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ONDERDELEN 
Werking, controle en vervanging lambdasensoren

Al sinds 1940 treffen we in de literatuur artike-
len aan die op de gezondheidsrisico’s wijzen
van bepaalde schadelijke stoffen in de uitlaat-
gassen. Vooral koolmonoxide (CO) wordt als
zeer ongewenst beschouwd. Toch duurt het tot
1961 voordat er in Californië duidelijke maatre-
gelen worden getroffen om de lucht schoner te
maken. Japan volgt 5 jaar later, in Europa duurt
het nog enkele jaren langer. Echte maatregelen
met strenge emissie-eisen zijn er pas sinds 1980
in Californië en Japan, in Europa sinds juli
1992 met de uitvoering van Euro 1 eisen.
De emissie-eisen in Californië gaan heel ver en
lopen nog voorop ten opzichte van de rest van
de wereld. Er zijn inmiddels benzinemotoren
ontwikkeld die de aangezogen lucht, inclusief
uitlaatgassen, gezuiverd uit de uitlaat laten
stromen. Zulke motoren stoten net zo weinig
schadelijke emissies uit als een op fossiele
brandstof gestookte elektriciteitscentrale die
energie produceert voor een elektrisch voer-
tuig. Het is inmiddels duidelijk dat de emissies
van benzinemotoren, zoals die over een rijcy-
clus gemeten worden, tot ongekend lage
waarden kunnen worden teruggebracht.

Geregelde katalysator
Dat er uit de uitlaatpijp van een moderne ben-
zinemotor zo weinig schadelijke gassen
komen, is vooral te danken aan de komst van
de geregelde driewegkatalysator. Deze katalyti-
sche thermische reactor zet de drie schadelijke
gassen, CO, NOx en HC, om in onschadelijke
H2O, CO2 en N2.
De omzettingsgraad van een moderne katalysa-
tor is hoger dan 95% en blijft ook over lange
tijd en forse kilometerstanden op een hoge
waarde gehandhaafd. In de VS wordt er zelfs
gewerkt met een levensduur tot 15 jaar of
240.000 kilometer.
In emissie-opzicht is de benzinemotor niet te
verslaan. ‘Er is geen voordeel zonder nadeel’,
zegt echter de wet van behoud van ellende. Zo
ook hier. Het nadeel van de benzinemotor is
dat het brandstofverbruik bij deellast relatief
hoog is. Dat wordt weergegeven in de hoeveel-
heid kooldioxide (CO2) die gedurende de rijcy-
clus wordt geproduceerd. Sinds 1990 maken we
de effecten mee van wat het ‘broeikaseffect’
wordt genoemd. Wat de werkelijke oorzaken
van die temperatuurstijging ook moge zijn,

CO2 wordt als ongewenst gas beschouwd.
Vandaar de ontwikkeling van benzinemotoren
met directe inspuiting die bij deellast als arm-
mengselmotor kunnen draaien. Lastig is wel
dat daarbij een extra katalysator nodig is om
de NOx kwijt te raken.

Breder regelbereik
Zonder lambdasensor geen geregelde drieweg-
katalysator en dus: geen ‘schone’ motoren. Het
regelen met een lambdasensor bestaat in de
meeste gevallen uit het wisselend iets rijk en
iets arm instellen van het benzine-luchtmeng-
sel binnen een bepaald ‘lambda-venster’ zoals
dit gebiedje rondom lambda = 1 wordt
genoemd.
Sinds 1976 worden er lambdasensoren toege-
past, eerst niet verwarmd, sinds 1982 ver-
warmd zodat ze snel (in 20 tot 30 seconden) op
hun werktemperatuur van 300 tot 350°C wor-
den gebracht en gehouden.
Met de komst van de Toyota en Honda arm-
mengsel motoren ontstond de noodzaak om
over een breed gebied de lucht/brandstofver-
houding te regelen: de wide-range oftewel

Lambdasensor cruciaal voor schone uitlaatgassen

Emissie controleur
Lambdasensoren vormen

een onmisbaar onderdeel

van het uitlaatsysteem met

driewegkatalysator. Met de

invoering van OBD is hun rol

nog belangrijker gewor-

den. Welke typen komen 

we tegen, hoe test je ze 

en wat is de beste pro-

cedure bij vervanging? Een

waardevolle praktijkles voor

de werkplaats.

