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DIAGNOSETIPS UIT DE PRAKTIJK

Iwan en Foklop gaan geen storing uit de weg. 
Hoe lastiger de storing, hoe harder ze zich er in 
vastbijten. Natuurlijk maken ze daarbij gebruik van 
diverse hulpmiddelen. In deze Diagnosetips uit de 
Praktijk lichten ze het gebruik van zo’n handig stuk 
gereedschap toe: de rookmachine.
Foklop: “Op een van de vele zaterdagen dat Iwan 
en ik samen een lastige storing te lijf gingen, bood 
een collega garagebedrijf een Opel Astra aan met 
de klacht dat er telkens een storing in kwam. De 
regeling stationair toerental liep buiten bereik. Er 
was al veel aan de auto gedaan, waaronder een an-
der gasklephuis. De ECU was eveneens opgestuurd 
naar ACtronics, zonder resultaat. Wij vermoedden 
dat valse lucht de oorzaak was. De autotechnicus 
van het garagebedrijf gaf echter aan dat hij hier al 
op had gecontroleerd. Ik pakte de rookmachine en 
al snel verschenen rookpluimpjes rond de voetpak-
king van het gasklephuis. Na demontage van het 
gasklephuis zagen we dat de voetpakking was 
gescheurd. Daar lag de oorzaak van het probleem”.

Overtuigende diagnose
Iwan: “Ik had die week een Mercedes bij ons op het 
bedrijf staan. Die liep niet lekker en na een flinke 
proefrit was er een waslijst aan foutcodes. Ik had 
de luchtmassameter al vervangen maar het pro-
bleem bleef bestaan. Na wat langer zoeken kwam 
ik een gescheurd slangetje tegen onder het spruit-
stuk. Het probleem was opgelost nadat ik dat had 
vervangen. Ik vertelde mijn werkgever het verhaal 
van de zaterdag bij Foklop en na het zien van een 
aantal Youtube-video’s was hij snel overtuigd. 
De rookmachine werd onderdeel van ons assorti-
ment aan diagnose-equipment”.

Snel terugverdiend
Iwan: “Ik ben echt een fan van de rookmachine. 
Al vele oorzaken van problemen hebben we snel 
gevonden dankzij de rookmachine”. Hij noemt nog 
een voorbeeld: “Recent werd een Kia Sportage van 
2012 bij ons binnengebracht met foutcodes met 
betrekking tot de mengselcorrectie. Ik heb meteen 
de rookmachine aangesloten. De intercooler bleek 
lek. Na vervanging was er echter nog wat ongeloof 
bij de dealer in verband met garantie. Een filmpje 
waarbij de rookmachine was aangesloten op de 
intercooler was voldoende om het nieuwe onder-
deel vergoed te krijgen”.

Flowmeter is belangrijk
“Veel autotechnici en werkgevers controleren op 
valse lucht met behulp van remmenreiniger. 

Dit gaat soms best goed, alleen de ruimtes wor-
den steeds kleiner en het aantal kleine slangetjes 
in de motorruimte neemt toe. Door middel van de 
druk- en flowmeter op de rookmachine is lucht-
lekkage voor 100 procent uit te sluiten . Meestal 
heb ik binnen 10 minuten uitsluitsel of valse lucht 
de oorzaak is. Ook in het geval van inwendige 
luchtlekkage. Denk aan een lekke EGR-klep of 
een lek EVAP-ventiel. Naar mijn idee heb je een 
rookmachine snel terugverdiend.”

Elke lekkage te vinden
Iwan en Foklop hebben tal van voorbeelden van 
valseluchtproblemen, maar er is meer. Foklop: 
“De rookmachine kun je ook gebruiken voor olie-, 
koelwater- of hemelwaterlekkage. Die kunnen 
ontzettend lastig zijn om te vinden. Door de hele 
cabine vol te zetten met rook en de aanwezige 
ventilatie dicht te maken, kun je met de rook-
machine de lekkage zichtbaar maken”.

Investering waard
Iwan: “We zien de rookmachine echt als een 
diagnosetip uit de praktijk. Naar ons idee denken 

veel werkgevers te weinig na over deze investe-
ring, terwijl je de diagnosetijd er echt mee kan 
verkorten. Een week geleden kreeg ik eenzelfde 
Mercedes S-Klasse binnen als in het begin van dit 
artikel. De auto werd ingeruild, want de klant was 
de auto zat. Er was door andere bedrijven al voor 
veel geld aan versleuteld, maar de motor liep af 
en toe nog steeds niet lekker. Met het verhaal van 
de vorige Mercedes in het achterhoofd, sloot ik 
de rookmachine aan. Hetzelfde slangetje had een 
heel klein scheurtje, dat soms net even open ging 
staan. Bingo! Dankzij de rookmachine”.

Opstijgende rookpluimpjes wijzen op een luchtlekkage.

Razendsnel diagnose stellen dankzij de rookmachine. Een echte 
aanrader,  aldus Iwan en Foklop.

‘Iwan’ en ‘Foklop’ zijn twee Topmonteurs op het AMT Garageforum.  
Via het forum hebben ze elkaar leren kennen en naast het online delen 
van kennis doen ze dat ook offline. Eens in de paar weken komen ze bij 
elkaar om een lastige storing samen aan te pakken. Een gedeelde passie 
met resultaat.

13AMT005z014   14 14-05-13   14:54

1


