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Hælder du en servicerens i 

brændstoffet, kan det måske 

spare dig for en dyr motorrepa

ration i det lange løb. Det var 

konklusionen, da FDM testede 

additiver fra firmaer som Wurth, 

Bardahl og Bell Add. Additiverne, 

som typisk kostede 150-250 kr. 

for en flaske, fjernede nemlig de 

sodbelaegninger, der typisk 

bliver dannet af korte køreture. 

Alternativt kan værkstedet ved 

grovere tilfælde lave en 

gennemgående motorrens, der 

koster ca. 2.500 kr. 

Du kan dog tage meget i oplø

bet ved løbende at hælde en sjat 

additiv af en længere virkende 

type i, når du tanker. Det koster 

omkring 150 kr. for en flaske, der 

rækker til ti tankninger. 

Det danske firma, Bell Add, 

sælger produktet "Diesel City", 

der er et skræddersyet rense

middel til bilister med 

dieselbiler, der kører få 

kilometer. Og behovet er stort, 

konstaterer Hans Christian 

Grundahl, servicechef hos Bell 

Add. Han forklarer virkemåden 

i dieselbilerne, hvor 

partikelfiltret renser sig selv ef

ter et vist antal kilometer. Det 

sker ved at sprøjte lidt ekstra die

sel ind i filteret, som antændes, 

og hvor sodpartiklerne brændes 

af. 

-Hvis du kun kører en tur på 

20 kilometer, når filtret aldrig at 

rense sig. Motoren bliver ganske 

enkelt ikke varm nok til at rense 

filtret på så korte ture, siger han. 

Det additiv, som tilsættes 

brændstoffet betyder, at rense

processen kan gå i gang ved en 

temperatur, der er flere hundre

de grader lavere, end hvad den 

normalt ville være. Derfor går 

processen i gang hurtigere når 

bilen har kørt en tur på færre 

km. Hvis renseprocessen aldrig 

kommer i gang, kan det betyde, 

at filtret stopper til. Det kan i 

nogle tilfælde renses, men i 

værste fald skal du ofre et nyt 

filter, som ellers normalt kan 

klare 200.000 kilometer. De kan 

gå til efter bare 50.000 

kilometer og koster fra 4.000 til 

40.000 kr. 

Hvis processen kun kommer 

delvist i gang, kan der ophobe sig 

dieselolie i bundkarret, hvilket 

ødelægger motoroliens smøreev

ne og kan medføre motorhavari. 

Der er dog ikke kun ubetinget 

fordele ved additiver. Hvis du gi

ver din bil en hård rensekur kan 
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affaldsrester rive sig løs og hobe 

sig op brændstoffiltret. Der- for 

har værksteder ofte en ekstra 

opsamlingsfilter indsat ved en 

motorrens, lyder det fra Ebbe 

Sommerlund, der motorjourna

list og teknisk ekspert. 

-Du skal også være opmærk

som på at additiver jo er 

kemikalier, som kan være 

hårde ved motoren, så vælg kun 

anerkendte mærker, siger han. 

Her kan det være en fordel 

at kigge på ens kørselsmønster, 

så jo færre kilometer i 

dieselbilen, jo større er behovet 

for additiver. 

En bilejer, der fik kasseret sin 

Peugeot til syn på grund af for 

højt sodtal, fik at vide på sit vær

ksted, at der skulle nye indsprøjt

ningsdyser i motoren. Det er no

get, som kunne koste en ny mo

torblok, da det kan være svært 

at rykke dem ud. Men ved hjælp 

af et additiv og kørsel på motor

vejen i høje omdrejning blev den 

renset igennem. 