Foto: Bosch
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gen dat de signaalwaarden tussen twee uiter-
sten variëren, de spanningssprong loopt van
ongeveer 0,1 naar 0,9V. Lineair doelt op het ver-
band tussen de lucht/brandstofverhouding en
de signaalwaarde van de sensor. Alle lambda=1
sensoren zijn dus binair, alle breedbandsenso-
ren heten lineair. In het Engels kom je de term
LAF sensor tegen, Linear Air Fuel sensor. Dat is
dus een andere naam voor een breedbandsen-
sor die bij Bosch met LSU en bij NGK/NTK met
UEGO wordt aangeduid.
Hoewel de vingervormige sensoren een gelijke
constructie hebben, verschillen de planare sen-
soren van werkwijze. Bosch gebruikt voor alle
lambdasensoren zirkonium dioxyde (ZrO2) ter-

breedbandsensoren kwamen op de markt. Toen
die er eenmaal waren, ontdekten de motorfa-
brikanten de extra voordelen van dit type sen-
sor en gingen ze cilinderselectief regelen. Deze
breedbandsensoren bestaan nu ruim tien jaar.
Voor armmengsel IDI of DI benzinemotoren is
een deNOx kat nodig, dus zijn er uit de breed-
bandsensoren NOx-sensoren ontwikkeld die
binnenkort ook voor dieselmotoren zullen wor-
den gebruikt. Voor auto’s die aan de voor Super
Ultra Low Emission Vehicle (SULEV) geldende
emissie-eisen voldoen, is zo’n NOx-meting ook
nodig, althans dat is de verwachting.
Motorfietsen, gazonmaaiers en andere moto-
ren zullen ook aan de lambdasensor moeten
beginnen, want de emissie-eisen worden steeds
strenger.
Met de invoering van de OBD met de Euro3
eisen in 2000 is er na de katalysator een twee-

BMW heeft de 2.5 liter
zescilinder zó schoon
gekregen dat de schade-
lijke emissies beneden
de strengste eisen in
Amerika blijven. Daar-
toe werden de stan-
daard binaire lambda-
sensoren vervangen
door lineaire exempla-
ren. Deze breedbandsen-
soren zorgen ervoor dat
het mengsel tijdens de
opwarmfase sneller en
ook bij accelereren
nauwkeuriger wordt
geregeld. Na gas losla-
ten komt de overgang
op een lambda=1 gere-
geld mengsel sneller tot
stand.
Foto: BMW

Om in Amerika als Super Ultra Low Emission
Vehicle (SULEV) te kunnen rondrijden, moet er in
het uitlaatsysteem van alles worden aangebracht.
De emissiewaarden moeten gedurende 15 jaar of
150.000 mijl (dat is 240.000 km) binnen bepaalde
grenzen blijven. Bosch toont alle componenten.
Tekening: Bosch

Opengewerkte planare lambdasensor van Bosch.
Dankzij de dikke filmtechniek is deze vlakke sen-
sor snel op bedrijfstemperatuur.
Foto: Bosch

Bij deze verwarmde Bosch lambdasensor is de
zwarte signaaldraad voorzien van een eigen stek-
ker los van de twee witte verwarmingsdraden.
Foto: Bosch
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de lambdasensor nodig om de juiste werking
van de thermische reactor te controleren.

Vingervorm of plat
Lambdasensoren laten zich in twee hoofdgroe-
pen indelen: vingervormige of platte. De laatst-
genoemde heten ook wel planaar naar het
Latijnse woord planus dat vlak betekent.
Vingervormig slaat op de vorm van het meetge-
deelte in de uitlaatpijp dat bestaat uit zirkoni-
um dioxyde ZrO2. Dit is het oudste en meest
bekende type dat zowel onverwarmd als ver-
warmd gefabriceerd wordt. De planare sensoren
hebben een plat, rechthoekig gevormd meetge-
deelte. Planare sensoren zijn altijd verwarmd
en worden ook als breedbandsensor geleverd, al
dan niet in een snel-reagerende uitvoering.
Er is nog een indeling van lambdasensoren die
belangrijk is: binair en lineair. Binair wil zeg-
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Langsdoorsnede van
een NGK/NTK ZrO2-
lambdasensor
Tekening: NGK/NTK

Langsdoorsnede van
een NGK/NTK TiO2-
lambdasensor
Tekening: NGK/NTK

Als lambdasensoren verouderen, kan volgens Bosch het brand-
stofverbruik wel tot een 15% hogere waarde oplopen.
Bovendien loopt de katalysator gevaar thermisch overbelast te
worden.

