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Technisch productspecialist René
van Bremen, is naar Wierden (bij
Almelo) gekomen met een ultra-
soon injectorreinigingsapparaat
van het merk Asnu. Hij wil graag
misverstanden voorkomen. “Ik ben
hier niet om het reinigen met che-
mische middelen af te kraken,
want daar zijn hele goede resulta-
ten mee te bereiken. Maar geef toe,
je weet nooit precies wat je doet en
je moet maar afwachten of je het
probleem oplost. Als je ultrasoon
reinigt weet je dat wel, want je
doet eerst een diagnose of soms
zelfs alleen een diagnose. Neem
een klant van ons, die werkt voor
een raceteam van een merkencup.
Dat meldt zich af en toe met hon-
derd nieuwe injectoren van het
voorgeschreven type en vraagt dan:
‘selecteer hieruit twee setjes van
vier, met de hoogste opbrengst’.
Omdat die auto’s zonder λ-regeling
rijden scheelt dat net weer een
paar pk’s.”

Gebrekkig inspuiten
Voor Van Bremen zijn reinigings-
én diagnoseapparaat demonstreert,
begint hij aan een lange opsom-
ming van motorproblemen. De lijst
met narigheid loopt van startpro-
blemen, via gebrekkig stationair

lopen, te weinig vermogen, inhou-
den, pingelen, hoog brandstofver-
bruik tot allerlei emissie gerela-
teerde problemen. Allemaal als
gevolg van vervuilde injectoren?
Van Bremen: “De benzinemotor
heeft drie dingen nodig: lucht, een
vonk, én brandstof. Gaat er met
één van die drie primaire levensbe-
hoeften iets mis, dan ontstaan dit
soort problemen. Vaak wordt er

dan van alles en nog wat gecontro-
leerd, maar niet de opbrengst van
de injectoren. Meestal wordt er
ook van alles en nog wat vervan-
gen, maar niet de brandstoffilter-
tjes op de injectoren.” Hij toont
een filtertje met de omvang van
een piepklein vingerhoedje: “Wist
u dat er in iedere injector zo’n fil-
tertje zit? We komen ze regelmatig
tegen, helemaal vol! De motor

loopt prima stationair. Bij deellast
ook niets aan de hand, maar bij
vollast loopt de motor op drie
cilinders.”
‘Ik heb nooit problemen met injec-
toren’, hoort Van Bremen regelma-
tig. Hij gelooft dat niet: “Heeft een
auto 150.000 km gelopen en trekt
hij wat minder vlot, verbruikt hij
wat meer en loopt hij iets minder
rustig stationair dan is het: ‘Ja wat
wil je, hij heeft 150.000 gelopen.’
Onzin!”, vindt Van Bremen, “Als de
compressie goed is, hoeft die
motor niet onder te doen voor een
nieuwe. Doet hij dat wel dan is het
hoog tijd om naar de injectoren te
gaan kijken.”

Niet nadruppelen
Inmiddels heeft Van Bremen zes
injectoren in het testgedeelte van
het Asnu-apparaat geïnstalleerd.
Hij dekt de onderkant van de
injectoren af. “Dit is wat je ziet als
je al het plastic onder de motor-
kap hebt weggeschroefd; een stuk-
je van de injectoren. Zeg het maar,
wat zie je, welke is goed, welke is
niet goed?” Verwachtingsvol kijkt
hij de zaal in. Maar een antwoord
blijft uit, wij weten het niet. Hij
ook niet: “Controleren kan maar
op één manier, haal ze er uit en
controleer het sproeibeeld en volu-
me met een injectortester als deze
Asnu.”
Dan zet Van Bremen de injectors
onder druk. “De lektest”, legt hij
uit, “is altijd de eerste test die je
doet met de Asnu. Als je slim bent
controleer je eerst even de weer-
standswaarde van de injectorspoel.
Is de spoel defect dan is er maar
één remedie; weggooien die injec-
tor.”
Een lekkende injector blijft
nadruppen als de motor is afgezet.
Dat zorgt voor een moeizame
warme start, maar ook voor kool-
aanslag op de inlaatklep, smeero-
lieverdunning en vervuiling van λ-
sonde en katalysator.

