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Net zolang componenten vervangen totdat de
storing is verholpen of zoeken naar de oorzaak
en vervolgens doelgericht repareren? Bram
kiest voor het laatste omdat hij de rekening
van het onnodig vervangen van onderdelen
niet bij de klant wil en durft neer te leggen. 

Hoe simpel kan het zijn? Een Ford Focus waarvan
de startmotor dienst weigerde onder warme om-
standigheden. Geen nood moet men in de werk-
plaats van de klant hebben gedacht; geen stroom
dus de accu zal kapot zijn. Maar dat kwam slecht
uit. Na vervanging weigerde de motor nog steeds
niet aan te slaan na een lange rit. Volgende aan-
dachtspunt betrof de startmotor. Maar ook hier na
vervanging geen groen licht, de klant bleef terug
komen met dezelfde klacht.
“Ja, dan heb je eigenlijk alle relevante hardware
met betrekking tot dit probleem vervangen. Maar
als de storing dan nog steeds niet is opgelost moet
je diagnose stellen door doelgericht te gaan
meten. En doorgaans begin ik daarmee,” zegt Bram.
“Goed, ik kreeg de auto omdat de garage er niet
meer uitkwam. Ik heb eerst maar eens de situatie
gecreëerd waarin de fout zich voordeed en ver-
volgens gekeken of de startmotor werd aange-
stuurd . Uiteraard bleek dat niet het geval. Ik heb
toen zelf een lampje aangesloten op de relais om
te kijken of deze voeding kregen en toen bleek
dat het relais op de startmotor niet werd aange-
stuurd. Gewoon een draadbreuk die zich open-
baarde als de omgeving warm werd. Vervolgens
met de klant overlegd of ik de complete draad-
boom moest vernieuwen of enkel een nieuwe
aanstuurdraad voor het startmotorrelais moest
trekken. Uiteraard koos hij voor het laatste, het
had hem immers al genoeg gekost.”

Slim uitwisselen
Soms versnelt het snel even uitwisselen van
componenten het diagnoseproces. Maar dan
moet je wel de zekerheid hebben dat de onder-
delen uitwisselbaar zijn. “Ik heb als universele
werkplaats nauwelijks de beschikking over do-
norauto’s. Maar ik weet bijvoorbeeld van de
Volkswagen-dealer dat ze een hele verzameling
‘kapotte’ computers op het schap hebben lig-
gen. Op ieder exemplaar staat vermeld wat er
aan mankeert. Krijgen ze dan bijvoorbeeld een
auto binnen waarvan ze vermoeden dat de com-
puter kapot is dan wisselen ze deze even uit met
een gelijk exemplaar. Deze genereert uiteraard
een foutcode maar ze weten precies welke ze
kunnen verwachten. Van het functioneren van
de overige functies krijgen ze echter wel een
goed beeld. Zijn de overige storingen dan weg
dan weet je bijna zeker dat de computer vervan-
gen moet worden. Kijk, dan vervang je iets waar-
van je zeker weet dat het kapot is. Want bij wie
leg je de rekening neer van alle componenten
die je hebt vervangen en die achteraf toch goed
bleken te zijn?”

Verkeerde lambdasonde
Nog zo’n staaltje van vervangen zonder naden-
ken. “Een klant van mij had een nette Opel Zafira
verkocht aan een echtpaar in Harderwijk. Het was
snelle handel; auto poetsen, afleveren en geen ga-
rantie. Maar het storingslampje ging branden en
de kopers belden op. De verkoper wilde ze niet
laten zitten en stemde toe in een bezoek aan een
Opel-garage. ‘Katalysatorwerking onvoldoende’,
luidde het oordeel en de lambdasonde werd ver-
vangen. Maar dat gaf niet het gewenste resultaat
en toen was de kat aan de beurt. Tja, dan praat je
over serieus geld en werd aan mij een second opi-
nion gevraagd.”
“De kopers wilden dat ik maar snel even de kataly-
sator zou vervangen, maar zo ga ik niet te werk. Ik
wil altijd weten wat er aan de hand is. Wat bleek,
men had niet de eerste lambdasonde vervangen
maar de tweede. Echter, die was goed want die
had immers gesignaleerd dat de kat-werking niet
naar behoren was. Door te blijven rijden met die
kapotte lambdasonde is uiteindelijk de kat inwen-
dig verbrand.”

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!

De klant gaf er de voorkeur aan dat enkel de aanstuurdraad naar het startrelais werd vervangen in plaats van de complete draadboom.
Hij had immers al onnodig een nieuwe startmotor en accu moeten aftikken.

Met een zelf geconstrueerd controlelampje kon Bram precies
 nagaan hoever het startcommando in het ‘systeem’ doordrong.
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