Beru levert 107 verschillende lambdasensoren
waarmee 2300 verschillende automodellen van
een sensor kunnen worden voorzien.
Te zien zijn drie typen sensoren:
● met 1 zwarte signaaldraad;
● met 1 zwarte signaaldraad 

en 2 witte verwarmingsdraden;
● met 1 zwarte signaaldraad,

2 witte verwarmingsdraden 
en 1 grijze massadraad

Verwarmingsdraad (wit)

Beschermhuls

Metalen huis met zeskant

Verwarmingselement

Sensormassadraad (grijs)

Afdichting
Zirconium element

Sensorsignaaldraad (zwart) Keramische houder
Afdichtring

wijl NGK/NTK bij de planare sensoren titanium
dioxyde (TiO2) toepast. Strontium titanaat
(SrTiO3) wordt voor de snelle breedbandsenso-
ren gebruikt, de reactietijd op veranderingen in
de samenstelling van de uitlaatgassen bedraagt
dan slechts 5 milliseconden.

Hoeveel zuurstof?
Lambdasensoren vergelijken het zuurstofgehal-
te in de uitlaatgassen met het zuurstofgehalte
in de lucht. In de lucht zit ongeveer 21% zuur-
stof, in de uitlaatgassen ongeveer 2%.
De meest gebruikte lambdasensor bestaat uit
een keramische holle vingervorm die in- en uit-
wendig van een gasdoorlatende oppervlaktelaag
van platina is voorzien. Het bijzondere is nu dat
het zirconium dioxide keramiek boven onge-
veer 300°C geleidend wordt. Dit verschijnsel
wordt het Nernst principe genoemd en heeft
tot gevolg dat er zuurstofelektronen gaan stro-
men tussen het zuurstofrijke binnendeel en het
zuurstofarme buitendeel van de sensor. Als de
lucht/brandstofverhouding groter is dan 1, is er
sprake van een arm mengsel. Er is dan 2% of
meer zuurstof in de uitlaatgassen aanwezig, er
stromen weinig ionen dus is het spanningsver-
schil tussen de binnen- en buitenelektroden
ongeveer 0,1V.
Als het mengsel rijk staat afgesteld, is er min-
der dan 2% zuurstof in het uitlaatgas. Er ont-
staat dan een sterkere ionenstroom die een

Beschermhuls Dragerkeramiek

Keramische houder Signaaldraad (blauw)

Titanium element Metalen huis met zeskant
Afdichtring AfdichtringGlasafdichting

Metalen huls

Foto: Bosch

spanningsverschil van ongeveer 0,9V tot gevolg
heeft. De spanningssprong van 0,1 naar 0,9V
vindt plaats bij lambda=1 vandaar de naam
lambdasensor of lambdasonde.
De elektronische regeleenheid (ECU) gebruikt
het signaal van de lambdasensor om het meng-
sel periodiek rijker en armer in te stellen. Bij
2000 t/min duurt het ongeveer 0,7 tot 1 secon-
de om het mengsel van rijk (lambda=0,98) naar
arm (lambda=1,02) te veranderen.

Verschillende meettechnieken
Bij NGK/NTK lambdasensoren die met titanium
dioxide (TiO2) als keramiek werken, gaat het om
een planare opbouw in zogenaamde dikke film
techniek. De elektrische weerstand van het TiO2

verandert met de hoeveelheid zuurstof in de
uitlaatgassen, hoe minder zuurstof (lambda<1,
rijk mengsel) hoe meer geleidend het TiO2 is.

