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

  ‘Een kapotte accu’ luidt de eerste diagnose als 
een Audi Q7 na een korte rit niet meer wil star-
ten. Maar dan blijkt de nieuwe accu niet altijd 
voldoende startvermogen te leveren en moet 
er een nieuwe oplossing gezocht worden. Geen 
eenvoudige opdracht omdat de componenten 
op z’n zachtst gezegd niet echt overzichtelijk in 
de auto zijn ondergebracht.  
  
   “Bij toeval kwam ik erachter. Een klant met een 
Audi Q7 had de klacht dat de auto op de meest 
vreemde tijdstippen niet wilde aanslaan. Normaal 
gesproken denk je dan aan een lekspanning die de 
accu na een lange periode van rust uitput doordat 
bijvoorbeeld de binnenverlichting blijft branden. 
Maar hier gebeurde het al na een kort ritje naar 
het winkelcentrum.   Even doormeten en contro-
leren op mogelijke lekspanning is bij dergelijke 
complexe auto’s bijna onmogelijk. Soms duurt het 
wel een uur voordat het CAN-bus systeem volledig 
tot rust is gekomen en dan pas kun je je meting 
doen. Daar komt bij dat deze auto was uitgerust 
met verschillende zekeringskasten verdeeld over 
de meest ontoegankelijke plaatsen. Voor een 
goede diagnose moet je ze allemaal controleren, 
ga daar maar eens aan staan! Even nieuwe accu 
plaatsen doe je ook niet zomaar. Niet alleen betaal 
je de hoofdprijs, je moet hem ook aanmelden in 
het accumanagementsysteem. Kortom nogal wat 
drempels om eraan te beginnen. Ik had echter wel 
geconstateerd dat de accuspanning met 13.0 Volt 
aan de lage kant was, maar dat kan ook veroor-
zaakt worden door een slechte dynamo. Om een 
lang verhaal kort te maken adviseerde ik de klant 
om de dealer te consulteren. Daar hebben ze meer 

overzicht en expertise van dit soort complexe 
modellen.” 

 Wel je vingers branden 
 “Goed, ik wilde mijn vingers er niet aan branden 
en de klant toog naar de dealer. Daar vervingen 
ze de accu en daarmee moest het probleem over 
zijn. Maar niets was minder waar, nog steeds op 
de meest onverwachte momenten weigerde de 
startmotor dienst. Dus kreeg ik het geval weer 
terug. Ik ben gaan zoeken en werd pijnlijk op de 
oorzaak gewezen. Ik raakte per ongeluk een dikke 
draad aan bij het schutboard en deze bleek gloei-
end heet te zijn. Wat was het geval. Bij deze auto 
heeft de centrale zekeringskast een rechtstreekse 

voeding en massakabel vanaf de accu en van 
de plus bleek de isolatie helemaal weggebrand 
te zijn. De draad was dermate aangetast dat de 
weerstand te hoog werd. Tijdens het starten zakt 
de boordspanning te ver weg waardoor de 
dynamo niet meer gaat bijladen. Dat luidt het 
begin van het einde in. 
 Dat was de diagnose, nu de reparatie nog. In eer-
ste instantie bestel je een compleet nieuwe kabel 
en monteer je deze in de auto. Maar ook dat gaat 
niet zomaar. Die kabel gaat zo onoverzichtelijk 
door de motorruimte en je moet zoveel blootleg-
gen dat ik maar besloot om het slechte deel eruit 
te snijden en er een nieuw stuk aan te zetten.” 

 Verstopt fi lter 
 Een Mitsubishi Pajero benzineversie met een 
kapotte brandstofpomp, het gebeurt vaker gezien 
het feit dat het een snel lopend voorraadartikel is 
bij de dealer. “Ik had al een keer een nieuwe gezet 
maar de auto kwam na een maand weer terug 
met hetzelfde probleem, te weinig opvoerdruk 
bij hogere toerentallen met als gevolg geen trek-
kracht en niet goed lopen. Vervolgens de reinheid 
van het brandstofsysteem gecontroleerd maar 
ik kon nergens een tankfi lter vinden. Wel zag ik 
vuil en beschadiging in de vulhals van de tank, ik 
vermoedde dus wel dat daar het probleem lag. Ik 
heb vervolgens het fi ltertje in de aanzuigleiding 
op de pomp schoongemaakt en in de leiding 
een extra extern brandstoffi  lter gemonteerd.  Zo 
weet je zeker dat de pomp schone benzine krijgt 
aangeboden. Probleem over, klant tevreden.” 

Een wegrottende pluskabel 
zorgde voor startproblemen 
bij een Audi Q7. Mag dat 
bij een auto met die al-
lure? Bram heeft het slechte 
gedeelte van de kabel ver-
vangen omdat het monteren 
van een nieuwe kabel veel 
meer tijd kost.

Om ervan verzekerd te 
zijn dat de pomp van de 
Pajero schone brandstof 
krijgt aangeboden, plaatste 
Bram een extern fi lter in 
de aanzuigleiding. Goed 
toegankelijk dus makkelijk 
te vervangen tijdens een 
beurt en het verlengt de 
levensduur van de pomp.
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