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ATC INFORMATIE

ACtronics en Miss Mechanic maken indruk bij ATC ‘t Sticht

ECU vervangen of laten reviseren?
Laat je een defecte ECU, display, gasklephuis of ander elektronisch onderdeel reviseren? Of 

vervang je het door nieuw? ATC ‘t Sticht nodigde ACtronics-directeur Léon Kleine Staarman uit 

om op die vraag het antwoord te vinden. Én de afdeling begroette een bijzonder nieuw lid…

Nieuwe ECU of de oude laten reviseren? 
ACtronics-directeur Léon Kleine Staarman 
geeft zijn antwoord én zes praktische tips 
bij de diagnose.

voordeel ten opzichte van nieuw. 
Want bestel je een origineel deel, 
dan zit je er aan vast.”
Is het onderdeel wel defect dan is 
er, behalve een enorm prijsverschil, 
nog een voordeel ten opzichte van 
nieuw: “Je krijgt je eigen onderdeel 
weer terug, dus je hoeft het niet te 
programmeren. Het is plug & play. 
Om die reden werken wij niet met 
een ruilsysteem”.

Ook nadelen
Tegenover die voordelen staan ook 
nadelen. Het eerste is tijd: “Je moet 
het onderdeel naar ons toesturen, 

Begin jaren negentig namen Léon 
Kleine Staarman en zijn broer het 
autodemontagebedrijf van hun 
vader over. Daar begon Kleine 
Staarman met revisie van auto-elek-
tronica. Acht jaar geleden richtte hij 
voor die activiteit een apart bedrijf 
op: ACtronics. Inmiddels levert 
ACtronics onderdelen door heel 
Europa, heeft het een splinternieuw 
pand in Almelo, een eigen produc-
tiefaciliteit in China en reviseren de 
120 medewerkers samen maar liefst 
70.000 onderdelen per jaar. “We 
groeien ieder jaar 20%”, zegt Kleine 
Staarman tegen een goedgevulde 
zaal met leden van ATC ‘t Sticht.
Een deel van die groei dankt 
ACtronics aan Mercedes: “Dat merk 
is het best in het maken van slechte 
onderdelen”, lacht Kleine Staarman. 
Een taartdiagram met de revisieop-
drachten per merk laat zien dat hij 
het meent. Bij 13% van de opdrach-
ten die ACtronics binnenkrijgt, gaat 
het om een Mercedes-onderdeel. 
Maar ook Audi, Opel, BMW, Volvo, 
Renault, Mitsubishi en tal van an-
dere merken houden ACtronics aan 
het werk.

Waarom gaat een onderdeel stuk?
Natuurlijk maken die autofabri-
kanten die onderdelen voor het 
overgrote deel niet zelf. “En dus kom 
je dezelfde ECU soms op auto’s van 
verschillende merken tegen”, weet 
Kleine Staarman. “Bij het ene merk 
zit hij op het motorblok en gaat hij 
stuk door trillingen en een te grote 
thermische belasting, bij een ander 
merk loopt er regenwater overheen 
zodat het onderdeel waterschade 
oploopt en bij weer een ander merk 
zit hij op een goede plek en blijft 
hij heel.”
Maar een elektronisch onderdeel 
gaat niet alleen stuk door slechte 

plaatsing: “In sommige onderde-
len worden slechte processoren, 
semiconductors of andere compo-
nentjes gebruikt. Of de software 
kan corrupt raken omdat er, soms 
door onverklaarbare oorzaak, een 
bitje verspringt. We zien dat veel bij 
moderne diesels”.
Of er is elders in het voertuig iets 
mis: “In een DIS-bobine wordt de 
primaire spoel aan massa gelegd. 
Dat wekt een spanning van 20.000 V 

op in de secundaire spoel. Is er dan 
geen goed contact met de bougie 
dan slaat die spanning terug in de 
computer”.

ACtronics of nieuw?
Goed, er is een elektronisch onder-
deel defect, het gaat op de post naar 
ACtronics en dan? “Ieder onderdeel 
dat binnenkomt, testen wij”, zegt 
Kleine Staarman. “En dan blijkt 30% 
van die onderdelen helemaal niet 
defect te zijn. Er is een verkeerde 
diagnose gesteld. Wij sturen het 
deel terug en proberen de klant te 
helpen bij de diagnose. Dat is een 
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 Vereniging van Automobieltechnici ATC

Kijk voor nadere informatie op:

www.vereniging-atc.nl

 Adreswijzigingen etc. alleen doorgeven
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TEKST: ERWIN DEN HOED

“Mercedes is het best in het maken van slechte onderdelen”, zegt ACtronics-directeur Kleine 
Staarman. Maar andere merken kunnen er ook wat van. ACtronics reviseert 70.000 onderde-
len per jaar.

