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Testresultaten   Testinstructie Eenvoudig. Snel. Betrouwbaar.

De test geeft aan dat er geen verhoogd vuil- of 
roetpercentage te vinden is. 

De geteste olie verkeert in goede staat.

Er is geen water aanwezig in de olie.

Geen verhoogd brandstofpercentage in de 
olie te vinden.

Uw motor heeft een verhoogde vuil– en roet- 
ontwikkeling. 
Controleer uw kilometerstand of uw voertuig 
binnenkort toe is aan een onderhoudsbeurt. 
Anders raden wij u aan in de garage een extra 
diagnose te laten opstellen.

Dit testresultaat laat de eerste verouderings-
verschijnselen van de olie zien. Zijn er relatief 
weinig kilometers gereden dan duidt dit op 
sterke veroudering (6-7) of toch op mogelijke 
schade.

De olie heeft een laag tot gemiddeld water-
percentage. Wij adviseren u om binnen 1.000 
kilometer opnieuw een MOTORcheckUP 
te doen. Indien er geen verbetering is in het 
testresultaat adviseren wij u naar uw garage 
te gaan.

De olie heeft een laag tot gemiddeld brand-
stofpercentage. Dit kan leiden tot olieverdun-
ning en daarmee tot slechtere smeereigen-
schappen.

Wij raden u dringend aan naar uw garage te gaan.
Oorzaken: onvolledige verbranding, slechte afstelling 
van carburateur, verkeerde rijstijl, gebrekkige injectie, 
verstopt oliefilter, problemen met uitlaatsysteem of 
turbolader. 
Gevolgen: teveel roet aan de kleppen en zuigers, wat de 
warmteverplaatsing nadelig beinvloedt. Dit zorgt voor 
meer slijtage, brandstofgebruik en emissie.
Aanbeveling: onderhoud uitvoeren. Herhaal MOTOR-
checkUP na ± 1.000 kilometer ter controle of alles in 
orde is.

Wij raden u aan direct olie te verversen.
Oorzaken: niet frequent genoeg de olie ververst, kort-
stondige oververhitting, verkeerde olie, hoge zwavelin-
houd van de brandstof.
Gevolgen: verhoging van de viscositeit van de mo-
torolie leidt tot vermindering van de pompcapaciteit. 
Corrosie tast motorelementen aan (lood, koper, carter-
bak, lakvorming bij afzetting filters en motoronderdelen)
Aanbeveling: onderhoud uitvoeren. herhaal MOTOR-
checkUP na ± 1.000 kilometer ter controle of alles in 
orde is.

Teveel water in de olie!
Oorzaken: het water lekt langs slechte afdichtingen, 
oliekoelerpakking is poreus, lekkage in de cilinderkop-
pakking of koelsysteem, scheuren in de koelwaterkana-
len, aangetaste soldeerverbindingen bij de oliekoeler.
Gevolgen: snellere oxydatie en verdunning van de olie, 
verhoging olietemperatuur en de oliedruk, 
verhoogde motorslijtage.
Aanbeveling: wij adviseren u dringend een garage of 
specialist te bezoeken om olie te vervangen of onder-
houd uit te voeren. Herhaal MOTORcheckUP na ± 1.000 
kilometer ter controle of alles in orde is.

Onverbrande brandstof gaat langs de zuigers en komt in 
de motorolie terecht. 
Oorzaken: slechte injectie, te snel rijden met koude 
motor, slechte carburateurafstelling, klepsturing niet op-
timaal, defecte injectie, ontstekingstijdstip, klepspeling, 
slechte zuigveren.
Gevolgen: verhoogd brandstofverbruik, gevaar van 
oververhitting, snellere slijtage van cilinders, zuigers en 
lagers en verminderde doorstroming van oliekanalen. 
Aanbeveling: wij adviseren u dringend een garage of 
specialist te bezoeken om olie te vervangen of onder-
houd uit te voeren. Herhaal MOTORcheckUP na ± 1.000 
kilometer ter controle of alles in orde is. 

Vervuiling (roet- of verbrandingsresten)
Schaal 1-3 (goed)

Schaal 1-3 (goed)

Schaal 4-6 (gemiddeld)

Schaal 4-6 (gemiddeld)

Schaal 7-9 (slecht)

Schaal 7-9 (slecht)
Olieconditie

 Water in de olie (condenswater, koelwater of glycol)

Brandstof in de olie (een slechte verbranding veroorzaakt olieverdunning)

Test indicatie Groen

Test indicatie Groen

Test indicatie Geel

Test indicatie Geel

Test indicatie Rood

Test indicatie Rood

1. Het uitvoeren van de MOTORcheckUP-test
Vul de benodige gegevens in: merk, model, type, kenteken, kilometerstand van de auto,
soort olie en, indien bekend, de gebruiksduur van de olie. 
Zorg dat de motor op bedrijfstemperatuur en uitgeschakeld is. Voor de test het afdekblad 
verwijderen. 
De oliepeilstok uitnemen en 3 tot 5 cm boven de teststrook houden. Eén druppel in het mid-
den van het testpapier laten vallen. Houd de strook horizontaal, zodat de olie er niet afloopt. 
Daarna plat wegleggen. In een droge omgeving de druppel 2 tot 15 minuten laten intrekken, 
afhankelijk van de toestand van de olie. 
Vuistregel: hoe beter de olie, des te sneller hij in de teststrook trekt. En omgekeerd: hoe ouder, 
hoe langzamer. Zeer oude olie kan er zelfs 45 minuten over doen.

