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Betreft: Motorolie  

Voor elke klassieke auto is motorolie van levensbelang. Natuurlijk weten we als eigenaar 

dat het juiste oliepeil van groot belang is en dat niet elke motoroliesoort geschikt is voor 

onze klassieke auto. Tweetaktmotoren hebben er geen last van. Bij degelijke motoren 

wordt er geen olievoorraad opgeslagen. Er wordt namelijk benzine met smeermiddel ge-

tankt of olie er daarna aan toegevoegd. 

Het controleren van het oliepeil doen we bij voorkeur als een van de voorbereidingspunten 

alvorens te gaan rijden. Zorg dat de auto horizontaal staat en peil het motorolieniveau. 

Respecteer altijd het minimum en het maximum op de peilstok. Vul nooit boven het 

maximumniveau bij. Ook niet als bekend is dat de motor toch al behoorlijk olie verbruikt. 

Bij een te hoog olieniveau zal de krukas veel meer weerstand ondervinden in het rond-

draaien van de olievoorraad met als gevolg meer weerstand en een hogere olietemperatuur. 

Bovendien worden de zuigerwanden, die het van de spatsmering moeten hebben van de 

ronddraaiende krukas, overmatig gesmeerd en de motorolie verbrandt in de verbrandings-

kamer. Dat levert weer extra vervuiling op en ook een hoger olieverbruik. De gedachte dat 

een te hoog olieniveau in de motor het teveel er toch weer snel “uitgooit” klopt dan ook, 

maar voorkomen is beter. 

Een te laag olieniveau in het carter van de motor zorgt weer voor te weinig spatsmering 

waardoor de zuigerwanden en de zuigerveren onvoldoende gesmeerd worden. Het zorgt 

ook voor een hogere motorolietemperatuur. Motorolie heeft ook als taak om overtollige 

warmte af te voeren. In het algemeen kun je stellen dat de warmteafvoer via de motorolie 

bij luchtgekoelde motoren groter zal zijn dan bij vloeistof gekoelde motoren. Vloeistof koelt 

tenslotte intensiever en je kunt koelvloeistof veel beter naar hete plaatsen leiden dan een 

luchtstroom. 

De allerbelangrijkste taak van de motorolie is natuurlijk smeren, waardoor de wrijving 

aanzienlijk verlaagt en de levensduur enorm toeneemt. Zoals al gemeld ook voor de warm-

teafvoer, maar ook voor het afvoeren van vervuiling. Als motorolie zwart kleurt betekent 

dat zwevende vuildeeltjes in de motorolie. Die vuildeeltjes zijn over het algemeen verbran-

dingsresten die door een oliefilter maar beperkt worden vastgehouden. 

Het verversen van de olie en het vernieuwen van een oliefilter is dan ook geen overbodige 

luxe. De viscositeit van de motorolie wijzigt ook door het gebruik en zal bij te hoge olie 

temperaturen indikken en gaan oxideren. Tap de motorolie bij voorkeur altijd af als die 

nog warm is. Vul de motor met de voorgeschreven oliesoort die de fabrikant of de oliepro-

ducent voorschrijft of het motorrevisiebedrijf als de specificaties van de motor zijn gewij-

zigd.

Deze Nieuwsbrief is met grote zorgvuldigheid samengesteld, desondanks kunnen er geen rechten aan worden ontleend. 