Belangrijkste faaloorzaak van elektronische onderdelen: een overdosis trillingen en bloot-
stelling aan steeds herhaalde extreme temperatuurverschillen.

wij reviseren het en sturen het terug. 
Dat kost tijd. Een nieuw onderdeel 
heb je sneller in huis”. ACtronics 
werkt er aan die tijd zover mogelijk 
terug te dringen. Dat begint al bij 
het Reparatieopdrachtformulier op 
www.actronics.eu. “Is dat volledig 
ingevuld, dan weten wij dat het 
onderdeel eraan komt en houden 
we daar in onze productieplan-
ning rekening mee. Dat verkort de 
doorlooptijd.” Dankzij de doordachte 
logistiek in het nieuwe pand is die 
doorlooptijd al teruggebracht, maar 
het moet nog korter: “Een onder-
deel is nu gemiddeld 1,6 dagen 
bij ons binnen. We werken er hard 
aan dat terug te brengen tot één 
dag. Ik denk dat we begin volgend 
jaar zover zijn”.   Een tweede nadeel 
is de kans dat het gereviseerde 
onderdeel niet goed functioneert: 
“Wij voeren een heel goede revisie 
uit. De onderdelen die wij afl everen, 
zijn kwalitatief gelijk of beter dan 
nieuw. Wij geven er dan ook twee 
jaar garantie op. Toch is de kans dat 
het onderdeel niet werkt zo’n 3%. 
En dat is meer dan bij een nieuw 
onderdeel”. 

 Revisieproces onder de loep 
 Kleine Staarman geeft de ATC-leden 
een inkijkje in het revisieproces 
bij ACtronics. Maar voor hij dat 
doet, legt hij het verschil uit tussen 
repareren en reviseren: “Repareren is 
datgene vervangen wat kapot is. Re-
viseren is alles vervangen wat kapot 
kan”. Wat hij daarmee bedoelt? “Stel: 
in een ECU is een draadje naar de 
printplaat gebroken. Herstel je het 
draadje, dan heb je de ECU gerepa-
reerd. Maar niet voor lang, want het 
kapotte draadje is het éérste draadje 
dat brak. De andere draadjes heb-
ben ook de zware trillingsbelasting 
en de temperatuurswisselingen 
ondergaan. Die zijn dus binnenkort 
aan de beurt. Wij reviseren, dus wij 
vervangen alle draadjes.” 
 Dat klinkt eenvoudig. Maar als 
Kleine Staarman in een video (zie 
het Maanddossier op www.amt.nl/
oktober2013) de revisie van een 
ABS-unit toont, zien de Stichtse 
ATC-leden wat er bij zo’n revisie 
komt kijken. Het begint met het 
openmaken van de behuizing: “Veel 
producten zijn niet gemaakt om te 
openen. Die frezen we open. En we 
maken nieuwe kapjes in China om 
deze units weer af te sluiten”. Daarna 

Miss Mechanic: van kraamverzorgster 
tot autotechnicus
Onder meisjes is 
autotechniek geen 
populaire studiekeu-
ze. In een moedige 
poging daar veran-
dering in te brengen, 
was er vorig jaar 
de Miss Mechanic 
verkiezing. Winnares 
werd Irene Lieben. Omdat zij in de regio woont en werkt, besloot afdeling 
‘t Sticht haar het ATC-lidmaatschap aan te bieden. Voorzitter Wim Don-
kervoort bood het haar aan, waarop Irene haar beroepskeuze toelichtte: 
“Toen ik vijftien was, wilde ik niets anders dan kraamverzorgster worden. 
Daarna kreeg ik een brommertje, ging ik er met mijn vader aan sleutelen 
en werd alles anders”. Inderdaad, als dertigjarige is Irene nu eerste mon-
teur en APK-keurmeester. Ze deed elf jaar ervaring op bij Hyundai-dealer 
Smeeing en ze maakte recent de overstap naar diagnosespecialist Carrec. 
“Auto-elektronica is mijn ding”, stelt ze vast. “Ik maakte de juiste keuze.”

Nieuw lid van ATC ‘t Sticht, Miss Mechanic Irene Lieben.
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Reparatie of revisie? Vervangen wat kapot is, of vervangen wat kapot kan?

Voordat een onderdeel een plaatsje in de ACtronics-catalogus krijgt, koopt het bedrijf zo’n 
vijftig defecte exemplaren. ACtronics’ R&D-afdeling onderzoekt de verschillende defecten 
en ontwikkelt een standaard revisieprocedure. Bij dit Audi-klokkenpaneel bestaat die uit de 
vervanging van vier wijzermotortjes, een IC en het LCD-schermpje. Bij al deze klokkenpane-
len worden al die componentjes vervangen, ook als er maar één defect is. 

gaat de unit in bad, om de silico-
nengel die de printplaat beschermt 
te verwijderen. Alle verbindinkjes 
tussen printplaat en stekker worden 
verwijderd en een geavanceerde 
bondmachine vervangt ze. Er komt 
weer nieuwe siliconengel op en het 
nieuw geproduceerde plaatje wordt 
op de unit gelijmd. Daarna wordt de 
unit getest volgens een protocol dat 
alle functies aan bod laat komen. 
Doorstaat de unit de test, dan gaat 
hij op transport naar het autobedrijf. 

