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DIAGNOSETIPS VAN BRAM
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Storingen in het elektronische systeem
 beheersen de dagelijkse werkplaatspraktijk.
Zoveel zelfs dat we de mechanische compo-
nenten wel eens vergeten bij het diagnose
 stellen. Zo bleek ook bij een Volvo D5 die niet
wilde presteren en rookte als een tweetakt. 

“Ik kan merken dat in onze branche de crisis zijn
intrede heeft gedaan. Ook ik heb minder aanloop
en meer tijd voor speciale projecten. De tweede-
handsmarkt ligt bijna volledig op zijn gat en mijn
collega’s hoor ik veelvuldig klagen. Desondanks
weet ik mijn dagen nog goed te vullen. Ik krijg
 regelmatig verzoeken voor speciale projecten die
veel creativiteit, en inventief sleutelwerk vereisen
en dus veel tijd kosten. Onder normale omstan-
digheden moet ik dergelijke klussen afwijzen, 
nu komen ze goed van pas.”  

Een plaatje teveel
“Maar ook het oplossen van ‘moeilijke’ storingen
blijft gelukkig nog wel doorgaan hoewel ik merk
dat de bedrijven nu langer zelf naar een oplossing
zoeken. Ook zij moeten hun werkplaatsuren 
zoveel mogelijk te gelde maken. De gevallen die
ik nu krijg hebben er veelal meer zoekuren op 
zitten dan bijvoorbeeld een jaar geleden.
Zo kreeg ik vorige maand een Volvo vijfcilinder
diesel die niet wilde presteren. Bij een bepaald
toerental viel een cilinder uit en er kwam veel
rook uit de uitlaat. Uiteraard had ook deze auto

een geschiedenis. Het garagebedrijf had een
 andere cilinderkop geplaatst en meteen de
 injectoren vervangen. Kop was goed verzekerde
het bedrijf, hetzelfde gold voor de injectoren.
 Uitlezen gaf geen relevante foutcodes en aange-
zien alle hardware was vervangen zou de storing
in de elektronica moeten liggen. 
Ik ga daar in eerste instantie nooit van uit, ik loop
alle mogelijkheden na en houd in het achterhoofd
wat er al is gedaan; de ‘sleutelhistorie’ is zo 
belangrijk voor dit soort werk. Ik dacht in eerste 

instantie aan een injector en heb ze allemaal
maar eens  gedemonteerd. Wat bleek, in de
schacht van een cilinder was vergeten het oude
branderplaatje te verwijderen terwijl er wel een
nieuwe in was  gekomen. Hierdoor kwam de in-
jector iets hoger in de verbrandingsruimte en dat
verstoorde het  inspuitbeeld. Gevolg was dat bij
hogere toerentallen de brandstof niet volledig
verbrandde en de  cilinder achterbleef bij de 
overige vier. Eigenlijk heel simpel, maar ik begrijp
het wel. Tijdens het monteren zie je namelijk niet
dat er een plaatje  teveel in zit. Daarom controleer
ik voor montage van de injectoren altijd eerst
met een speciaal  beiteltje en een lampje of de
schacht goed schoon is.” 

Aangepaste stuurbekrachtiging
Klanten doen vaak een beroep op Bram’s crea-
tieve oplossingen omdat hij zijn technische
knowhow niet alleen in de werkplaats heeft op-
gedaan maar ook in andere branches zoals het
installatiebedrijf. In deze magere tijd komt dat
goed van pas om de lege uurtjes te vullen. “Zo
heb ik nu een klant met een Triumph Stag die de
originele motor heeft vervangen door een V8 3,5
liter van Rover. Dat past allemaal net of mis-
schien moet je zeggen net niet. Er is namelijk
geen plaats meer voor de pomp van de stuur-
bekrachtiging. Die heb ik nu netjes naar boven
 verhuisd en ben nu bezig om een oplossing te
bedenken voor de stuurcilinder. Leuk werk, kost
veel tijd maar geeft veel voldoening. En dat in
deze moeilijke tijd!” 

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!

Het oude branderplaatje zat
er nog in terwijl de autotech-
nicus wel een nieuwe ge-
bruikte toen hij de injector te-
rugplaatste. Hierdoor kwam
deze te hoog in de kop en dat
verstoorde het inspuitbeeld
met alle gevolgen van dien.

Noem het een hobbyproject;
het verplaatsen van de stuur-
pomp van deze ‘gemodifi-
ceerde’ Triumph Stag. Het le-
vert in ieder geval geld op en
dat is veel waard in deze
moeilijke tijd. 
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