Omdat de weerstand dan afneemt is dat een
maat voor het zuurstofgehalte in de uitlaat.
De planare lambdasensoren LSF4 van Bosch
werken net als de vingervormige sensoren op
basis van ZrO2. De LSF8-sensoren hebben als bij-
zonderheid dat de hoeveelheid restzuurstof in
de uitlaatgassen vergeleken wordt met de zuur-
stof in een naar buiten toe afgesloten referen-
tiekamer. Er stroomt continu zuurstof uit de
uitlaatgassen door de referentiekamer. Uit de
referentiekamer diffundeert zuurstof naar het
uitlaatgas. Uit deze wisselende ionenstromen
ontstaat de sensorspanning.
Het temperatuurbereik van deze binaire lamb-
dasensoren begint al bij 300 tot 350°C en loopt
tot 850°C. De TiO2-sensor begint al bij 200°C en
reageert sneller dan de meer gebruikte ZrO2-
sensor.
Bij de breedbandsensoren worden de bovenge-
noemde technieken gecombineerd. Dat levert
een sensor op die bij lambda<1 (rijk mengsel)
een negatieve stroom in mA afgeeft. Bij lamb-
da>1 (arm mengsel) ontstaat er een positieve
stroom. Bij lambda=1 loopt er geen stroom. De
stroom wordt gebruikt om zuurstof in of uit de
referentiecel te pompen.
NOx-sensoren worden meestal gecombineerd
met de binaire lambdasensoren zodat ze gelijk-
tijdig de zuurstof- en de NOx-concentratie in
het uitlaatgas kunnen vaststellen. Zulke senso-
ren worden ook als tweede lambdasensor, dus
controlesensor, gebruikt en zitten dan na de
driewegkatalysator. Als NOx-sensor zitten ze na
de NOx opslagkatalysator en verrichten ook

Foto: Beru
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Controleren en testen

het ideale signaal optreden: de
amplitude is te klein, de reactie-
tijd is te traag of de frequentie is
te laag. Deze afwijkingen wijzen
op een verouderde lambdasensor.
Is het signaal op een andere wij-
ze niet in orde, dan is het nood-
zakelijk na te gaan of de motor-
en lambdasensortemperatuur
werkelijk in orde zijn. Als dat het
geval is, kan de signaaldraad
naar de ECU worden losgekop-
peld. Vervolgens wordt er 0,9V
op de draad naar de ECU gezet
zodat de ECU een rijk mengsel
vaststelt. De voltmeter op de sig-

naaldraad van de
lambdasensor moet
0,1V gaan aanwij-
zen, de motor gaat
onrustig lopen
omdat het mengsel
door de ECU arm
wordt ingesteld. Als
de motor niet
anders gaat draaien,
moeten alle tempe-
ratuursensoren, de
kabelboom en de
ECU worden onder-
zocht op defecten.
Als de sensorspan-
ning niet verandert,
dan eerst nagaan of
de sensor wel warm
genoeg is. Is dat zo,
dan is de sensor de-
fect of er is een
defecte of slechte
massaverbinding.
Omgekeerd kan er
0,1V op de ECU
draad worden gezet
met als gevolg dat
de motor rijk wordt
afgesteld. De sensor-
spanning moet naar
0,9V gaan. Het sto-
ringzoeken verloopt
als hierboven be-
schreven staat, met
als extra de moge-
lijkheid van valse
lucht in de uitlaat en
een lambdasensor-
spanning van hooguit 0,7V. Dan
is de sensor verouderd en staat
de motor meestal aan de rijke
kant afgesteld met een tot 15%
te hoog brandstofverbruik als
gevolg.

Verwarmingsdraden
Bij NGK/NTK gebeurt het controle-
ren van de verwarmingsdraden
door het meten van de weerstand
tussen de twee witte (bij de ZrO2-
sensoren) of tussen de rode en
witte draden (bij de TiO2-sensoren)
te meten. Als de weerstand groter
is dan 30Ω moet de sensor vervan-
gen worden. NGK/NTK waar-
schuwt voor het meten van de
sensorspanning zonder passende
tussenstekker, er moet altijd ver-
binding blijven tussen de ECU en
de sensor. De meting moet bij
2000 t/min plaatsvinden en het
signaal dient tussen 0,2 en 0,8V
te variëren met een reactietijd

van 0,2 seconden tussen rijk en
arm en omgekeerd. Als het sig-
naal te traag is, is de sensor de-
fect. Het is ook mogelijk dat door
de slecht werkende lambdasensor
de ECU besluit het noodlooppro-
gramma in te schakelen. In die
situatie kan het gebeuren dat de
motor niet lekker meer loopt,
zelfs inhoudt, roet uitstoot en tot
15% meer brandstof verbruikt.
Overigens geeft Beru, Bosch nog
NGK/NTK richtlijnen op voor het
testen van lambdasensoren die
bij auto’s met OBD-systemen wor-
den toegepast. Daaronder vallen
ook breedband- en NOx-sensoren.
Kennelijk gaan de fabrikanten
van deze sensoren ervan uit dat
het systeem zelf de juiste diagno-
se stelt!
Bosch, Beru en NGK/NTK bevelen
een controle van de lambdasen-
soren aan om de 30.000 km, bij
auto’s zonder OBD-systeem. ●

Bosch adviseert om elke 30.000 km
lambdasensoren te controleren. De
tester is in het gesloten circuit
geplaatst.
Foto: Bosch

Sterke roetafzettingen verstoppen de beschermhuls van de sensor en beïn-
vloeden de reactietijd nadelig. Het roet kan afkomstig zijn van een te rijk
mengsel of door een defecte verwarming van de sensor. De sensor moet
gecontroleerd en zonodig vervangen worden.

