
Eftermontering af partikelfilter på Fiat EURO 3 

 
Flere og flere storbyer indfører miljøzoner, og mange steder kræves der grøn 

miljøplakette, hvilket betyder at en dieselmotor skal opfylde Euro 4 normen eller 

højere for udstødningen.  

Det gør alle dieselbiler under 3500 kg, som er indregistreret første gang efter 31/12 

2005, selv om der ikke er monteret partikelfilter. 

Dieselbiler der har første registrering før denne dato, men efter 31/12 2000, kan kun 

opnå gul plakette (Euro 3), medmindre man kan dokumentere at motoren overholder 

Euro 4, og det kan være svært. Det er dog muligt at opgradere fra gul til grøn ved at 

eftermontere et partikelfilter, og samtidig spare 1000.- årligt i afgift. 

 

Vi har kigget med hos DanCamper, der forhandler HJS partikelfiltre, og her følger en 

lille beskrivelse. Der er tale om et såkaldt åbent filter, der anvender sintermetal i 

stedet for keramik, og det har den fordel, at selvrensningen er mere effektiv, så 

anlægget er vedligeholdelsesfrit. 

 

Vognen er en Fiat Ducato 244, 2,8 JTD 

 

 
1) Vi ser her en autocamper med gul plakette, og den tilsvarende udstødning 

 



 
2) Anlægget leveres i sæt til det pågældende køretøj med alle beslag 

 



 
3) Det gamle forrør afmonteres og kasseres 

  

 



 
4) Her er forrøret fjernet 

 

 
5) Katalysator og partikelfilter monteres 



 

 

 
6) Den medfølgende attest udfyldes, og monteringen godkendes ved syn 

 

 



 
7) Når den nye registreringsattest er lavet, kan man få den grønne plakette. 

 

Handymanden kan sagtens selv lave det, men ellers kan dit autocamperværksted. 

Indhent evt. et tilbud. 

 

Den sidste tid, er der kommet flere begrænsninger i Tyskland, hvor enkelte områder i 

nogle få byer kræver EURO 6, for at køre i det pågældende område. 

 

I visse byer med grøn plakette krav, er der undtagelser for turister, der kører direkte 

til campingplads eller Stellplads. Se oplysninger under de enkelte pladser, hvor der 

også er angivet ruter man må benytte. Det gælder f.eks i Bremen. 

 

Jeg har set, at et tysk firma eftermonterer Katalysator og partikelfilter, samt add blue 

anlæg på Euro 4 og 5. De kan herefter opnå EURO 6 i Tyskland. Ombygningen 

andrager i omegnen af 5000 €, så markedet er begrænset. 
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