 Diagnose vooraf 
 Andere units hebben andere zwakke 
punten, dus verloopt daar het revi-
sieproces anders. Kleine Staarman 
noemt het voorbeeld van een ECU 
van de Mercedes S-Klasse V8 diesel. 
Daar raakt de software corrupt: “Dus 
nadat we de startblokkering hebben 
vrijgeschakeld en de unit getest, ha-
len we de processor eruit. Die lezen 
we uit en onze software vergelijkt 
de data met een fi le die 100% goed 
is. We corrigeren de fouten en con-
verteren de data naar die voor het 

nieuwe model processor, de oude is 
niet meer leverbaar. Daarna monte-
ren we de nieuwe processor. Verder 
vervangen we twaalf condensatoren 
en vier weerstandjes en solderen we 
achttien verbindingen opnieuw. Dat 
doen we zonder te testen of die on-
derdelen daadwerkelijk defect zijn. 
De diagnose hebben we namelijk 
al gedaan voor we het onderdeel 
opnamen in onze catalogus. Toen 
hebben we vijftig defecte units op-
gekocht, de defecten geanalyseerd 
en een standaard revisieproces 
opgesteld. Na het testen is de unit 
klaar voor plug & play inbouw. Prijs 
inclusief twee jaar garantie: € 247,-. 
Prijs van een nieuwe bij de Merce-
des-dealer: ongeveer € 1.700,-”.  Nog 
een  voorbeeld is de ECU van het 
oudere model Mercedes A-Klasse: 
“Die is samengebouwd met een 
deel van het inlaattraject inclusief 
de luchtmassameter. Eens in de 
vier jaar gaat die luchtmassameter 
kapot. Oorzaak: vervuiling vanuit de 
carterventilatie. De complete unit 
kost inclusief programmeren zo’n 

€ 1.100,-. Wij vervangen de sensoren 
van de luchtmassameter, kalibreren 
hem opnieuw en resetten de soft-
ware. Plug & play voor € 186,-”. 
 “Krijgen jullie hulp van de autofa-
brikanten?”, wil een ATC-lid weten. 

Kleine Staarman’s antwoord laat aan 
duidelijkheid niets te wensen over: 
“Van die A-Klasse ECU’s hebben we 
er al zo’n 20.000 gedaan. Daarmee 
is Mercedes zo’n 15 miljoen euro 
misgelopen…”         

Zes tips voor een goede diagnose
Van de ECU’s, klokkenpanelen, ABS/ESP-units en andere onderdelen die 
bij ACtronics binnenkomen is 30% niet defect. Er gaat dus weleens wat 
mis bij de diagnose in het autobedrijf. Kleine Staarman geeft zes tips om 
te helpen bij een goede diagnose.
1. “Denk vanuit de control-unit. Welke gegevens heeft die nodig om tot 
een foutmelding te komen? Stel, er is een foutmelding: ‘gaskleppositiesen-
sor defect’. De output van zo’n sensor loopt vaak van 0,5 tot 4,5 V en nooit 
van 0 tot 5 V. Die foutmelding kan dus alleen als de spanning kleiner is 
dan 0,5 V of groter dan 4,5 V.”
2. “U bent vast niet de eerste met dit probleem. Internet is een handige 
vraagbaak. Gebruik het AMT Garageforum!”
3. “Borduur niet voort op bevindingen van een collega. Begin bij het begin 
en sluit alleen storingsoorzaken uit op basis van 100% betrouwbaarheid.”
4. “Vertrouw niet alleen op de diagnosetester, maar gebruik een oscil-
loscoop en zorg voor goede referentiebeelden. Controleer ook of signalen 
in de juiste fase lopen. Denk aan het krukas- en het nokkenassignaal als de 
distributieriem een paar tanden verschoven is.”
5. “Veel verkeerde diagnoses zijn te wijten aan een overvolle CAN-bus. De 
motor en transmissie krijgen prioriteit. Het klokkenpaneel niet, dus de 
wijzertjes blijven staan. Maar zit het probleem dan in het klokkenpaneel? 
Waarschijnlijk niet.”
6. Controle van bekabeling en connectoren wordt vaak overgeslagen 
bij de diagnose. En als je een weerstand meet, relateer die dan aan het 
vermogen dat door de kabel loopt. Voorbeeld: stel, de weerstand in een 
draad is 3 Ω. Is het een dun kabeltje waar hooguit 0,2 A door gaat, dan is 
het spanningsverlies ten hoogste 3 x 0,2 is 0,6 V. Dat stelt niets voor. Is het 
een dikkere kabel waar 2 A doorgaat, dan is het spanningsverlies 6 V. Dat 
is ernstig.

 WWW.AMT.NL WWW.AMT.NL

Staat een onderdeel eenmaal in de catalogus van ACtronics, dan 
weet het bedrijf welke componentjes uit het onderdeel proble-
men kunnen geven. Die worden allemaal vervangen. Bekijk de 
revisie van een ABS-unit bij ACtronics in het AMT-Maanddossier 
op www.amt.nl/oktober2013 of scan de QR-code. Lees er tevens eerdere AMT-artikelen 
over het reviseren van diverse onderdelen bij ACtronics terug.

Revisie bij ACtronics in beeld
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