Witte of grijze afzettingen wijzen op brandstof- of olietoevoegingen. Het kan
zijn dat deze toevoegingen achteraf bij de benzine of de olie zijn gedaan of
dat de motor olie verbruikt. Spoor de oorzaak op en vervang de sensor.

Voor de werkplaats is het interes-
sant de raadgevingen van de ver-
schillende sensorfabrikanten te
bestuderen. De meeste beschrij-
ven het testen van een ZrO2 bi-
naire regelsensor, ééntje met een
spanningssprong. Die komt ook
het meeste voor, zeker bij Euro1
en 2 motoren. Bij Euro3 en 4 mo-
toren zit er een binaire sensor als
controlesensor na de katalysator
en in veel gevallen ook er voor.
Maar ook treffen we een breed-
bandsensor aan voor de katalysa-
tor. Kwestie van goed opletten.

Trager reageren
Afgezien van plotselinge storin-
gen zal een lambdasensor in de
loop van de tijd door chemische
en thermische slijtage minder
actief worden. Daarom worden
de uiterste waarden niet meer
en/of trager bereikt.
We volgen nu Beru’s adviezen die
uitgaan van motor en sensor op
de juiste temperatuur. Er wordt
een hulpstekker tussen de stek-
kerhelften van de lambdasensor
aangebracht. Beru beveelt aan
een analoge, hoogohmige Volt-
meter op de signaaldraad aan te
sluiten. Als de motor loopt, moet
het lambdasensorsignaal tussen
0,1 en 0,9V variëren over een tijd
van 1 à 2 seconden.
Er kunnen drie afwijkingen van

Oude lambdasensoren 
reageren trager

Amplitude

Reactietijd

Periodeduur

Verouderde
sensor

Verouderde
sensor

Verouderde sensor

Nieuwe 
sensor

Nieuwe 
sensor

Nieuwe 
sensor

Maximum 0,9V en minimum 0,1V worden niet meer bereikt.
Het herkennen van een rijk of arm mengsel is niet meer mogelijk.

Sensor reageert te traag op veranderingen in de lucht/brandstof-
verhouding en geeft de werkelijke situatie niet meer weer.

De frequentie van de sensor is te laag, een optimale regeling is
niet meer mogelijk.

Vergelijk van nieuwe en verouderde lambdasenso-
ren met behulp van scoopbeelden

Foto: Beru

Foto: Beru

Bron: Beru
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daar een dubbelfunctie.
Het zal duidelijk zijn dat vrijwel elke motor zijn
eigen lambdasensor heeft en dat de techniek
steeds ingewikkelder wordt, zeker als er van
breedband- en NOx-sensoren gebruik wordt
gemaakt.

Afkortingen en draadkleuren
Bosch gebruikt de letters LS voor
LambdaSensor, H voor geHeitz verwarmd, F
voor Flach dat is planaar en U voor Universal
dat slaat op een breedbandsensor die universeel
wordt toegepast.

NGK/NTK heeft een andere filosofie die tot
gevolg heeft dat er 176 typen lambdasensoren
nodig zijn. Het bedrijf wijst namelijk op de ver-
schillen in de verwarmingskarakteristiek en de
werktemperatuur van de sensor. Bovendien zijn
de stekkeraansluitingen verschillend. NGK/NTK
wijst erop dat de luchttoevoer naar de sonde via
de bedrading loopt, dus kan een lekkende ver-
binding tot gevolg hebben dat er vocht, vuil, olie
of vet in het luchttoevoerkanaal terechtkomt.
Er reden in 1998 in Duitsland alleen al 26 mil-
joen auto’s met een lambdasensor rond. Dat
waren vrijwel allemaal auto’s zonder OBD-
systeem. Voor auto’s met een OBD-systeem geldt
dat altijd de originele sensoren moeten worden
ingebouwd. In 2001 bedroeg het aantal auto’s
met een lambdasensor al 34 miljoen. Daaronder
zitten een kleine 8 miljoen Euro3 en 4 motoren
die een OBD-systeem hebben. Werk aan de win-
kel dus voor de werkplaats! ●

