, 
is het product zeer geschikt voor zwaarbelaste toepassingen in landbouw, grondverzet en industrie. 
Q-Caliplex Hd EP2 Grease is o.a. uitermate bruikbaar bij pen- en busverbindingen van graafarmen, 
steunlagers van gieken, opbouwmasten van draglines, vijf- en zeskanten, ladderlagers  en zwaarbelaste 
langzaam lopende lagerringen in de grondverzet, landbouwmechanisatie en industrie. 

  12 x 400 gr schroefpatroon (34650)

Q-MP LITHEP GREASE EP2 
Q-MP Lithep Grease EP2 is een breed inzetbaar vet dat zorgt voor een sterke hechting aan metaal. de 
uitstekende waterverdringing, goede stabiliteit, goede anti-corrosie- en anti-slijtagewerking en uitstekende 
verpompbaarheid maken het product geschikt voor diverse doeleinden. Q-MP Lithep Grease EP2 is zeer 
goed inzetbaar voor de smering van lagers van voertuigen en bouwmachines die onder zware en stotende 
belasting dienst doen. Q-MP Lithep Grease EP2 is tevens geschikt voor zwaarbelaste draaipunten in een 
natte en stoffige omgeving.  

  12 x 400 gr schroefpatroon (34793)

de vraag naar producten die geschikt zijn voor gebruik in de speciale Lubeshuttle 
vetspuit neemt toe. Naast High Grade Grease HT Q9 en Universal Grease ST 
Q7, is de lijn uitgebreid met Q-Caliplex Hd EP2 Grease en Q-MP Lithep Grease 
EP2. door deze uitbreiding bestaat de Q-range inmiddels uit 4 producten! 

PRODUCT UPDATE

9



KOBUS TUNING
TECHNOLOGISCHE PARTNERS STUWEN ELKAAR OP

Geestelijk vader van het rallyteam is Gerrit Kobus. Samen 
met zoon Hermen, tevens de bestuurder van de Ford Fiesta 
Super 2000, is hij verantwoordelijk voor de technische za-
ken binnen het team. Kobus Tuning is al jaren een bekende 
naam in de Nederlandse rallysport. Gerrit Kobus is twee-
voudig Nationaal rallysprint kampioen en prepareerde 

jarenlang een Subaru impreza World rally Car voor toprij-
ders als dirk Boers. Hij gelooft heilig in een technisch part-
nerschap zoals dat momenteel groeit tussen Kobus Tuning 
en Kroon-Oil: “de samenwerking tussen ons en Kroon-Oil 

is nu al hecht te noemen. ik denk dat we elkaar duidelijk 
versterken. We zijn dit jaar overgestapt op een Ford Fie-
sta Super 2000 en de Kroon-Oil producten die we voor 
de auto gebruiken, worden aan extreme omstandigheden 
blootgesteld. We nemen regelmatig monsters van de motor-
olie, versnellingsbakolie en de olie uit de diffs. die monsters 
onderzoekt Kroon-Oil om hun producten te verbeteren.  Uit-
eindelijk hebben wij daar ook weer profijt van. zo versterk 
je elkaar.” 

fORD fIESTA SUPER 2000
Hermen maakte in 2008 zijn debuut in de Nederlandse 
rallysport. Voorzichtig beginnend in een Mitsubishi Colt, 
stapte hij in 2010 over op de sterkere renault Clio. Met 
deze auto werd hij direct Nederlands kampioen bij de 
voorwiel aangedreven auto’s. Vorig seizoen reed de jon-
ge achterhoeker in het Belgisch kampioenschap, dit jaar 
neemt hij met de krachtige Ford Fiesta Super 2000 deel 
aan het Open Nederlands rally Kampioenschap. “We zoe-

Sinds het begin van de huidige jaargang in de rallysport, zijn voor Kroon-Oil de sponsorborden verhangen. 
Nadat het team van Piepers Rallysport medio 2011 ophield te bestaan werd Kroon-Oil, via navigator Erik de 
Wild, in contact gebracht met Kobus Tuning uit Lichtenvoorde. Kroon-Oil en Kobus Tuning, dat met een Ford 
Fiesta Super 2000 in het Open Nederlands Rally Kampioenschap uitkomt, hebben in een korte tijd een solide 
partnerschap opgebouwd. 