Samen douchen
Van Bremen’s injectoren houden
het droog en dus mogen ze door
naar de volgende ronde; het
sproeibeeld. De Asnu gaat nu de

Professioneel reinigen van injectoren

Motorvervuiling is een probleem. De injectoren ultrasoon reini-

gen is vaak de oplossing. Maar waarom moeilijk doen als een

busje reinigingsvloeistof in de tank ook wonderen verricht?

Namens Kühne gaf René van Bremen antwoord op die vraag

aan de leden van ATC-Almelo. AMT was er bij.

“De eerste Asnu-apparaten zijn nu twaalf jaar oud en daar kunnen we nog
steeds alle injectoren mee reinigen én testen”, zegt technisch productspecia-
list bij Kühne, René van Bremen.

Kuuroord voor
injectoren
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sel en onvolledige verbranding in
de andere cilinders.”
Na enige tijd is het verschil in
opbrengst goed zichtbaar. Injector
5 scoort hoog en injector 1 doet
wat zijn zwakke straal al beloofde:
weinig opbrengen.

Lekker lang in bad
Na de tests ontdoet Van Bremen de
injectoren van hun filters en instal-
leert ze in het badje aan de linker-
kant van het Asnu-apparaat. Dat
produceert nu behalve het
inmiddels vertrouwde gebrom,
door het aansturen van de injecto-
ren, ook een veel hoger geluid, het
ultrasoon reinigen. De heldere rei-
nigingsvloeistof, baant zich dankzij
het pulserende injectornaaldje een
weg omhoog door de injector. Aan
de bovenkant, waar normaal het

filtertje zit, komt het er als een
witte emulsie uit. Van Bremen:
“Pas als de vloeistof geen vuildeel-
tjes meer opneemt wordt ze weer
helder. Vroeger was dat na een
minuut of tien maar in moderne
motoren koekt vuil steeds hardnek-
kiger aan. Daarom houden we
tegenwoordig twintig minuten
aan.”
Niemand is verrast dat sproeibeeld
en opbrengst (tot plus 20%) achter-
af sterk verbeterd zijn. Toch kan
het resultaat ook minder sprook-
jesachtig uitpakken, waarschuwt
Van Bremen. De slecht stationair

lopende Fiat Bravo van zijn buur-
man knapte niet op van een toevoe-
ging aan de tank. Na tweemaal rei-
nigen op de Asnu presteerden drie
injectoren weer naar behoren,
maar de vierde bleef achter.
“Behalve vervuilen kan een injector
natuurlijk ook gewoon kapot

gaan”, zegt Van Bremen. “Maar
dankzij de Asnu weet je dan ook
dat dat zo is.” Fijn voor de buur-
man, die was klaar met één nieuwe
injector en bespaarde zo drie keer
€ 160,-. ●

Erwin den Hoed

Op de achterkant 
van een sigarendoosje
Bij reiniging van injectoren is het
verstandig uitwendige injector-
onderdelen als kapjes, O-ringen
en ook het filtertje te vervangen.
“Drie dozen vol met dat soort
onderdelen van veel voorkomen-
de injectoren kosten bij Kühne 
€ 5.800,-”, vertelt René van
Bremen. “Maar dan krijg je de
Asnu-injectorreiniger en -tester
er gratis bij”, voegt hij er
lachend aan toe.
Van Bremen’s klanten brengen in
de regel € 20,- per gereinigde
injector in rekening. Dat maakt 
€ 80,- voor een viercilinder. Bij
een half uur werk tegen een

tarief van € 50,-, plus € 15,- voor
kapjes, ringetjes, filtertjes en
vloeistoffen resteert er € 40,-
voor rente, onderhoud, afschrij-
ving van de tester en winst. Wie
de Asnu in vier jaar wil terugver-
dienen bij 10% rente over de
helft van het geïnvesteerd ver-
mogen en met € 260,- voor het
onderhoud een slag in de lucht
slaat, komt voor deze posten
gezamenlijk op het mooie ronde
bedrag van € 2.000,-. Delen door
€ 40,- leert dat winst maken met
de Asnu begint vanaf 50 viercilin-
ders per jaar. Dat is er één per
week. ●

Verdienen vanaf 50 viercilinders
Variabele kosten Werkplaatstarief 1/2 uur x €50,- €25,-

