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ATC INFORMATIE

Rocar-Tech en ATC West-Brabant in de werkplaats

Storingsdiagnose in de praktijk
ATC West-Brabant is te gast bij Garagebedrijf Gerard Braat in Oosterhout. Daar geeft Rocar-

Tech een presentatie over diagnoseapparatuur. Waar moeten autotechnici en APK-keurmees-

ters op letten? En wat kunnen de ATC-leden van elkaar leren?

Jan Roozeboom legt de ATC-leden uit hoe de Autel-diagnosetester werkt.

jaren fors toenemen: “Over vijf jaar 
praten we er heel anders over”.

Foutcodes bij APK
Bij de APK is diagnoseapparatuur 
tegenwoordig verplicht. Sinds 1 
april 2012 moeten auto’s van na 31 
december 2005 uitgelezen worden 
tijdens de APK. De scantool contro-
leert verschillende protocollen en 
geeft daarna aan of de zogenoemde 
readinesstest ‘ok’ of ‘niet ok’ is. Ros-
kam: “Als de uitslag ‘niet ok’ is, rijd 
dan een rondje met de auto en voer 
een viergasmeting uit. Een emissie-
fout leidt tot afkeur, ongeacht of 
het MIL-lampje brandt. Als er geen 
communicatie mogelijk is, moet je 
een viergasmeting uitvoeren”.
Roskam waarschuwt voor goedkope 
scantools: “De EOBD-scanner die je 

Jan Roozeboom startte in 2003 zijn 
bedrijf Rocar-Tech. Roozeboom was 
toen op zoek naar een universeel 
diagnosesysteem zonder beperkin-
gen. Na een bezoek aan Equip Auto 
in Parijs begon Rocar-Tech met de 
verkoop van Brainbee-apparatuur. 
Tegenwoordig richt het bedrijf zich 
niet alleen op diagnosetesters, 
maar op de complete werkplaats-
inrichting. Denk aan hefbruggen, 
bandenwisselaars, remmenbanken 
en aircoapparatuur. “Vooral appara-
tuur om velgen te richten of wielen 
te wassen is nu populair”, zegt 
Roozeboom.
Rocar-Tech levert behalve Brainbee-
diagnoseapparatuur ook Magneti 
Marelli en Tecnomotor. Roozeboom 
merkt daarbij op dat de apparatuur 
van Magneti Marelli en Tecnomotor 
gelijk is. Sinds 2013 is Rocar-Tech ook 
leverancier van Autel-diagnosesys-
temen. Roozeboom is enthousiast 
over Autel: “Autel-apparatuur wordt 
in China geproduceerd. Het merk 
komt van oorsprong uit het Verenigd 
Koninkrijk. In China heeft het bedrijf 
nu 230 medewerkers die de software 
programmeren. Het voordeel 
daarvan is dat er regelmatig updates 
verschijnen. En in tegenstelling tot 
veel andere merken zijn de updates 
meteen beschikbaar”.

Knippercodes en Pass-Thru
Voor de ATC-leden de diagnose-
apparatuur gaan testen, vertelt 
Atte Roskam iets over de historie 
van diagnoseapparatuur. Roskam 
helpt Rocar-Tech bij de technische 
ondersteuning. “De eerste stap in de 
historie van diagnoseapparatuur was 
het proeflampje, daarmee kon je sto-
ringen in de verlichting opsporen en 
de ontsteking afstellen. De volgende 
stap was de introductie van de knip-
percodes. Je moest goed kijken en 

snel kunnen tellen om de storing te 
achterhalen. Simpele codes zonder 
tekst volgden de knippercodes op. 
Vooral Toyota gebruikte dat systeem 
lang. Veel auto’s gingen naar Afrika, 
waar dat systeem geliefd was door 
z’n eenvoud. In de jaren zeventig 
en tachtig kwamen de eerste mo-
derne diagnosetesters op de markt, 
grote apparaten die vaak onder een 
stofhoes in de werkplaats stonden. 
Tegenwoordig zijn de diagnosetes-
ters een stuk handzamer en zijn ze 
onmisbaar in de werkplaats. Ze be-
vatten informatie van tientallen au-
tomerken en honderden autotypes. 
Moderne diagnosesystemen werken 
via de EOBD-stekker. Via Pass-Thru 
is het mogelijk om via de EOBD-
poort in de auto dealerfuncties 
uit te voeren. Je kunt bijvoorbeeld 

