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"ROETFILTER DIAGNOSETIPS UIT DE PRAKTIJK" 

MINI 1.6D 80KW 2009  187.000 KM 

Bij MINI's met PSA-motor 1.6 Hdi hebben wij vastgesteld dat de Eolys-zak onder de auto bij 

de tank niet wordt gevuld tijdens de service-intervallen.  

Het gevolg is een vacuum-gezogen Eolys-zak welke zelfs  

kan scheuren!  

Eolys wordt gebruikt om bij een lagere temperatuur de roet te  

kunnen verbranden. Met andere woorden de regeneratie loopt  

gevaar. 

Tip 1:  Controleer altijd fysiek of een Eolys-systeem  

aanwezig is en deze ook gevuld is! Indien leeg wordt dit  

(vaak) niet als foutcode geregistreerd. Zie technische tekening:  

                                                                                                         De Eolys-zak is nummer 17. 

Tip 2: Bij recente PSA modellen zit er zowel een Adblue en Eolys-systeem op. Hierbij wordt 

de Adblue wel bijgevuld maar de Eolys niet. 

BMW 520d, bouwjaar 2013, 214.000 KM 

Bij Harry Banis komt een BMW met storing op het roetfilter binnen. Bij de 1e diagnose 

meten we drukverschil- waardes die dermate hoog zijn dat reiniging van het roetfilter 

noodzakelijk is. 

Bij de visuele inspectie van het gedemonteerde roetfilter constateren wij een dikke 

roetaanslag aan de voorzijde van het monoliet. Dit geeft aan dat de regeneratie niet of niet 

volledig verloopt. Roetfilter gereinigd. We doen voor en achteraf ook een doorstroommeting 

en maken we een meetrapport op. Na montage zijn de drukverschil- waardes weer goed.  

Wat is de oorzaak van de dikke roetaanslag? Tijdens de proefrit valt op dat de 

motorkoelvloeistof temperatuur niet boven de 65° graden komt. Hierdoor blijft de 

uitlaat/roetfiltertemperatuur te laag en kan de roet niet worden verbrandt tot as [algemeen: 

min.560° graden]. De oorzaak thermostaat is defect. We vervangen de thermostaat en tijdens 

de 2de proefrit worden de waardes makkelijk gehaald. Het roetfilter regenereert weer naar 

behoren. 

Tip: Controleer bij diagnose visueel het roetfilter op roetaanslag. Er kan zomaar   

nog een euvel aanwezig zijn. 

Meer informatie: www.roetfilterservice.net  

Mail: info@roetfilterservice.net  
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