“... MONSTErS ONdErzOEKT 
KrOON-OiL OM HUN PrOdUCTEN 

TE VErBETErEN...”
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KOBUS TUNING
TECHNOLOGISCHE PARTNERS STUWEN ELKAAR OP

ken dit jaar aansluiting bij de top van Nederland”, onthult 
Gerrit Kobus de plannen die hij samen met en voor Hermen 
gemaakt heeft. “Om dat te bereiken doen we ook veel te-
rug voor Kroon-Oil. zij zijn een belangrijke schakel in ons 
team. de wisselwerking moet goed zijn anders gaat het 
niet werken”, verduidelijkt Hermen. 

AANSLUITING BIJ DE TOP
Tijdens de openingswedstrijd van het kampioenschap, 
zocht het team nog naar de juiste afstellingen van de sterke 
vierwielaandrijver. Hermen Kobus: “de achterliggende ge-
dachte bij het afstellen is dat je de auto moet afstemmen 
op de rijder”. Het zoeken wierp wel vruchten af want bij 
de eerste buitenlandse keuzewedstrijd van het kampioen-

schap, in het noord duitse Sulingen, lieten Kobus en de 
Wild zien dat de aansluiting al gemaakt is, al zou je dat 
op het eerste gezicht niet zeggen omdat men vierde werd. 
Maar bij nadere beschouwing van deze rally, blijkt dat   
Kobus en de Wild een lekke band reden, problemen had-
den met de handrem en opgehouden werden. daarnaast 
wisten ze echter ook maar liefst vijf keer een snelste tijd 
te noteren en dát in een rally met een top startveld! “We 
reden al na vier kilometer op de langste proef van de wed-

strijd een band lek. Hermen heeft de resterende 16 kilome-
ter heel voorzichtig gereden”, kijkt navigator Erik de Wild 
terug op de bijna drie minuten die het duo verspeelde.

'ALS TELT NIET'
“Het was de eerste keer dat ik in Sulingen van start ging. 
dus alles was nieuw voor me terwijl ik ook nog aan het om-
schakelen ben naar de Fiesta Super 2000. Het frustrerende 
van deze rally is echt de lekke band. als we die niet had-
den gehad, dan hadden we met een minuut voorsprong 
gewonnen. Maar “als” telt nu eenmaal niet in de rallysport. 
We zijn vierde geworden en ik heb vijf scratches gereden. 
We moeten maar afwachten wanneer we weer zo’n kans 
op een zege krijgen, want in Nederland komen de WrC’s 
er weer bij”, besluit Hermen Kobus. 

“dE SaMENWErKiNG TUSSEN 
ONS EN KrOON-OiL iS NU aL 

HECHT TE NOEMEN”
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KROON-OIL CLASSIC OILS
HET ONDERHOUD VOOR JONGENSDROMEN!

de kwaliteit van de Kroon-Oil Classic Oils wordt benadrukt 
door de originele specificaties en samenstelling van de 
producten. deze zijn onderscheidend op de volgende 
gebieden;

•	 compatible	met	klassieke	afdichtingen	en	rubbers
•	 geen	gevaar	voor	losweken	aangekoekt	vuil
•	 lagere	concentraties	detergenten	en	dispersanten
•	 GEEN	gelimiteerde	ZDDP-gehalten
•	 ATF	met	speciale	wrijvingverbeteraars	voor	klassiekers

Met de Classic Oils productlijn biedt Kroon-Oil een compleet assortiment smeermiddelen, speciaal ontwikkeld 
voor klassieke voertuigen. Met meer dan 100 jaar ervaring weet Kroon-Oil als geen ander aan welke eisen de 
producten moeten voldoen; op basis van deze ruime kennis en de huidige beschikbare technologieën zijn de 
Classic Oils samengesteld. Deze voldoen aan de originele specificaties, waardoor een veilige en optimale smering 
van klassieke voertuigen is gegarandeerd. Het assortiment omvat producten voor nagenoeg alle bouwjaren 
klassiekers, speciale synthetische olie voor gebruik op het circuit en een inloop- en conserveringsolie. Daarnaast 
biedt Kroon-Oil diverse Transmission Oils en ATF’s binnen de Classic-Oils lijn. 

