
Nieuwerwetse motoren met traditionele intervallen

Dealeronderhouden. Dat staat in de
volksmond voor een auto die volgens
het boekje, of naar voorschrift van de
importeur, is onderhouden. De con-
sument verwacht dan ook een pro-
bleemloze auto, zonder verrassingen
van grote reparatiekosten achteraf.
Auto’s worden ook op die manier
aangeprezen in advertenties. Altijd
rustig bereden, weinig km’s op de tel-
ler en uiteraard dealeronderhouden.
Voorheen was ‘dealeronderhouden’
inderdaad terecht een reden om te
verwachten dat de auto in behoorlijk
smetteloze staat verkeert en enkele
jaren zonder reparaties vooruit kan.
Maar met de komst van de moderne
generatie benzine- en dieselmotoren
lijkt aan die traditie een eind te
komen.
Naast de nieuwe motorentechniek
bevatten moderne auto’s aanzienlijk
meer  slijtagedelen dan vroeger.  Dat
maakt dat de reparatiekosten moei-
lijk in te schatten zijn – volgens het
boekje onderhouden of niet. Goed
voorbeeld is een Volvo S60 met roet-
filter waarvan de eigenaar er pas na
aanschaf achter kwam dat bij de vol-
gende beurt het roetfilter vervangen
moet worden. Een uitgave waar hij
niet op had gerekend; de auto was
immers volgens het boekje onder-
houden. Ook worden slijtagedelen
steeds duurder. Waar een koppeling-
set tweedelige vliegwielen voorheen
rond de vierhonderd euro kostte,
kost een set van het tweedelig vlieg-
wiel, de koppeling en het druklager
tegenwoordig rond de negen hon-
derd euro.

Onderhoudsinterval
Als revisiespecialist krijgen we in de
werkplaats steeds vaker met dit soort
problemen te maken. Een aantal van
die problemen zijn terug te voeren
op vervuiling van de motor, of liever
gezegd het vervuilen van de olie. De
olie neemt gedurende de onder-
houdsinterval veel verbrandingsre-
sidu op en wordt veelvuldig doorsne-
den door tandwielen en, indien
aanwezig, de distributieketting. Hier-
door komen er sludge of kooldeeltjes
in de olie. De voornaamste functies
van de olie zijn het smeren en koelen
van de motor en in een moderne
motor is de olie(druk) ook verant-
woordelijk voor tal van hydraulische
systemen. Denk aan nokkenasverstel-

monteren alleen nog riemen om op
die manier de lange onderhoudsin-
tervallen te kunnen handhaven.
Recent hadden we een LDV Maxus in
de werkplaats met een geknapte dis-
tributieriem. De bus was uit de lease

overgenomen, had in die periode bij
120.000 kilometer een nieuwe distri-
butieriem moeten krijgen, maar dat
was niet gebeurd. Toen de teller net
voorbij de 200.000 kilometer stond,
knapte de riem; met een hoop schade
als gevolg.
We komen gelukkig ook nog berij-
ders tegen die zelf de onderhoudsin-
terval bepalen, bijvoorbeeld voor het
verversen van olie, en zo de motor
aanzienlijk langer goed houden.
Zoals een eigenaar van een Volvo met
de 1.6 diesel psa motor met 316.000
kilometer op de teller. De man kocht
de ex-lease auto in mei 2009; hij had
toen 166.603 kilometer gereden.
De auto heeft geen roetfilter en de
berijder doet het onderhoud zoals ge-
zegd zelf. Olie wordt ververst om de
8.000 tot 10.000 km en dus niet om
de 20.000, zoals door Volvo voorge-
schreven wordt. Elk jaar verwijdert
deze autoliefhebber de verstuivers,
maakt deze en de gaten schoon, mon-

teert nieuwe brandplaatjes en zet
alles met de juiste aanhaalmomen-
ten vast. Het is een zeer rustige rijder,
die voornamelijk lange stukken snel-
weg rijdt en bijna nooit boven de 100
km per uur. Het gemiddeld gemeten
dieselverbruik is 1:21,6.

Interval naar gebruik
Tot slot een voorbeeld van een VW
Transporter busje met heel weinig ki-
lometers op de teller, nog geen
43.000 km. In de pompverstuiver is
een enorm tekort aan smering ont-
staan en de motor is uiteindelijk dan
ook in elkaar gelopen. De bus wordt
gebruikt voor de catering van vlieg-
tuigen en draait vaak uren aan een
stuk stationair om een koelpomp aan
te drijven. In het carter bevindt zich
daardoor geen olie meer maar ‘appel-
stroop’. Een drijfstanglager is volle-
dig uitgelopen, de cilinderkop is tot
op de draad versleten, de turbo heeft
een tekort aan smering gehad. 
Voor deze auto, bij dit specifieke ge-
bruik had het bedrijf een andere on-
derhoudsinterval moeten hanteren.
Een oliebeurt bij elke 10.000 kilome-
ter, en minimaal 1 keer per jaar, is in
deze situatie noodzakelijk.
Voor onderhoud geldt tegenwoordig
dat het maatwerk is. Algemene voor-
schriften voor onderhoud zijn geba-
seerd op algemene soorten van ge-
bruik. De mate waarin dat gebruik
afwijkt van dat wat vooraf aangeno-
men is, maakt of het afdoende is of
niet. Het is dus als werkplaatschef
goed om met de klant te bespreken
hoe hij de auto gaat gebruiken.

Onderhoud op maat

lers, distributiespanners, klepstoters,
et cetera. Vervuilde olie beperkt de
werking van die systemen en dat kan
tot forse motorproblemen leiden. 
Het tegenstrijdige is dat in een aantal
gevallen het voorgeschreven onder-
houd, dus volgens het boekje, onvol-
doende is om deze problemen te
voorkomen. Helemaal omdat er
steeds vaker slechts korte stukken
met auto’s worden gereden. De olie
blijft dan koud en dik, smeert min-
der en kan bovendien het water dat
zich in een motor verzamelt als ge-
volg van de verbranding niet verdam-
pen.

Distributieketting
Ook het Nieuwe Rijden lijkt de zelf -
reinigende werking van de motor
tegen te werken. Zo zien we in de
werkplaats regelmatig benzineauto’s
uit de Volkswagen Audi Groep langs -
komen met defecte nokkenasverstel-
lers, als gevolg van verstopping van
de hydraulische bediening. Ook dis-
tributiekettingproblemen van een
heel aantal merken komen voort uit
dit Nieuwe Rijden. Meerdere merken
stappen intussen af van kettingen en
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GUIDO VAN DER SPEK /
CARREC • Een dealeronder-
houden auto. Dat betekende
voorheen een lage onder-
houdslast.  Tegenwoordig
gaat die regel niet meer op,
door een toegenomen aantal
– en duurdere – slijtagede-
len, lagere onderhoudsinter-
vallen, en door het nieuwe
rijden. Vooral aan de motor
ontstaan veel problemen.

In elk oneven nummer van Auto -
kompas bespreekt Guido van der
Spek van Carrec Technocenter een
 revisieklus. Carrec is een revisie-
specialist in Soesterberg.

Deze Corsa reed alleen korte stukjes, het kleppendeksel zit tot de rand vol met white sludge.

De nachtmerrie van menig berijder: distributieschade.

Appelstroop met stukjes drijfstanglager.