Paul Klaver

Praktische 
vervangings-
adviezen
Voor het vervangen van een lambdasensor
wordt de volgende werkwijze door Beru
voorgeschreven:
1 Maak de stekker naar de ECU los;
2 Maak de draad van de sensor los van alle 

klemmen;
3 Spuit de schroefdraad van de sensor in 

met een kruipolie;
4 Draai de sensor los met een goed 

passende sleutel;
5 Ga na of bij de nieuwe sensor de lengte 

van de bedrading, de kleur van de draden
en de volgorde van de aansluitpunten op 
de stekker gelijk zijn aan die van de oude 
sensor;

6 Haal een draadtap door de schroefdraad 
op de uitlaat;

7 Smeer het speciale vet op de schroef-
draad van de sensor;

8 Draai de sensor met de hand vast;
9 Zet de sensor met 42-50 Nm vast;
10 Zet de bedrading van de sensor in de 

klemmen vast;
11 Druk de stekkerhelften in elkaar.

De meest voorkomende defecten na vervan-
ging van lambdasensoren ontstaan door het
te vast aandraaien en/of een slechte massa-
verbinding. Dat laatste geldt voornamelijk
voor de sensoren zonder massadraad, dus
die met één zwarte draad.
Terecht stelt Bosch dat er niet gesoldeerd
mag worden aan de stekkerverbinding
omdat de vrijkomende dampen via het lucht-
toevoerkanaal in het inwendige van de sen-
sor terechtkomen. Voor een juiste werking
hoort daar zuivere lucht aanwezig te zijn. ●

Dit is fout Foto’s: NGK/NTK

NGK/NTK doet het anders: E voor Exhaust, G
voor Gas, O voor Oxygen en H voor Heated, dus
verwarmd. Zo heeft de EGO sensor één zwarte
signaaldraad, de ISO-EGO een tweede grijze
massadraad, de HEGO één zwarte plus twee
witte verwarmingsdraden en de ISO-HEGO een
vierde grijze massadraad. Dat is wat de lambda-
sensorfabrikanten algemeen aanhouden, maar
wees niet verbaasd als er anders gekleurde dra-
den aan lambdasensoren zitten. Er zijn UEGO’s
met vier draden in de kleuren wit, groen en
tweemaal zwart.
En dan hebben we het alleen maar over Bosch
en NGK/NTK-sensoren, omdat deze samen zo’n
60% van alle lambdasensoren produceren. Wees
dus op uw hoede bij het vervangen van een sen-
sor. Dat geldt al helemaal voor benzinemotoren
met Euro3 of Euro4 emissiesystemen die dus
voorzien zijn van een OBD-systeem.

Levensduur en defecten
Beru gaat voor de lambdasensoren van motoren
zonder OBD-techniek uit van een levensduur
van 60.000 tot 80.000 km. Daarmee is Bosch het
eens. De bij OBD gebruikte lambdasensoren
behoren 100.000 tot 160.000 km mee te gaan.
Slechte benzine met een hoog zwavel of loodge-
halte, smeerolie met een hoog zwavel- of fosfor-
gehalte en koelvloeistof (via een lekke koppak-
king) verkorten de levensduur van lambdasen-
soren. Sensoren die langdurig boven de 850°C
of kortstondig boven de 950°C komen raken
thermisch defect.
Bosch stelt dat zij met 7 typen lambdasensoren
80% van de voertuigen kan bedienen dankzij
een bijzonder stekkerverbindingssysteem.
Beru heeft dit jaar 107 sensortypen klaar om
2300 automodellen van lambdasensoren te
voorzien. In 1999 waren dat nog 81 typen voor
1500 modellen.

Dankzij een slimme stek-
kerverbinding kan Bosch
met 7 verschillende lamb-
dasensoren 80% van alle
automodellen van een
nieuwe sensor voorzien.
Foto: Bosch
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Kabel en stekker
door contact met
uitlaat gesmolten

Gerafelde 
en gebroken 
bedrading

Afdichting losge-
komen, water kan
binnendringen

Sensor is geknikt

Water in de 
stekker, contacten
geoxideerd

Roetaanslag door
oliegebruik sluit 
de openingen in de
beschermhuls af
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