“MEErWaardE zijN dE TECHNiSCHE 
ONdErSTEUNiNG EN 

dE SMEEradViEzEN OP MaaT”
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Een belangrijke meerwaarde zijn de technische 
ondersteuning en de smeeradviezen op maat. 
Smeergegevens uit het verleden bieden daarnaast een schat 
aan informatie. deze gegevens worden gedigitaliseerd 
zodat ze voor een breed publiek beschikbaar zijn in 
onze adviesdatabase. Wanneer dat wenselijk is, zijn we 
tijdens het digitaliseringsproces in staat om de gegevens 
voor specifieke liefhebbers- of merkenclubs voorrang te 
geven in de adviesdatabase en op de website. Bent u op 
zoek naar een specifiek smeermiddel dat moeilijk of niet 
te verkrijgen is? Kroon-Oil heeft haar eigen productie- en 
blendingfaciliteit, waardoor we altijd in zijn staat snel te 
schakelen en maatwerk te leveren. 

KNIPOOG NAAR HET VERLEDEN
de Classic Oils hebben een geheel eigen, unieke 
uitstraling met een knipoog naar het verleden. Speciaal 
voor deze productlijn is het vintage Kroon-Oil logo 
gemoderniseerd en het herkenningsteken van het merk 
‘Kroon-Oil Classic’ geworden. U kunt dit logo overal 
vinden; op de verpakking, doos, gadgets etc. 

de Classic Oils lijn vormt een mooi geheel van 
blikverpakkingen en dozen met een authentieke vintage 
uitstraling en is een echte eyecatcher in uw winkel 
of showroom. de 1-liter blikken zijn per zes stuks 
verpakt in een extra stevige doos. door te kiezen voor 
literverpakkingen is de gebruiker flexibeler in het aantal 
aan te schaffen liters; bijvoorbeeld 4, 6 of 7. daarnaast 
zijn Classic Monograde 50, Classic Multigrade 10W-
30, 15W-40 en 20W-50, Classic racing Oil 15W-50 
en Classic Gear EP 90 nu ook al verkrijgbaar in een 60 
liter drum! 

Om de productlijn optimaal tot haar recht te laten komen, 
heeft Kroon-Oil ook de Classic Oils display ontworpen! Een 
prachtige houten stelling met een authentieke uitstraling 
die doet denken aan de ouderwetse veilingkratten. de 
display biedt ruimte aan het volledige assortiment Classic 
Oils.

www.classic-oils.com
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De huidige generatie landbouwmechanisatie-en loonbedrijven heeft te maken met aanzienlijke technologische 
ontwikkelingen en vernieuwingen. Het moderne machinepark wordt steeds geavanceerder door o.a. toepassing 
van complexe, elektronische Tractor Management Systemen en door de toepassing van een nieuwe generatie, veelal 
automatische en elektronisch geregelde, hightech transmissies. Om het rendement van het voertuig nog verder te 
verhogen en het gebruiksgemak voor de loonwerker te optimaliseren, blijven motorvermogens en laadvermogens 
almaar stijgen. Daarnaast worden de milieueisen waar moderne landbouwvoertuigen aan moeten voldoen 
steeds strenger. Sinds de laatste Stage IIIb milieueisen van kracht werden, zien we dat ook tractorfabrikanten 
niet meer ontkomen aan het toepassen van de nieuwste motortechnieken zoals volledig elektronisch geregelde 
commonrailsystemen al dan niet voorzien van EGR en/of een vorm van uitlaatgasnabehandeling als roetfilter en/
of SCR-systemen met Adblue.

deze geavanceerde en kostbare systemen moeten uiteraard 
wel probleemloos hun werk blijven doen met liefst zo 
weinig mogelijk onderhoud tegen minimale kosten; om dit 
te realiseren zijn hoogwaardige smeermiddelen onmisbaar. 
in de huidige markt is het dan ook ‘not done’ om pas na 
het ontwikkelingsproces na te denken over het juiste en 
betrouwbaarste smeermiddel voor de diverse systemen. 
de smeerolie-industrie is tegenwoordig dan ook al vanaf 
het begin bij het ontwikkelingsproces betrokken. dit heeft 
tot gevolg dat er steeds meer hoogwaardige ‘tailor made’ 
smeermiddelen op de markt worden gebracht.

