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De betekenis BENZINE motoren DIESEL motoren

De binnenste cirkel geeft roet en verontreiniging aan 
door stof, metaalslijtage enzovoort. Afhankelijk van de 
mate van verbranding in de motor en de conditie van de 
olie ontstaat er een roetplek. Wordt de olie al langer ge-
bruikt, dan kunnen zelfs de tweede en derde cirkel vuil of 
roet aangeven. Bij een gezonde motor met een olieloop-
tijd van 5.000 of 10.000 kilometer zijn de kringen duidelijk 
zichtbaar.

De tweede cirkel geeft de conditie van de motorolie aan. 
Voor benzinemotoren geldt dat de cirkel steeds bruiner 
wordt naarmate de olie ouder is. Bij dieselmotoren ver-
loopt het van lichtgrijs naar pikzwart. Zit er veel roet in de 
motor, dan is er vaak geen verschil meer tussen de eerste 
en tweede cirkel. Als de olie ‘goed’ is maar de motor vol 
roet, dan vormt zich om de bruine vlek (benzine) of om de 
zwarte vlek (diesel) nog een lichte kring, die de motorolie 
als goed aangeeft.

De buitenste cirkel: zit er brandstof in de olie, dan ver-
schijnt er een heldere en doorzichtige ring aan de bui-
tenkant (hier ter verduidelijking in kleur aangegeven). 
Dat ziet u direct als de oliedruppel intrekt. Hoe groter de 
kring, des te hoger het brandstofpercentage: de grootte 
van de heldere ring in verhouding tot de oliedruppel geeft 
een indicatie van het brandstofpercentage. 
Indien de ring na een paar uur zichtbaar wordt, is het 
resultaat ‘gemiddeld’ en is uw olie in orde.

De kartelrand om de tweede cirkel geeft aan dat de olie 
water bevat. Zodra de olie intrekt vormen zich kartels. Bij 
veel water ziet u dat al na een paar minuten. Dit kan de 
resultaten van de andere cirkels bedekken. De test onder-
scheidt twee soorten water: condens en koelwater (met 
glycol) maar beide zorgen voor hetzelfde karteleffect. Als 
er glycol in de motorolie zit, merkt u dit na ongeveer een 
half uur. U ziet een gele ring (“korona”) rond de kartelrand. 
Deze wordt steeds groter en duidelijker.

Bij vastgestelde problemen adviseren wij altijd eerst de olie te verversen. Dan kunt u na 500 tot 1.000 kilometer opnieuw een MOTORcheckUP test uitvoeren. 
U kunt dan duidelijk zien of het probleem verholpen is. Blijkt het testresultaat hetzelfde als voorheen dan is het probleem nog niet verholpen. U vindt meer voorbeelden en toelichtingen op www.motorcheckup.net Afhankelijk van de leeftijd en gebruiksduur van de motor adviseren wij u om elke 3.000 tot 5.000 kilometer een MOTORcheckUP test 

uit te voeren. Bij stationair draaiende motoren adviseren wij een test tussen de 80 en 100 bedrijfsuren.

Doorloop de test stap voor stap van 1 naar 4.  Beoordeel en vergelijk de resultaten (cirkels) één voor één van binnen naar buiten aan de hand van de plaatjes in de brochure. 
De teststrook laat direct (2-15 minuten) de eerste problemen zien, een volledig resultaat heeft u na 3-10 uur.

De binnenste cirkel laat zien of er vuil, roet, stof, metaaldeeltjes ten gevolge van slijtage of andere 
verontreinigingen in de motorolie zitten.
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De tweede cirkel om de binnencirkel laat zien of de olie zelf nog in orde is. U vergelijkt de verkleuring 
van de motorolie.
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van de motorolie.

De kartelcirkel. Bij condens of koelwater in de olie ziet u kartels (vertanding) aan de rand. Bij koelwater 
ontstaat een gele ring om de krans. Geen kartelrand betekent uiteraard geen water in de motorolie.
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De brandstofcirkel. Houd de teststrook tegen het licht. Ziet u om de buitenrand een lichte ring dan 
zit er brandstof in de olie. Is er geen lichte ring zichtbaar, dan zit er uiteraard geen brandstof in de olie.
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zit er brandstof in de olie. Is er geen lichte ring zichtbaar, dan zit er uiteraard geen brandstof in de olie.

geen water in olie geen water in olie

geen brandstof in olie geen brandstof in olie

een beetje water een beetje water

een beetje brandstof een beetje brandstof
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Een druppel motorolie op het testpapier waaiert uit naar cirkels die een indicatie geven van 
de conditie van uw motor.
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