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Met de huidige complexiteit van de moderne
auto kan het universele garagebedrijf niet
meer zonder diagnoseapparatuur. Echter, zelfs
met de beste apparatuur blijkt een storing niet
altijd snel oplosbaar. Het betreft hier een
Range Rover Sport V8 4.2 SC die door een na-
burige universeel is aangeboden met de op-
merkingen: “Stoelverstelling links werkt niet”
en ”We krijgen hem niet uitgelezen”. Een sim-
pele storing of is er meer aan de hand? 

Frank Bouman: “Allereerst heb ik zelf de auto uitge-
lezen. Dat lukte gelukkig met onze uitleesappara-
tuur. We hebben de laatste jaren geïnvesteerd in
verschillende merken diagnoseapparatuur om de
meest uiteenlopende storingen de baas te kunnen
zijn. De storingsmelding ‘B1B85-87 memory control
module-Missing message’ kwam naar voren. Dat
was een fijne start, omdat je weet waar te begin-
nen. Ik heb één dag toegang gekocht tot de Land
Rover documentatie op de website van Land Rover,
want met de moderne auto vol elektronica is het
een waar zoeken naar een speld in een hooiberg
geworden zonder een juist schema. Met dit schema
kon ik de memory module gaan doormeten.” 
“De voeding op pin C2382-4 bleek niet in orde.
Belast ongeveer 1V, onbelast wél 12V. Ergens
moest dus een overgangsweerstand zijn.” Zeke-
ring 54P in de Central Junction Box (CJB) bleek in
orde. Daarnaast bedroeg de spanning op de CJB
belast 12V. De ‘hooiberg’ werd al kleiner want de
oorzaak zat dus in de bekabeling tussen CJB en de
Memory module. 
Volgens het schema zit er één connector in de

kabel bij de linker voorstoel en nog een knoop-
punt. De connector was in orde, maar de span-
ning bleek ook hier te laag. Dus op zoek naar
knooppunt SJ185.
De documentatie vertelt niet waar dit knooppunt
zit. “Wellicht speelt mijn onervarenheid met de
Land Rover-documentatie hier een rol. Dit geeft
meteen ook weer wat het probleem is met het in-
loggen bij de fabrikant. Het kost tijd om de site te
doorgronden en je weg te vinden in de hoeveel-
heid informatie. Daarom pleit ik voor sites als All-
data en Identifix, waar technische informatie vol-
gens een vaste structuur beschikbaar is.”

Opvallend vochtig
“Ik kon nu vanaf de zekeringkast naar de stoel toe
werken. Bij het demonteren van diverse kappen
viel mij op dat de auto vochtig was onder de
vloermat rechtsvoor. Ik besloot de hele stoel te
demonteren en het bleek eronder inderdaad nat.
Vervolgens ook de linkerstoel gedemonteerd
waar hetzelfde het geval bleek. Voordeel van al dit
demontagewerk was dat ik nu een veel beter zicht
had op de kabelboom. Na het secuur volgen van
de rood-witte kabel vond ik het knooppunt. Toen
ik de isolatie met een mesje lossneed kwam het
groene poeder mij al tegemoet. Hier speelde de
vochtige omgeving een duidelijk rol.” De oorzaak
was nu duidelijk en Frank herstelde het knoop-
punt zorgvuldig. Hij verdreef het vocht in de
Range Rover met behulp van een waterstofzuiger
en een luchtblower. De stoelen en alle eerder ge-
demonteerde kappen monteerde hij weer zorg-
vuldig en de stoelverstelling werkte weer als van-
ouds. Maar hoe zit het nu met het water in de
auto? “Navraag bij het collega-bedrijf leerde mij
dat de auto daar was binnengebracht vanwege
het vochtprobleem. Dit bleek veroorzaakt door
een lekkage in het open dak. Dat was verholpen,
maar de storing niet. Voor mij een leermomentje.
Beter doorvragen bij de aanname helpt je sneller
die speld in de hooiberg te vinden.”

Tip: op www.amt.nl/werkplaatsinfo vindt u links naar de
 fabriekswebsites die toegang geven tot alle technische
 documenten.

Nattigheid onder de mat.
Frank besloot beide voor-
stoelen te demonteren.

Duidelijk een gevolg van
het vochtige klimaat onder
de mat: corrosievorming
met een flinke overgangs-
weerstand tot gevolg.

Complexe storingen kunnen het de autotechnicus knap lastig maken. Het

Diagnose Centrum, een samenwerkingsverband tussen gespecialiseerde

bedrijven met een passie voor storingsdiagnose, voorziet in hulp wan-

neer de autotechnicus er niet meer uitkomt. Frank Bouman, aangesloten

bij het Diagnose Centrum, neemt ons mee in een leerzame storing. 
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