2. Uitkomsten van de test
Doordat olie traag is, duurt het inwerkingsproces enkele uren. De oliedruppel verandert in 
een plaatje. Het definitieve resultaat wordt, afhankelijk van de ouderdom van de olie, tussen 
3 en 10 uur duidelijk. U kunt het beste het testresultaat een nacht laten liggen en daarna 
vergelijken met de overeenkomstige plaatjes in de brochure. 
Voorbeelden vindt u op www.motorcheckup.net 
Ga altijd stapsgewijs van binnen naar buiten en vergelijk de resultaten met de schalen.

3. Mogelijke fouten of gebreken
Sommige problemen zullen direct zichtbaar zijn als de olie intrekt in de teststrook. Bij teveel 
water in de olie komen er aan de rand van de olievlek snel en duidelijk kartels. Bij koelwater 
vormt zich na circa 30 minuten een gele kring rondom de kartelrand. Zit er brandstof in de 
olie, dan ziet u al na 15 tot 20 minuten hoe een lichte ring om de groter wordende olievlek 
ontstaat. Houd de strook tegen het licht om het resultaat nog beter te bepalen. 

4. Interpretatie van de MOTORcheckUP testresultaten
Als uw testresultaten gemiddeld of slecht zijn, vindt u onder ‘mogelijke oorzaken en 
gevolgen’ praktische tips over de oorzaken en oplossingen.

Aanbeveling: voer MOTORcheckUP elke 3.000 tot 5.000 kilometer uit, zodat u tijdig 
veranderingen en/of gebreken onderkent.

Wat betekent mijn testresultaat als het er als volgt uit ziet, wat zijn mogelijke oorzaken en 
wat zijn de gevolgen voor mijn motor?

Zoals een bloedtest bij de dokter, zo vertelt de motorolietest van 
MOTORcheckUP of uw motor nog “gezond” is.

Mogelijke oorzaken en gevolgen

1. Vervuiling/roet in de olie 2. Conditie van de olie 3. Water in olie 4. Brandstof in de olie

www.motorcheckup.net
Kenteken:

Kilometerstand:

Olielooptijd:

Datum:

Geschikt voor alle 4 takt-motoren

Made in Germany

U kunt praktisch alles op en aan 
uw voertuig controleren, maar 
kunt u ook in de motor kijken? 
Herkent u eventuele schade 
of gebreken die zich op korte 
termijn kunnen aandienen? 
Dat is nu mogelijk met 
MOTORcheckUP.

Zoals een arts aan een buisje 
bloed genoeg heeft voor een 
controle, zo is voor de 
MOTORcheckUP-test één 
druppeltje olie genoeg om te 
ontdekken of uw motor nog 
“gezond” is.

Door mogelijke gebreken tijdig 
te ontdekken en te verhelpen, 
bespaart u niet alleen geld. 
Het verlengt ook de levensduur 
van uw voertuig en verbetert de 
prestaties van uw motor. Reg. No. B 09 04 6995 001
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Patent Reg. nr.: EP1825256

MOTORcheckUP werkt 
heel eenvoudig: 
oliepeilstok eruit halen 
en slechts één druppel 
olie op het testblad 
laten vallen. KLAAR!

De gezondheidscheck voor uw motor

Belangrijk: MOTORcheckUP biedt geen garantie 
voor de technische of functionele gebreken van 
de motor. MOTORcheckUP test alleen de mo-
torolie en wijst u op mogelijke problemen en/of 
gebreken van de motor. Producent, importeur en 
leverancier zijn gevrijwaard van welke vorm van 
aansprakelijkheid dan ook. www.motorcheckup.net

De Duitse organisatie TüV (vergelijkbaar met 
het Nederlandse TNO) onderschrijft de 
werking en kwaliteit van MOTORcheckUP.
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4 cirkels
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goed gemiddeld slecht

goed gemiddeld slecht

goed gemiddeld slecht

goed gemiddeld slecht

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.

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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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

De tweede cirkel om de binnencirkel laat zien of de olie zelf nog in orde is. U vergelijkt de verkleuring 
van de motorolie.

De tweede cirkel om de binnencirkel laat zien of de olie zelf nog in orde is. U vergelijkt de verkleuring 
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.

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.

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.

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.

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

veel water veel water

veel brandstof veel brandstof 6S
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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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