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DIAGNOSETIPS VAN BRAM

Als er aan een storing meerdere oorzaken ten
grondslag liggen, dan blijkt bij menig monteur
even het licht uit te gaan. De diagnosekast
biedt geen uitkomst en het komt dan aan op
doortastendheid en het elimineren van
 mogelijke storingsbronnen; kortom het werk
van een diagnosespecialist.

Een Volkswagen Transporter waarvan het gaspe-
daal dienst weigert komt wel vaker voor. Meestal
blijkt dan het elektronisch gaspedaal de boos-
doener. Na het monteren van een nieuwe gaspe-
daalsensor zal de motor doorgaans elke bewe-
ging van de rechtervoet weer vertalen in meer of
minder vermogen. Maar niet bij de Transporter
die Bram aangeboden kreeg.
“Het autobedrijf had in eerste instantie de juiste
aanpak gevolgd. Het toerental van de auto kwam
niet boven de 1200 t/min uit, voldoende om het
voertuig in de vijfde versnelling naar de werk-
plaats te rijden. Daar plaatste men een nieuwe
gaspedaalsensor in de veronderstelling dat daar-
mee het probleem uit de wereld zou zijn. Maar
helaas, meer dan 1200 t/min draaien zat er nog
steeds niet in. Dus waarschijnlijk was de oude sen-
sor niet kapot en werd deze teruggeplaatst. De
oorzaak moest elders liggen, maar waar? Dat wis-
ten ze ook even niet dus verhuisde de auto naar
de dealer. Die constateerde een kapot stuurappa-
raat. Maar daarmee kwam het hele geval wel in
een ander daglicht te staan. De auto had al be-
hoorlijk wat kilometers op de teller en te oordelen
naar de algehele conditie waren dat intensieve af-
standen geweest. De eigenaar wilde er dus niet al
te veel geld meer aan uitgeven en vroeg mij om
een  second opinion”.

Ze hadden allemaal gelijk
“Mijn eerste aanpak in dergelijke gevallen is het
uitlezen van het storingsgeheugen. Inderdaad, ik
signaleerde maar liefst 5 fouten zoals lucht-,
brandstof-, koelvloeistoftemperatuursensor maar
ook de gaspedaalsensor. Al die fouten hadden als
oorzaak ‘kortsluiting naar plus’. Ik heb vervolgens
het schema erbij gepakt en zag dat al die signalen
via één centrale uitgang (nr. 33) aan min waren
geschakeld. Ik heb die uitgang zelf voorzichtig
aan massa gelegd en ben toen gaan meten. In de
beginfase mat ik een luchttemperatuurwaarde
van 198°C, na mijn ‘massareparatie’ mat ik weer
een nette waarde van 15°C. Mijn diagnose bleek
dus juist. Maar niet voor alle storingen, want het
geheugen bleef hardnekkig een kapotte gaspe-

daalsensor aangeven. Ik heb deze vervolgens
doorgemeten en toen bleek van de ‘oude’ terug-
geplaatste versie een schakelaartje kapot te zijn.
Na het monteren van een nieuw exemplaar waren
alle problemen verholpen. Ik heb de eigenaar wel
duidelijk  verteld dat mijn ‘massaherstel’ niet ge-
heel volgens het boekje is. De dealer zal in derge-

lijke gevallen altijd een nieuwe monteren. Maar
voor een nieuwe gaspedaalsensor moest hij al
€ 563,- neertellen dus ik denk dat hij het oude
stuurapparaat gewoon zo laat zitten”.

Accu controleren; iedere beurt
De temperatuur daalt, met legio kapotte accu’s als
gevolg. Jammer, want de klant koopt bij de eerste
de beste aanbieder een nieuw exemplaar en dat is
meestal niet zijn eigen vaste garage. 
“Ik snap daar helemaal niets van. Iedereen weet
toch hoe belangrijk de accu in een moderne auto
is. De accu verzorgt niet alleen het startproces,
maar een te lage boordspanning heeft ook aller-
lei vervelende storingen tot gevolg. Je kunt te-
genwoordig tal van apparaten kopen waarmee je
in een handomdraai de conditie van de accu be-
paalt. Dat kost nauwelijks tijd en je bespaart de
klant een hoop ellende. Daarbij stop je de marge
van een nieuwe accu in het eigen bedrijf en voor-
kom je dat de klant de gang naar de concurrent
maakt. Ik controleer iedere beurt, zomer of win-
ter, de accu. Ik ben toch geen dief van mijn eigen
portemonnee.”

Het schema van de Transporter gaf aan dat alle foutcodes waren te herleiden naar uitgang 33. Een kunstmatig aangelegde massaver-
binding bleek een afdoende creatieve oplossing.

Bram controleert iedere de onderhoudsbeurt de conditie van de
accu. Het kost nauwelijks tijd en het bespaart de klant een hoop
ellende. Daarbij komt dat je de marge van een nieuwe accu in je
eigen zak steekt.
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Bram van Stijn helpt autobedrijven die geen raad weten met een lastige

storing. Met kennis van zaken, actuele werkplaatsinformatie en moderne

testapparatuur brengt hij bijna elk probleem tot een oplossing.

In AMT vertelt Bram elke maand over interessante voorvallen uit zijn 

diagnosepraktijk. Leerzaam voor iedere autotechnicus!
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