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  Een Audi A8 is een complexe auto. Diagnose 
stellen en de storing oplossen vraagt veel 
van het interpretatievermogen van de auto-
technicus, zeker als er meerdere oorzaken in 
het spel zijn. De A8 kwam binnen met tal van 
wisselende foutcodes. Een uitdaging voor 
een diagnose-expert als Bram! 

“Moeilijke tijden. Of auto’s gaan niet meer 
kapot, of mensen hebben geen geld meer voor 
regulier onderhoud. Dat laatste betekent vaak 
uitstel van executie, want uiteindelijk komt toch 
de jaarlijkse APK en dan blijkt de rekening fors 
als gevolg van achterstallig onderhoud. Ook het 
gemak waarmee de klant een rekening betaalt 
is over, ze maken nu zelfs kritische opmer-
kingen over bijvoorbeeld de prijs van een set 
ruitenwissers.
Ook het diagnosewerk loopt terug. Autobe-
drijven zoeken zelf langer door en bellen zich 
suf om maar zo goedkoop mogelijk de auto 
weer op de weg te krijgen. Logisch, want hun 
werkplaats loopt ook leeg en iedere reparatie 
met bijbehorende onderdelen betekent geld 
in het laatje. Vandaar dat ik ook blij was met de 
Audi A8 die mij werd aangeboden. De auto was 
al bij een dealer geweest en deze kwam met 
een oplossing die maar liefst 6.500 euro moest 
kosten. Dat vond de eigenaar te gortig en dus 
vroeg hij mij om een second opinion.” 
   
 Zoemen en uitval 
 “Er was bijna niet meer te rijden met die Audi, 
alles op het dashboard zoemde en knipperde. 
Verder weigerden de parkeerrem en de niveau-
regeling dienst. De dealer had als diagnose 
gesteld dat er een verstoorde communicatie 
was vanwege een breuk in de kabelboom. 
Dat schijnt bij dat model vaker voor te komen. 
Ik heb de auto eerst maar eens uitgelezen en 
trof maar liefst vijf fouten aan die betrekking 
hadden op de parkeerrem. Na het wissen had ik 
ze alleen nog links, na een eindje rijden rechts. 
Kortom, niet verklaarbaar. Vervolgens heb ik de 
plaatselijke Audi-dealer gebeld en daar wezen 
ze me op de kabelboom links die wel eens ka-
pot gaat op het knikpunt bij de draagarm. 
Dit heb ik gecontroleerd maar vond geen 
beschadigingen. Daarna heb ik gekeken naar 
het stuurapparaatje rechtsachter in de koffer-
bak. Dat wil nog wel eens ‘verzuipen’ vanwege 
water dat niet goed wordt afgevoerd, maar daar 
was het kurkdroog. Vervolgens heb ik het stuur-

apparaat losgehaald en met de schroevendraai-
er ‘wakker’ getikt. Ik zag meteen resultaat in de 
foutcodesignalering. Het stuurapparaat bleek 
gewoon kapot te zijn. Ik ben echter niet voor 
een gat te vangen en heb dus ook nog even de 
stelmotoren van de parkeerrem gecontroleerd 
door ze afzonderlijk met een voeding aan te 
sturen. De stelmotor linksachter zat ‘gewoon’ 
vast. Daarmee had ik de uitval van het stuur-
apparaat ook verklaard.” 
   
 Nieuwe hoogtesensor? 
 “Alleen de haperende niveauregeling bleef over. 
Uitlezen gaf aan dat er een nieuwe hoogtesen-

sor gemonteerd was. Ik kon dat zo niet zien, 
maar de sensoren zagen er zo op het oog best 
wel goed uit. Ik kreeg de tip om ze uit te wis-
selen, dan kun je zien of er wat verandert. 
Uitlezen gaf vervolgens rondom de juiste 
waarden, ook reageerden de meetwaarden op 
belasting. 
Maar de foutmelding over de hoogtesensoren 
bleef, terwijl deze ogenschijnlijk wel werkten. 
Ik heb vervolgens het armpje van een sensor 
losgehaald en deze met de hand bewogen. 
Er gebeurde helemaal niets. Herhaling met de 
sensor van de ‘andere’ kant gaf wel een reactie 
dus had ik de kapotte sensor gelokaliseerd. 
Het vreemde was dat je dat niet terug zag in de 
meetwaarden, het systeem neemt dus gewoon 
waarden aan. Dat moet je wel even weten om 
dergelijke storing op te lossen. Vervolgens 
ben ik met de auto naar de dealer gereden om 
de basisafstelling te laten doen, dat kun je als 
‘universeel’ onmogelijk doen als je niet over de 
juiste programmatuur beschikt.” 

Je wordt als autotechnicus op het verkeerde been gezet als blijkt dat het systeem werkt met ‘aangenomen’ meetwaarden voor de 
hoogtebepaling, regelt volgens het boekje en desondanks toch foutcodes genereert.

Een van de stelmotoren van de parkeerrem bleek vochtig met 
als gevolg dat de motor vast kwam te zitten. Daaropvolgend 
gaf het stuurapparaat de geest.

 DIAGNOSETIPS VAN BRAM

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 over interessante voorvallen uit zijn diagnosepraktijk. 
Leerzaam voor iedere autotechnicus!
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