LOW SAPS MOTOROLIëN VOOR HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE MOTORTECHNOLOGIEëN
de ‘Non-road’ sector wordt nu, net als de personenwagen- en trucksector enkele jaren geleden, geconfronteerd met 
strenge emissie-eisen. de inmiddels bewezen technologieën in het wegverkeer blijken zeer bruikbaar voor de ‘Non-road’ 
sector en worden succesvol toegepast om aan de eisen te voldoen. Tractoren en grondverzetmachines worden nu dan ook 
volop voorzien van hypermoderne commonrail motoren, eventueel met EGr en/of een vorm van uitlaatgasnabehandeling 
als roetfilter en/of SCr-sytemen met adBlue. de levensduur van deze kostbare uitlaatgasnabehandelingssystemen kan 
negatief worden beïnvloed door de chemische componenten die aanwezig zijn in het additievenpakket van conventionele 
motoroliën. dit maakt het gebruik van speciale low SaPS-motoroliën noodzakelijk. 

LANDBOUWMECHANISATIE 
NIEUWE STIJL
MODERNE LANDBOUWMECHANISATIEMACHINES VRAGEN 
OM ‘TAILOR MADE’ SMEERMIDDELEN

 “iN dE HUidiGE MarKT iS HET daN 
OOK ‘NOT dONE’ OM PaS Na HET 

ONTWiKKELiNGSPrOCES Na TE 
dENKEN OVEr HET jUiSTE EN 

BETrOUWBaarSTE SMEErMiddEL VOOr 
dE diVErSE SYSTEMEN.”
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Bij deze nieuwe generatie motoroliën, ook wel Low-SaPS 
genoemd, zijn er chemische limieten gesteld aan sulfaatas 
(veroorzaakt door verbranden van metaalhoudende 
additieven), fosfor en zwavel. roetfilters en katalysatoren 
gaan hierdoor langer mee. Vanwege het verplichte aandeel 
van minimaal 5% biodiesel in dieselbrandstof, moeten 
moderne motoroliën ook een betere bescherming bieden 
tegen veroudering. daarnaast worden zwaardere eisen 
gesteld aan het reinigend vermogen van olie en het goed 
om kunnen gaan met grote hoeveelheden roet. dit komt 
enerzijds doordat OEM’s vaker vervuilende systemen als 
EGr (Exhaust Gas recirculation) toepassen om de strenge 
emissie-eisen te halen en anderzijds doordat steeds langere 
verversingstermijnen worden gehanteerd. 

door deze ontwikkelingen raken universele smeermiddelen, 
geschikt voor zowel motor, transmissie als hydrauliek, steeds 
meer uit de gratie voor gebruik bij de nieuwste generatie 
landbouwvoertuigen. de uiteenlopende smeervereisten van 
de diverse componenten zijn simpelweg niet meer in één 
universeel product te verenigen. Binnen de “Non-road” 
sector is er aangaande de motorolievoorschriften dan ook 
duidelijk een verschuiving waar te nemen van universele 
STOU-oliën naar hoogwaardige, nieuwe generatie low 
SaPS-motoroliën.

NIEUWE KROON-OIL AGRI-MOTOROLIëN
door in te spelen op ontwikkelingen uit de markt kan Kroon-
Oil regelmatig nieuwe producten in de markt zetten die 
voldoen aan de moderne eisen. derhalve is de agri-lijn 
recentelijk uitgebreid met twee hoogwaardige motoroliën: 
agri Synth LSP 10W-40 en agri diesel MSP 15W-40.

Agri Synth LSP 10W-40 is een hoogwaardige synthetische 
low SaPS-motorolie die bij uitstek geschikt is voor 
moderne heavy duty dieselmotoren met of zonder EGr. 
door de low SaPS-additieventechnologie gaan roetfilters 
en katalysatoren langer mee. deze motorolie is tevens 
geschikt voor verlengde verversingsintervallen. door de 
lage viscositeit is, afhankelijk van de voertuiginzet, een 
brandstofbesparing te behalen tot 2% (vergeleken met een 
SaE 15W-40 motorolie). agri Synth LSP 10W-40 voldoet 
aan de aCEa-specificaties E4, E6 en E7 alsook aan een 
uitgebreide reeks specificaties en goedkeuringen van de 

toonaangevende merken als deutz, Caterpillar, Mercedes, 
Volvo, daF, MTU, MaN en vele anderen. Hierdoor is agri 
Synth LSP 10W-40 zeer breed en universeel inzetbaar 
en kan derhalve uitstekend worden toegepast in zowel 
moderne Euro iV/V en Stage iii a/b dieselmotoren als veel 
oudere Euro 3 en Stage ii dieselmotoren.

