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Altijd 98-benzine tanken
voorkomt problemen
De E5 98-premiumbenzine wordt goed verkocht. Voor
oldtimers die weinig rijden, is dit de beste benzine.

Namens de oldtimerclubs
behartigt FEHAC de belangen
van oldtimerbezitters
in Nederland.

V

anaf vorig jaar oktober is de E10-benzine
met octaangetal 95 de gangbare benzine
in ons land. E10 staat voor maximaal 10
procent bijgemengde ethanol. De E5-premiumbenzine met een octaangetal van 98 is echter
ook nog steeds ruim verkrijgbaar, vooral bij de
bemande tankstations. De E10-benzine is prima
voor de moderne auto’s die 1.500 km per maand
rijden en elke week een keer aan de pomp staan.
Voor oldtimers die maar 1.500 km per jaar rijden
en de hele winter stilstaan, is het tanken van E10benzine echter niet aan te raden.
Het grote nadeel van veel ethanol in benzine is dat
de brandstof niet lang houdbaar is. De toegevoegde
ethanol in benzine kan voor verstopte leidingen
en carburateurs zorgen. Ook kunnen de benzinetanks van binnenuit gaan roesten, omdat ethanol
water aantrekt. Zeker bij langdurig stilstaan is de
kans op schade aanzienlijk. Dat de 98-benzine

Er is een groot verschil
tussen moderne benzine en
de brandstof van vroeger.

gemiddeld 10 cent per liter duurder is, moeten
we zien als de prijs voor het voorkomen van veel
problemen.

Tank ethanolvrij
De ethanol is de boosdoener, dus het simpelste
en beste advies is: tank altijd 98-octaan-benzine
zonder toegevoegde ethanol. Lang niet elke
98-benzine is ethanolvrij. De E5 sticker aan de
pomp zegt weinig omdat dit staat voor maximaal
5 procent ethanol. 98-benzine zonder ethanol en
98-benzine met een beetje ethanol hebben beide
de E5-aanduiding bij de pomp en dat is verwarrend.
Een E0-sticker voor ethanolvrije benzine zou veel
duidelijker zijn. Van de grote merken met een 98benzine zijn Shell V-Power, Esso Supreme+ en BP
Ultimate zonder ethanol. Kenners hebben daarbij
een voorkeur voor BP. Ook bij enkele kleine merken

als Tamoil, Tango en bij regionale aanbieders als
Berkman en Joontjes is de 98-benzine ethanolvrij.

Van 98 naar 102
Nog een stapje beter is de 102-octaan-benzine van
TanQyou; die is gegarandeerd ethanolvrij. Ook
regionale aanbieders als Postma en Kreuze hebben
een 100+-octaan-premiumbenzine zonder ethanol.
Al deze premium 98- en 102-benzines zonder
ethanol zijn minstens een jaar houdbaar. Helemaal
aan de top staat de benzeen- en tolueenvrije
Ecomaxx-oldtimerbenzine. Die is niet verkrijgbaar
aan de pomp, maar in 20-litercans bij een netwerk van meer dan 100 verkooppunten in heel
Nederland. Van deze benzine is de houdbaarheid
voor drie jaar gegarandeerd. De eigenaren van
43.000 30+-oldtimers op lpg maken ook een
goede keuze: lpg is namelijk ook ethanolvrij ...

Deze pomp heeft wel
al de E0-aanduiding.
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