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Een lekkende oliedruksensor veroorzaakte
een wel heel merkwaardige storing bij een
Opel Astra; het motorstoringslampje brandde
zonder dat er merkbare klachten waren. Een
collega van Bram dacht aan de tweede lamb-
dasonde. De aanschafprijs van het onderdeel
rechtvaardigde een second opion. 

“Uitlezen gaf aan dat beide lambdasondes niet
goed zouden functioneren. Het Bosch-motorma-
nagement geeft geen uitsluitsel om welke van
de twee het gaat, het is aan de autotechnicus
om dat zelf uit te zoeken. Je moet dan wel weten
wat je doet, want die dingen kosten € 400,- per
stuk”, weet Bram.
“Ik besloot dus om eerst maar eens op onder-
zoek uit te gaan en de auto aan de 4-gastester te
leggen. Dat geeft namelijk al een goede indicatie
over de verbranding. De uitslag was perfect. Ook
de meetwaarden van de afgegeven signalen
waren volgens het boekje. Ik adviseerde de klant
om, gezien de foutcode en mijn bevindingen, de
eerste lambdasonde te vervangen. Goed, dat ge-
beurde, maar het bracht geen verbetering. Het
storingslampje bleef branden. Daarna heb ik de
tweede lambdasonde eens goed bekeken. Toen
ik daarvan de stekker demonteerde, druppelde
er olie uit de kabelboom. Ik ken dat van be-
paalde Mercedessen waar ook olie in de kabel-
boom lekt. Dat geeft daar storingen in de com-
puter en genereert foutcodes. Met dat in mijn
achterhoofd ben ik alle stekkers inclusief die op
de computer gaan controleren en schoonma-
ken.” 

Lekke oliedruksensor
“Vervolgens ging de klant rijden met de auto
maar kwam weer snel terug: fout niet verholpen!
Weer de hele zaak nagelopen en toen zag ik dat
er zowel boven als onder in de kabelboom, waar
ook de lambdasondes op aan zijn gesloten, olie
was. En dat terwijl ik alles goed schoon had ge-
maakt. Ook op de stekker van de computer zat
weer een minimale hoeveelheid olie. Toen viel
mij op dat de druksensor nat was en dus lekte.
Deze heb ik vervangen, de kabelboom schoon
gespoten met remmenreiniger en de auto terug
gegeven aan de klant.  
Wat was er gebeurd?  De lekkende olie uit de
druksensor was door de kabelboom naar bene-
den gelopen en had daar het signaal van de
tweede lambdasonde verstoord. Kleine storing,
met een niet voor de handliggende oorzaak!”

Investeren in moeilijke tijden?
Heel ander probleem: wat doe je als bedrijf
 wanneer het werkaanbod in de werkplaats terug
loopt? Een prangende vraag waar menig collega
in de branche op het ogenblik mee worstelt.
 Immers, de inkomsten vallen gedeeltelijk weg,
maar de autotechniek blijft evolueren en vraagt
om nieuw, snel en nog intelligenter gereedschap.
Bram heeft daar een uitgesproken mening over.
“Ik blijf investeren in mijn bedrijf. Klopt, het is nu
rustig en dat zal nog een tijdje duren maar ik
moet me blijven onderscheiden. Zo heb ik
 onlangs een nieuwe diagnosetester van Snap-on
aangeschaft. De oude heb ik ingeruild, daar was
geen nieuwe software meer voor beschikbaar. Ik
kreeg er nog een aardige inruilprijs voor dus ook
dat hielp. De nieuwe is voorzien van een veel
 snellere processor met een 32-kanaals datalogger.
Daar kan ik alle binnenkomende OBD-signalen
mee opslaan en verwerken in grafieken. Deze zijn
later volgens tijdsverloop op te roepen en te
 analyseren. Komt bij dat ik met deze tester auto’s
kan uitlezen waar mijn Bosch-tester geen
 antwoord op heeft. Ik denk dan bijvoorbeeld
aan veel  Amerikaanse voertuigen. Waarschijnlijk
heb ik de  tester nu nog niet dagelijks nodig maar
zo ben ik voorbereid op de meest moderne
 voertuigen.”

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 diagnose-
praktijk. Leerzaam voor iedere autotechnicus!

De lekkende olie uit de oliedruksensor trok door de kabelboom
naar ‘beneden’ en verstoorde het signaal van de tweede lamb-
dasonde. Hierdoor lichtte het storingslampje op zonder merkbare
klachten.

Ondernemen volgens de waan van de dag past niet bij Bram. Zo
ruilde hij onlangs zijn oude tester in voor deze snelle Solus Ultra
van Snap-on om voorbereid te zijn op betere tijden en geen nee
te hoeven verkopen. 
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