Agri Diesel MSP 15W-40 is een hoogwaardige minerale 
motorolie, eveneens samengesteld met de laatste low 
SaPS-additieventechnologie. de chemische limieten van 
dit product zijn echter iets minder streng vergeleken met 
de agri Synth LSP 10W-40. daarom wordt deze motorolie 
in jargon ook wel een “mid SaPS”-motorolie genoemd. 
dit verklaart ook meteen de naam van het product; 
MSP van “mid SaPS”. Ook agri diesel MSP 15W-40 is 
geschikt voor moderne heavy duty dieselmotoren met 
uitlaatgasnabehandeling. Verlengde verversingsintervallen 
zijn mogelijk indien ondersteund door de voertuigfabrikant. 
agri diesel MSP 15W-40 voldoet aan de aCEa specificaties 
E7 en E9. daarnaast heeft ook dit product een breed scala 
aan specificaties van diverse toonaangevende merken als 
Cummins, Caterpillar, Mack, MTU, Mercedes, MaN etc. 
daardoor is ook de agri diesel MSP 15W-40 uitstekend 
inzetbaar als universele hoogwaardige motorolie voor een 
gemengd voertuigenpark waar zowel moderne Euro iV/V 
en Stage iii a/b motoren als oudere Euro 2/3 en Stage i/ii 
motoren gesmeerd moeten worden.
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NIEUWE KROON-OIL TRANSMISSIEOLIE VOOR MODERNE 
ZWAARBELASTE TRANSMISSIES
Omdat de prestaties en het laadvermogen enorm toenemen, 
worden tractoren steeds vaker ingezet als trekkend 
materieel voor zware aanhangers, zowel op het land als 
ook in toenemende mate op de openbare weg. door een 
groter motorvermogen zijn hogere snelheden mogelijk en 
in combinatie met het toegenomen comfort heeft dit tot 
gevolg dat de loonwerker steeds sneller en vaker de tractor 
pakt wanneer goederen over een langere afstand vervoerd 
moeten worden. door deze ontwikkelingen worden ook de 
‘natte’ remsystemen steeds zwaarder belast en daarbij ook 
de transmissieoliën waar de frictiepakketten van de ‘natte’ 
remmen in lopen. Het kraken van de remmen is vaak het 
eerste signaal van overbelasting en/of onvoldoende 
smering van de ‘natte’ remmen. daarbij moeten moderne 
transmissiesystemen ook een belangrijke bijdrage 
leveren aan brandstofbesparing en het terugdringen 
van schadelijke emissies. Tegelijkertijd zien we dat de 
onderhoudsintervallen steeds langer worden. Om niet in 
te hoeven boeten op comfort, veiligheid, betrouwbaarheid 
en levensduur is een zeer hoogwaardige systeemvloeistof 
daarom een absolute vereiste! Kroon-Oil introduceert 
daarom een nieuwe, zeer hoogwaardige transmissieolie; 
de agrifluid Synth WB.

Agrifluid Synth WB is een synthetische, universele, 
hydraulische transmissieolie van zeer hoge kwaliteit. 
deze nieuwe generatie transmissieolie biedt de volgende 
voordelen ten opzichte van conventionele minerale 
transmissieoliën:

•	 Verbeterde	bescherming	tegen	slijtage	van	assen	en				
 transmissies
•	 Geluidsarm	en	volledig	kraakvrij	functioneren	van		
 natte remsystemen
•	 Zeer	goede	thermische	stabiliteit
•	 Probleemloos	presteren	van	alle	systemen	ongeacht		
 de temperatuur
•	 Verbeterd	en	soepeler	schakelgedrag
•	 Gunstiger	verbruik
•	 Geschikt	voor	verlengde	onderhoudsintervallen	
 indien dit wordt ondersteund door de fabrikant

agrifluid Synth WB is met name ontwikkeld voor zwaar 
belaste transmissie/hydrauliek-systemen van moderne 
landbouw- en grondverzetmachines. Het is volledig 
verdraagzaam met moderne frictiematerialen die worden 
toegepast in de huidige natte remsystemen en voldoet 
aan de zware Volvo WB 102 eisen voor natte remmen. 
Naast de genoemde Volvo-goedkeuring voldoet dit product 
ook aan specificaties en goedkeuringen van andere 
toonaangevende fabrikanten als Massey Ferguson, New 
Holland, Case, john deere, Caterpillar, zF en allison. 
agrifluid Synth WB is hierdoor een breed inzetbaar 
universeel product, gedurende het gehele jaar inzetbaar 
en volledig compatible en mengbaar met conventionele 
minerale UTTO's.

