
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BELANGRIJKE INFORMATIE       
Over auto’s met roetfilter DPF 
 
 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Met deze brief willen wij u extra informatie verstrekken over het roetfilter (DPF) 
van uw FIAT bedrijfswagen. Wij hebben gemerkt dat er nogal wat 
onduidelijkheden bestaan over de werking van het roetfilter. 
 
Algemene informatie 
Het roetfilter is een mechanisch filter in het uitlaatsysteem. Deze vangt 
roetdeeltjes op in het uitlaatgas, waardoor de uitstoot voldoet aan de huidige 
milieueisen. Misschien heeft u al van de termen Euro 4 of Euro 5 gehoord. 
Diverse steden, voornamelijk nu al in Duitsland, laten auto’s met teveel uitstoot 
niet meer toe in de binnenstad. Met een roetfilter voorkomt u dit probleem. 
 
Omdat het roetfilter vol kan raken met roetdeeltjes moet het roetfilter na een 
bepaalde tijd regenereren (reinigen). 
 
Dit gebeurt normaliter om de 800/1000 km of als u veel korte stukjes rijdt, zelfs 
al om de 250/300 km. 
 
Tijdens het regenereren kunt u de volgende veranderingen in de auto 
waarnemen: 
  

o Een lichte verhoging in het stationair toerental 

o Inschakelen van de koelvin 

o Lichte toename van uitlaatrook  

 
Dit zijn géén storingen en heeft verder geen invloed op het gedrag van de auto 
of het milieu. Dit proces kan ongeveer 8 tot 15 minuten in beslag nemen. 
 
 
 
 
 
 



Uitleg storingslampjes 
Er kunnen een 3-tal lampjes gaan branden die met uw roetfilter te maken 
hebben: 

       
A: Dit lampje kan gaan knipperen of blijven branden. 
Wat is er aan de hand? 

Knipperen: De auto geeft aan dat de oliekwaliteit niet meer 
voldoende is. De olie inclusief het filter moet ververst worden. 
Blijft branden: Oliedruk is te laag. In dit geval is het aan te 
raden de auto stil te zetten en contact met ons op te nemen of 
met de dichtstbijzijnde dealer.                                                                                                  
 
B: Dit lampje kan gaan branden. 

Wat is er aan de hand? 

Branden: Dit lampje gaat branden als het roetfilter wil gaan 
regenereren. Het lampje wil met andere woorden aangeven; 
blijf door rijden zodat ik het proces kan gaan voltooien. Als het 
lampje dooft, is het proces voltooid (dit lampje zit niet in alle 
auto’s). 

 
C: Dit lampje kan gaan branden. 
Wat is er aan de hand? 

Branden: Indien dit lampje gepaard gaat met het lampje B, zit 
er een storing in het systeem. Dit zal hoogstwaarschijnlijk 
aangeven dat het roetfilter verstopt zit. Het is dan noodzakelijk 
dat u contact met ons opneemt. Er zal dan een geforceerde 
regeneratie uitgevoerd worden. 

 
 
Wij hopen dat wij met deze informatie u voldoende te hebben geïnformeerd over 
de werking van het roetfilter in uw FIAT bedrijfswagen.  
 
Heeft u nog vragen, dan kunt u te allen tijde contact op nemen met één van 
onze werkplaatsrecepties: 
 
Sent Waninge Hoogeveen : tel: +31 (0)528-225500 
Sent Waninge Assen  : tel: +31 (0)592-343868 
Sent Waninge Emmen:  : tel: +31 (0)591-631555 
Sent Waninge Stadskanaal : tel: +31 (0)599-657735 
 
 
Veel schone en veilige kilometers gewenst met uw FIAT bedrijfswagen. 
 
 
 
 