Onderdelen en vloeistoffen €15,-

Totaal variabele kosten €40,-

50 viercilinders €2.000,-

Vaste kosten Afschrijving €5.800,- / 4 jaar €1.450,-

Rente 10% 10% van €5.800,- / 2 €290,-

Onderhoud €260,-

Totaal variabele kosten €2.000,-

Totaal kosten (variabel + vast) €4.000,-

Opbrengst 50 viercilinders 50 x €80,- €4.000,-

Pauze tijdens een ATC-avond, hét moment voor een goed gesprek.
ATC-lid: “Een LPG-auto moest over naar benzine, maar had er nooit op
gelopen, de injectoren zaten helemaal vast.”
Van Bremen: “En wat heb je gedaan?”
ATC-lid: “Ja, nieuwe!”
Van Bremen: “Zonde, dat was de kans om te reinigen.”
ATC-lid: “Maar gaan ze dan ook los?”
Van Bremen: “Zeker weten, ik heb zelfs demonstraties gedaan met Loctite in
de injectoren.”

Chemisch reinigen lukt alleen daar
waar de brandstof in aanraking komt
met het oppervlak. De reinigings-
vloeistof en ultrasone trillingen
komen overal. Dat geeft een ander
resultaat.
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injectoren aansturen zodat er zes
benzinedouches ontstaan. Terwijl
de zaaleigenaar al zenuwachtig
richting brandblusser loopt, stelt
Van Bremen ons gerust: “We

gebruiken geen benzine maar een
testvloeistof. Die lijkt erg op benzi-
ne, met één verschil, dit spul is
niet brandbaar.”
Opnieuw is het aan ons om de

injectoren te beoordelen. Ditmaal
is er echt iets te zien, dus gaan we
aan de slag. Nummer 6 toont een
erg onrustig beeld, nummer 4
sproeit onder een hoek naar links,
en 2 en 3 hebben ieder een beeld
met twee ongelijke stralen. Blijven
over 1 en 5. Beiden produceren
een regelmatig en recht beeld,
waarbij opvalt dat de straal van 5
veel krachtiger is dan die van 1.
“Goed gezien”, prijst Van Bremen.
“Deze injectoren moeten injecte-
ren op een hete inlaatklep. Bij 2, 3,
4 en 6 slaat de brandstof voor een
groot deel neer op het inlaat-
spruitstuk. Dat geeft onvolledige
verbranding en alle ellende die
daarbij hoort, slecht stationair
lopen, hoog brandstofverbruik,
vermogensverlies, vervuiling van
inlaatkleppen, katalysator en λ-
sonde en een hoge uitstoot van
schadelijke gassen.”
Intuïtief bleken we een juist
sproeibeeld dus wel te herkennen.
“Maar”, waarschuwt Van Bremen,
“let op, want verschillende typen
injectoren produceren verschillen-
de sproeibeelden. Een monopoint
injector, bijvoorbeeld, moet vier
cilinders bevoorraden en sproeit
dus heel wijd en een multiklepper
heeft twee stralen om op beide
inlaatkleppen te sproeien.”
Dan test nummer drie: de hoeveel-
heid. Van Bremen plaatst de zes
injectoren een verdieping lager,
zodat ze de testvloeistof ieder in
een eigen maatbuisje afleveren.
“Het gaat niet om de absolute hoe-
veelheid”, legt Van Bremen uit,
“het gaat er om dat injectoren
ieder evenveel brandstof inspuiten.
Immers als injector 1 achterblijft
constateert de λ-sensor dat er
meer zuurstof in het uitlaatgas zit.
Voor de ECU is dat het signaal álle
injectoren meer in te laten spui-
ten. Dat leidt tot een te rijk meng-

Het proces in negen stappen. Tijdens het baden worden de injectoren aange-
stuurd. De pulserende injectornaald stuwt de reinigingsvloeistof door de
injector omhoog. De ultasoon losgetrilde vuildeeltjes gaan mee omhoog (Let
op dat het filtertje er uit is!) en maken van de vloeistof een witte emulsie. Is
de vloeistof die boven uit de injector komt weer helder, dan is de injector
schoon.

De opbrengst van injec-
tor 1 is te laag, de
injectoren 2 en 3 heb-
ben een gespleten
straal, nummer 4
sproeit onder een hoek
naar links, nummer 6
ziet er ook niet goed
uit en alleen injector 5
toont een goed sproei-
beeld.
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