DE KUNST VAN HET KIEZEN!
Wie goed tussen de regels door heeft gelezen, voelde 
het waarschijnlijk al aankomen; door al deze, elkaar 
snel opvolgende technologische ontwikkelingen, zullen 
moderne bedrijven met een gecombineerd voertuigenpark 
steeds meer geconfronteerd worden met een toename 
van het aantal voorraadhoudende “bijzondere” oliën. 
Vroeger dacht men bij een afwijkend olieadvies nog 
wel eens: ‘dat kan toch ook wel met de universele olie 
uit de bulk?!’ En in de meeste gevallen ging dat ook 
goed! de complexe, moderne systemen worden echter 
in toenemende mate gevoeliger voor het gebruik van 
de juiste olie. afwijken van een smeervoorschrift wordt 
dan ook vaker ‘bestraft’ met niet goed functionerende 
systemen. Hierdoor zullen voertuigfabrikanten, maar ook 
verzekeringsmaatschappijen, in het geval van garantie 
en/of schadeclaims, steeds strenger controleren of gebruik 
is gemaakt van de correcte smeermiddelen en of de 
verversingstermijnen niet zijn overschreden. Het gebruik 
van het verkeerde smeermiddel kan dan ook een zeer 
kostbaar staartje krijgen, náást de kosten die ontstaan door 
de gebruikelijke ongemakken van stilstand en reparatie. 
Wanneer uit onderzoek blijkt dat het gebruikte smeermiddel 
niet voldoet aan de smeervoorschriften, wordt schade vaak 
niet vergoed! 

"...MET EEN UiTErST COMPaCT PaKKET 
aaN MOdErNE SMEErMiddELEN, 
VEiLiG EN zOrGELOOS TE BLijVEN 

SMErEN!” 
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VOORRAADBELEID
de nieuwe ontwikkelingen hebben gevolgen voor 
het voorraadbeleid; men moet meerdere oliën voor 
verschillende toepassingen op voorraad hebben. Een 
ontwikkeling die door velen niet positief tegemoet wordt 
gezien. Toch is het niet zo somber als het lijkt! Met een goede 
inventarisatie van het voertuigenpark, de nieuwe generatie 
hoogwaardige en geavanceerde smeermiddelen en een 
vakkundig advies op maat van uw smeermiddelenspecialist, 
is het heel goed mogelijk om de “schade” tot een minimum 
te beperken. door onze agri-lijn uit te breiden met onze 
nieuwe generatie hoogwaardige producten is Kroon-Oil 
ook in de nabije toekomst uitstekend in staat om gemengde 
voertuigenparken van moderne landbouwmechanisatie- en 
loonbedrijven, met een uiterst compact pakket aan moderne 
smeermiddelen, veilig en zorgeloos te blijven smeren! 

www.kroon-oil.com, een goed advies!
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BE CONNECTED
2012 IS HET JAAR VAN VERBONDEN ZIJN

In een snel veranderend bedrijvenlandschap zijn Social Media niet meer weg te denken. Facebook, Twitter, YouTube 
en vele andere kanalen zijn onmisbaar geworden in het contact met klanten en geïnteresseerden. Social Media 
bieden dan ook een open platform voor het delen van ervaringen, stellen van vragen en plaatsen van bijzondere 
wetenswaardigheden over de onderneming; ze bieden een kijkje achter de schermen. 

als innovatieve onderneming die dicht bij haar klanten wil blijven, maakt Kroon-Oil 
graag gebruik van de voordelen en mogelijkheden die Social Media bieden. Wij 
geloven dat ze een waardevolle aanvulling zijn op de communicatiemogelijkheden 
die we al tot onze beschikking hebben. Social Media zijn geen vervanging van 
traditionele kanalen maar bieden extra mogelijkheden om met u in contact te komen 
en informatie te delen. 