software-updates uitvoeren en sleu-
tels inleren. Je logt daarvoor in op 
de site van een autofabrikant en via 
het diagnoseapparaat wordt de soft-
ware van de autofabrikant naar de 
auto gekopieerd. Nog niet alle diag-
noseapparatuur is daarvoor geschikt 
en autofabrikanten brengen kosten 
in rekening voor deze dienst. Mijn 
advies is om je eerst te verdiepen 
in Pass-Thru voor je ermee begint. 
Als je niet weet wat je doet, kunnen 
de kosten hoog oplopen. Verder is 
het belangrijk dat je de auto tijdens 
een update altijd aan de acculader 
hangt. Want als de accuspanning te 
laag wordt tijdens een update, heb 
je kans dat je het zelf niet meer op 
kunt lossen”. Roozeboom verwacht 
dat de Pass-Thru-mogelijkheden en 
het bedieningsgemak de komende 
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Zelf aan het werk met de Brainbee B-touch. Is de lambdasonde nu alweer defect of is er toch 
iets anders aan de hand?

 TEKST: PAUL JANSSEN / BEELD: AMT 

In de werkplaats demonstreert Gerben Geerdink van Rocar-Tech de Autel MaxiSys. Daarna 
mogen de ATC-leden zelf aan de slag.

Ook de bedrijfsbus van Garagebedrijf Gerard Braat moet er aan geloven. De ATC-leden 
ontdekken een storing op de EGR-klep.

tijdens de APK gebruikt moet aan 
bepaalde protocollen voldoen. Er 
zijn modellen op de markt die daar 
niet aan voldoen. Tijdens een steek-
proef kan de RDW de protocollen 
van de scantool controleren”. 

 Tijd voor de praktijk 
 Dan is het tijd om praktijkervaringen 
te delen. “Een veelvoorkomende 
storing is een misfi re. Die kan ver-
schillende oorzaken hebben: een 
defecte bougie of injector. Je kunt 
een bougie of injector wisselen met 
die van een andere cilinder om zo 
oorzaken uit te sluiten. Of je gebruikt 
een scope om de componenten te 
controleren. Dat kost vaak wel meer 
tijd”, legt Roskam uit. Wat komen de 
ATC-leden in de werkplaats tegen? 
“Ik heb een keer meegemaakt dat 
de piëzoverstuivers defect waren 
na een aanrijding, daar denk je niet 
direct aan. Het heeft dan ook wat tijd 
gekost voor we daar achter kwamen”, 
vertelt een ATC-lid. Een ander vertelt: 
“Controleer de botsschakelaar. Als 
die geactiveerd is zonder dat je het 
weet, kun je uren blijven zoeken naar 
het probleem”. 
 In de werkplaats van Garagebedrijf 
Gerard Braat mogen de ATC-leden 
zelf aan de slag met de diagnoseap-
paratuur van Rocar-Tech. De eerste 
auto is een Seat Ibiza waarvan het 
airbaglampje brandt. Met de hulp 
van Jan Roozeboom en Gerben 
Geerdink, die ook werkzaam is bij 
Rocar-Tech, gaan de ATC-leden aan 
de slag om de auto uit te lezen. De 
Autel-tester geeft een sporadische 

storing in het airbagsysteem aan. 
“Waarschijnlijk wordt die fout veroor-
zaakt door een slechte verbinding 
onder de stoel”, zegt Roozeboom. 
“Met de diagnosetester kun je de 

fout na controle van de bekabeling 
wissen.” Een andere auto met pro-
blemen is de Fiat-bedrijfsbus van het 
autobedrijf. De auto wordt uitgelezen 
en er verschijnen meerdere fouten 
op de EGR-klep. Via de diagnosetes-
ter is het mogelijk om de klep aan te 
sturen. Roozeboom: “Waarschijnlijk 
is de EGR-klep vervuild. Mogelijk 
kan hij gereinigd worden en anders 
is vervangen de enige oplossing”. 
Met de Brainbee B-Touch kunnen de 
ATC-leden aan de slag aan een Suzuki 
Grand Vitara. De lambdasensor is 
een aantal weken geleden vervan-
gen, toen leek de storing opgelost. 
Maar nu verschijnt er weer een 
lambdastoring. “Waarschijnlijk is de 
katalysator defect”, zegt Roozeboom. 
“Er is verder onderzoek nodig om de 
oorzaak te achterhalen. Je kunt het 
lambdasignaal controleren met een 
oscilloscoop.” Na het praktijkgedeelte 
is het tijd voor de afsluiting van de 
avond en kan iedereen de opgedane 
kennis in de eigen werkplaats toe 
gaan passen. 
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