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WERKPLAATS 
Ervaringen van een service-inspecteur

Onnodige schade door onzorgvuldigheid

Sleutelen met verstand
Leasemaatschappij Lease-

Plan beschikt over een

deskundige technische

dienst. Bij kostbare scha-

des gaat men ter plekke

zelf op onderzoek uit. Doel

is niet alleen de oorzaak

boven water te krijgen,

maar vooral herhaling te

voorkomen. Service inspec-

teur Marcel Kok toont

enkele leerzame schades.

Accu loopt over
Bij deze Mégane was fabrikant Renault vergeten de afdekkap van

de accu te monteren. Via de paravaan is er water in de accu terecht

gekomen, waardoor accuzuur uit de accu is overgelopen met

onderstaande schade tot

gevolg. In de praktijk zijn er

ook voorbeelden waar men

na het vervangen van een

accu vergeten is het deksel,

indien van toepassing, te

monteren met dezelfde

gevolgen als hier getoond.

Fuseekogel losgeschoten
Bij deze Peugeot Partner 1.9D is een versnellingsbak vervangen en

zijn de draagarmrubbers vernieuwd. De monteur is vergeten de

moeren van de fuseekogels in de fusee met de juiste spanning aan

te halen. De fuseekogel aan de linkerzijde is tijdens het rijden uit

de fusee gesprongen. Aan de rechterzijde is de moer bijna van de

bout gelopen. Dus ook deze

is niet juist gemonteerd. Het

monteren van de correcte

bouten en zelfborgende

moeren is tevens een belang-

rijk aandachtspunt bij dit

soort reparaties.

Geen olie door gedeukte 
carterpan
Een Opel Astra 1.7 DTL had flinke motorschade opgelopen. Als oor-

zaak werd opgegeven dat de berijder met onvoldoende olie in het

carter had gereden. De drijfstanglagers vertoonden afschuiving van

het lagermateriaal. Ook de krukas was beschadigd. Op verzoek van

de berijder is verder onderzoek verricht waarna bleek dat de olie-

aanzuigbuis afgedicht werd door een beschadigde carterpan.

Verkeerde zuiger
Een Citroën Jumpy 1.9D werd aangeboden met een onheilspellend

geluid in de motor. Bij deze auto was ongeveer 20.000 km terug de

cilinderkop en een zuiger vervangen. Na deze reparatie is er een

extreem olieverbruik ontstaan. Na demontage bleek dat er een ver-

keerde zuiger was gemonteerd. De pistonpen van de vierde zuiger

had te veel zijwaartse speling en bovendien viel het kortere hemd

op. De betreffende

cilinderwand was

beschadigd en ovaal

gesleten. Het olie-

verbruik en de tik in

de motor waren

daarmee verklaard.

Accu ontploft
Bij deze VW Transporter T4 2.5TD is door de berijder diverse keren

geklaagd over een vreemde lucht in zijn auto. De accu is onder de

stoel geplaatst. De dealer heeft hier te weinig aandacht aan

besteed en geen metingen aan het laadcircuit verricht. Enkele

dagen later is de accu ontploft. De exacte oorzaak is niet bekend

omdat het mankement binnen de garantie is verholpen en de lea-

semaatschappij geen nadere mededelingen zijn gedaan. Het ver-

moeden bestaat dat de accu overladen is waardoor het vrij geko-

men knalgas voor de getoonde schade heeft gezorgd.

Naaf beschadigd
Aan een Opel Corsa was een onderhoudsbeurt met APK uitgevoerd.

De achterremmen waren hiervoor losgenomen. Tijdens het bezoek

van de APK-steekproefcontroleur moesten de remmen opnieuw

gedemonteerd worden. Door ondeskundige montage van de naaf-

moer bleek de

naaf ernstig be-

schadigd te zijn.

Zou de auto in

deze staat de

weg op zijn ge-

gaan, had dit

nare gevolgen

kunnen hebben.
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