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 DIAGNOSETIPS UIT DE PRAKTIJK AMT BELGIË

Voeding op de sensor = 13.6V 
(wagen aan de lader), deze is 
dus perfect in orde!

Massa op de sensor = ???, 
deze is duidelijk niet in orde!

  Een garagehouder heeft een Volkswagen Golf 
VI van het bouwjaar 2010 in de werkplaats 
staan met een storing in het ABS-systeem. 
De auto geeft een foutcode op de wielsensor 
linksvoor. De garagehouder vervangt de 
wielsensor, maar de storing blijft aanwezig. Hij 
zoekt verder maar komt er niet uit. Hij brengt 
de auto naar Sergoyne Diagnostics.  

 “Wanneer we een storingswagen binnen krijgen, 
vragen we ons vaak af: Hoe komt het dat het gara-
gebedrijf geen oplossing vindt voor de betref-
fende storing?”, zegt Jeroen Vertongen, eigenaar 
van Sergoyne Diagnostics. “Had hij niet de juiste 
apparatuur? Of was het een gebrek aan systeem-
kennis waardoor hij geen oplossing vond? Om 
dit te achterhalen starten we onze diagnose wel 
eens met dezelfde apparatuur als het garagebe-
drijf, indien we deze zelf ter beschikking hebben 
natuurlijk. De garagehouder werkt met een Bosch 
KTS en die hebben wij ook, dus we gaan hiermee 
aan de slag.” 

 Uitlezen foutcodes 
 Jeroen sluit de Bosch KTS aan op de Golf IV en 
zoekt naar het aanwezige ABS-systeem. De Golf is 
voorzien van een Teves MK70 ABS/ASR-systeem 
en de KTS vindt foutcode ‘0087 Toerentalsensor 
linksvoor’. Jeroen: “Dat klopt met het verhaal van 
de garagehouder, maar ik wil meer weten”. Hij 
klikt door en ziet ‘foutcode aanwezig’ staan. “Dat 
zegt me dat het een harde fout betreft die continu 
aanwezig is, en dus ook niet is te wissen.” Jeroen 
maakt een proefrit en leest live de wielsnelheden 
uit. Zoals verwacht blijft de snelheid van het linker 
voorwiel te allen tijde nul. 

 Systeemkennis 
 Jeroen vervolgt: “De 
sensor is al vernieuwd 
en acht ik niet als 
de veroorzaker. Om 
verder te kunnen met 
het oplossen van deze 
storing, is de nodige 
systeemkennis vereist. 
De wielsnelheid komt 
namelijk niet binnen 
in de ABS ECU. Wat zit 
er tussen de wielsen-
sor en ABS ECU? En 
wat heeft de sensor 
nodig om te kunnen 
functioneren? Voe-
ding? Massa?” Jeroen 
gaat op zoek naar het 
schema. In de diagno-
sehandleiding in ESI 
vindt hij de nodige 
informatie. “De wielsensor is een Hall-sensor en 
geen inductieve sensor zoals die veel voorkomt. 
Iets om rekening mee te houden met het meten. 
Het schema in ESI geeft me verder voldoende 
informatie over waar ik moet meten, en hoe het 
signaal van de wielsensor bij de ABS ECU terecht 
komt. Ik kan aan de slag!” 

 Meten is weten 
 “Ik start onze scope op en begin te meten bij de 
wielsensor. Deze sensor heeft twee draden. Een 
voor de 12V-voeding, de andere hangt aan massa. 
Beide draden komen uit de stuurdoos. Het signaal 
van de wielsnelheid wordt, afhankelijk van de 

Meten is weten. Waar verdwijnt het signaal van de wielsensor onderweg naar de ABS ECU?

De voeding op de wielsensor is prima in orde, maar van het massasignaal klopt weinig.

Sergoyne Diagnostics is een diagnose- en opleidingscentrum. “Het is onze 
missie ervoor te zorgen dat garagebedrijven gewapend zijn om diagnose 

te stellen aan moderne wagens”, zeggen diagnosetechnici Jeroen Verton-
gen en Niels Andries. Dit doet Sergoyne met knowhow en tools. Volstaan 

die niet, dan doen klanten een beroep op het diagnosecentrum.

versie, via de voeding- of massadraad richting 
stuurdoos gestuurd. Bij deze Golf VI verwacht ik 
signaalvormen op de massadraad, althans dat 
is wat de informatie uit ATIS en ESI mij vertelt. 
Echter wanneer ik het meetresultaat bekijk zie ik 
iets vreemds. De voeding aan de sensor is in orde, 
maar de massa en de bijhorende signaalvorming 
ontbreken.” Deze eerste meting was met contact 
aan en draaiend wiel. Jeroen herhaalt de meting 
met contact aan maar met de stekker van de wiel-
sensor los. Hij meet precies hetzelfde signaal. 

 Draadbreuk? 
 “Ik vermoed dat de massadraad tussen de wiel-
sensor en ECU onderbroken is. Gezien de eerder 
geconstateerde ‘harde fout’ ga ik op zoek in het 
schema naar de verbinding tussen beide onder-
delen. Eenmaal gevonden meet ik de spannings-
val over de draad tussen de ECU en wielsensor. 
Bingo! Hier klopt duidelijk iets niet. Een draad-
breuk is de oorzaak van dit probleem. Had de 
garagehouder dit eerst gemeten, hij had tenslotte 
de beschikking over dezelfde informatie, dan 
was vervanging van de wielsensor niet nodig ge-
weest.” Jeroen belt nog even met de garagehou-
der en legt hem uit wat de oorzaak was. Jeroen: “Ik 
heb hem ook uitgelegd hoe hij een volgende keer 
de beschikbare informatie goed kan vinden in zijn 
KTS. Het leverde weer een tevreden klant op en 
daar doen we het tenslotte voor!” 
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