VERBONDEN ZIJN
Voor Kroon-Oil, waar het delen van kennis, volgen van ontwikkelingen uit de markt en innovatie hoog in het vaandel 
staan, vormen Social Media een unieke mogelijkheid. de verbinding met onze klanten, de markt en geïnteresseerden, 
geeft ons input en een goed zicht op de branche, ons merk en onze producten. door actief te zijn met Social Media, 
wordt ons blikveld breder en zijn we nog beter in staat ontwikkelingen op de voet te volgen. daarnaast is verbonden zijn 
met mensen belangrijk voor het opbouwen van een goed contact met een onderneming, de mensen máken tenslotte de 
onderneming.

Social Media passen goed bij de kwaliteit en service die we nastreven; u heeft nog meer mogelijkheden om zich met ons 
in verbinding te stellen. We nodigen u dan ook graag uit om contact met ons op te nemen op de manier waarop u dat 
het liefst heeft: Be Connected. 

“2012 iS HET jaar VaN 
VErBONdEN zijN”
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TWITTER
U kunt ons in 140 tekens laten weten wat u van onze producten vindt, een vraag 
stellen of nieuws uit uw onderneming delen. www.twitter.com/kroonoil 

fACEBOOK 
Biedt u een kijkje achter de schermen bij Kroon-Oil. daarnaast kunt u vragen stellen, 
leuke foto’s op de ‘wall’ plaatsen, reageren op berichten en interessante zaken 
delen op uw eigen Facebook pagina. www.facebook.com/kroonoil 

WEBSITE 
is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar voor het beste smeermiddelenadvies. 
de zeer uitgebreide adviesdatabase is al jaren de meest volledige en meest 
geraadpleegde database in de markt. doordat de adviesdatabase altijd wordt 
bijgewerkt met de meest actuele informatie, krijgt u altijd het meest up-to-date 
advies. daarnaast is de website een belangrijke nieuwsbron. www.kroon-oil.com

E-MAIL
Met uw eigen Kroon-Oil contactpersoon of via info@kroon-oil.com e-mailen kan 
altijd! Vragen, opmerkingen of informatieaanvragen worden in behandeling 
genomen door een gemotiveerd team van medewerkers. 

TELEfOON
Voor al uw vragen staat er een adequaat team met parate kennis voor uw klaar. 
+31(0)546 - 818165

YOUTUBE & KROON-OIL TV
Op ons YouTube-kanaal en kroonoil.tv kunt u leuke sponsor- en productfilms bekijken. 
En heeft u zelf een leuke film die u middels dit platform wilt delen? Laat het ons 
weten!
www.kroon-oil.tv | www.youtube.com/kroonoiltv

W

W
ver·bin·den (werkwoord; verbond, heeft verbonden) 
Samenbinden; (innig) verenigen: er zijn voordelen aan 
verbonden gaan ermee gepaard 
bron: www.vandale.nl
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Het oliemerk met de meest uitgebreide service

be connected
facebook.com/kroonoil twitter.com/kroonoilwww.kroon-oil.com

concepten

advies kwaliteit & service

breed assortiment
Kroon-Oil is sterk in conceptontwikkeling: het 

Milieu Zorgplan, Kas, KICK, het Bulktankconcept, 

Materieel Totaalplan, het Mobiliteitsplan; 

allemaal door te blijven luisteren en in te spelen 

op uw wensen.

Voor welke toepassing u ook een smeermiddel 

zoekt: Kroon-Oil heeft het. Ons assortiment is 

veelomvattend, kwalitatief hoogwaardig en 

altijd actueel. 

Kroon-Oil heeft de meest geraadpleegde 

en meest uitgebreide adviesdatabase! 

Bij ons kunt u 24 per dag terecht voor 

smeermiddelenadvies, op onze website maar 

ook onderweg via m.kroon-oil.com of per sms!

altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Een eigen laboratorium, ‘Made in Holland’, 

official approvals, 24/7 producten bestellen, 

advertenties, afbeeldingen en logo’s voor 

eigen gebruik op de distributorszone en een 

gemotiveerd team van mensen met kennis van 

zaken dat voor u klaar staat; bij Kroon-Oil 

staan kwaliteit en service hoog in het vaandel! 

W

Gouden deals met 
Kroon-Oil 


