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XC60 slaat niet 
meer aan

OPGELOST DANKZIJ AMT GARAGEFORUM!

AMT Garageforum-lid ‘harrie’ 
heeft een Volvo XC60 D5 van 
2011 met D5244T16-motor 
in de werkplaats staan. De 
auto is opgehaald bij de klant 
omdat de motor niet meer 
aansloeg. In de werkplaats 
slaat de XC60 wel aan. Harrie 
laat de motor even draaien, 
zet ‘m uit en sindsdien slaat 
de motor niet meer aan.

 Harrie leest de XC60 uit, maar er zijn 
geen relevante foutcodes opgesla-
gen. In de meetwaardes ziet Harrie 
dat er geen brandstofdruk is. Wat nu? 
Harrie besluit andere forumleden om 
advies te vragen. “Ik vermoed dat de 
opvoerpomp in de tank niet werkt of 
niet wordt aangestuurd. Heeft iemand 
een idee hoe ik dit het handigst kan 
meten?”
Forumlid ‘VandenBosch’ reageert 
al snel: “Kun je de brandstofpomp 
aansturen met de computer? Anders 
het brandstofrelais doorverbinden 
of rechtstreeks stroom op de pomp 

zetten. Zet er wel een zekering tussen 
voor de zekerheid.” Harrie reageert: “We 
kunnen de brandstofpomp niet aanstu-
ren met de tester. De brandstofpomp 
wordt wel aangestuurd via de regel-
eenheid. Daar zit geen relais tussen 
volgens het schema. Voor zover ik het 
kan zien moet de tank naar beneden 
om bij de opvoerpomp te komen. Dat 
is een beste klus. Vandaar mijn vraag of 
iemand tips heeft.” 

 Signaal meten 
 Harrie haalt intussen de brandstof-
leiding van de hogedrukpomp los en 

constateert zo letterlijk dat er geen 
brandstof bij de motor komt. Forumlid 
‘Bloemhof’ reageert in de discussie: 
“Heb je ook de interieur rekeneenhe-
den uitgelezen op storingen?” Harrie: 
“Er kwam alleen een storing in de 
bestuurdersdeur naar voren. Verder 
niets. Ik verdenk de opvoerpomp zelf of 
de aansturing.” Ook forumlid ‘Boschdirk’ 
heeft een tip: “Demonteer de zekering-
kast (CEM) die bij de passagiersvoeten-
ruimte zit. Met het juiste schema spoor 
je het pinnetje van de brandstofpomp-
voeding op, volgens mij positie 76, en 
sluit je een extra spanning aan. Koppel 
de stekkers wel af. Spoor vervolgens de 
bedrading op die naar de brandstof-
pomp gaat en voer de meting uit.” 

 Draadbreuk? 
 Harrie gaat met de tip van Boschdirk 
aan de slag en plaatst zijn bevindingen 
in het topic: “Op de CEM zit een grote 
blauwe stekker. Op pen 76 zit een geel/
blauwe draad. Daar heb ik met de 
stekker los, voeding op gezet. Er loopt 
dan geen stroom. Als dit inderdaad de 
voedingsdraad van de pomp is, is deze 
waarschijnlijk stuk.” Daar is ‘Erwin20vt’ 
het niet mee eens: “Voor zover ik het 
kan zien in mijn schema moet je een 
geel/oranje draad hebben. Verder zit 
onder de achterbank aan de linkerzijde 
een vierpolige connector. Op positie 
drie komt de geel/oranje draad binnen. 
Deze gaat naar de pomp.” Erwin plaatst 
ook het schema en Harrie kan weer 
verder met meten. 

 Slecht contact 
 Ook dealertechnicus ‘rensk001’ plaatst 
een tip in het topic: “Het komt wel eens 
voor dat de stekker op de pomp te heet 
is geworden door slecht contact. De 
stekker smelt gewoon weg. Wij hebben 
dit al een paar keer gehad. Optie twee 
is dat de pomp defect is. Heeft de klant 
misschien een keer benzine getankt? 
Je kunt de pomp inderdaad alleen 
bereiken als je de tank demonteert.” 

Harrie heeft inmiddels de connector 
onder de achterbank nagemeten. “Als 
ik een voeding op de geel/oranje draad 
zet gaat de pomp niet lopen. Ik denk 
dat ik de oorzaak bij de pomp moet 
zoeken. Al blijf ik het vreemd vinden 
dat ik geen foutcode op de brandstof-
druk krijg.”
Nu alles is nagemeten door Harrie zijn 
de forumleden het er net als Erwin20vt 
over eens: “Er zit nu inderdaad niets 
anders op dan de tank te laten zakken.” 
Twee dagen later plaatst Harrie de 
gevonden oplossing. “De Volvo loopt 
weer. Aan de stekker op de opvoer-
pomp was eigenlijk niets te zien, maar 
een pennetje bleek toch ingebrand. 
Bedankt allemaal voor de hulp!” De 
credits voor de juiste oplossing gingen 
naar forumlid rensk001. 

Aansluitingen genoeg op de CEM. 
Welke is voor de aansturing van de 
brandstofpomp?

Zit er draadbreuk in de aansturing van de brandstofpomp? Meten is weten. 
Met de nodige aanwijzingen en schema’s kon Harrie aan de slag.

Deze stekkers bij de achterbank zijn 
de laatste verbinding naar de brand-
stofpomp. Ook hier is alles in orde. 
De brandstoftank moet er dus toch 
onderuit om bij de pomp te meten.

Heb je een 
autotechnisch 
probleem waar je 
niet uitkomt?
Vraag je collega’s om raad 
op AMT Garageforum. 
En wellicht komt jouw 
kennis anderen van pas.
Op www.amtgaragefo-
rum.nl wordt iedereen 
wijzer. 
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