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Afgelopen maand werd Bram te
hulp geroepen bij een Fiat Du-
cato. “Een niet alledaags geval.
De opdrachtgever doet veel in
bestelauto’s: reparatie, verkoop
én sloop. En alles netjes georgani-
seerd, de onderdelen overzichte-
lijk in het schap en ook zijn ge-
reedschapkar was prima op orde.
Dat is voor mij al een eerste indi-
catie met wat voor persoon ik te
doen heb!
De man had een schade-Ducato
met Hymer-opbouw gekocht. Een
fikse kopschade wel te verstaan.
Hij had het ding werkelijk bijzon-
der netjes opgeknapt maar wilde
de motor, voor definitieve in-
bouw, eerst laten draaien. Zit de
motor namelijk eenmaal in het
vooronder, dan kun je er nage-
noeg niet meer bij.
Maar, u raadt het waarschijnlijk
al, de motor wilde niet aanslaan.
De 2.8 common rail-diesel wei-
gerde alle dienst. Vervolgens is hij
onderdelen gaan uitwisselen, hij
had ze immers op het schap lig-
gen. Computer inclusief contact-
slot, hogedrukpomp en de op-
voerpomp werden uitgewisseld
voor goed werkende exemplaren.
Het mocht echter niet baten, de
motor bleef dienst weigeren. Zijn
methodische aanpak hierbij ver-
raste mij, hij wist wat hij deed!

Goed, aan mij de opdracht om 
de oorzaak te achterhalen. Het
CIS/CAS-systeem bood geen uit-
komst, deze configuratie was
niet opgenomen in de data. Ver-
volgens heb ik alles nog eens na-
gelopen en met name gecontro-
leerd of de opvoerpomp debiet
gaf. Dat bleek het geval, tijdens
het starten gutste de diesel eruit.
Ik was toch nog niet zeker over
het resultaat en ben gaan zoeken
naar de waarde van de opvoer-
druk. In Autodata vond ik uitein-
delijk dat deze 2,4 bar moest zijn
en daar kwam deze Ducato abso-
luut niet aan.
De opvoerpomp was echter ver-
vangen en moest dus goed zijn.
Ben toen gaan meten hoe hoog
de voedingsspanning was en de-
ze hield op bij 6 Volt! Dus óf een
voedingsprobleem óf een slechte
massa. Bij die laatste had ik beet.
De Ducato’s, maar ook de verge-
lijkbare Peugeot en Citroën-pro-
ducten, hebben bij het linker
voorscherm een centraal massa-
punt. Er bleek over deze centrale
stekker een behoorlijke weer-
stand te staan. Na uitwisseling
van de centrale stekker sloeg de
motor subiet aan. Het kan haast
niet anders, dan dat er veel meer

‘vermogensstoringen’ te wijten
zijn aan dit centrale massapunt.
Doe er uw voordeel mee!”

�Diesels in ademnood
De diesel heeft de afgelopen
jaren een grote evolutie doorge-
maakt, waardoor deze kracht-
bron veel schoner is geworden.
De complexe emissiesystemen
kunnen echter ‘vreemde’ storin-
gen geven.
“Zo kreeg ik een Volkswagen T4
waarvan de gebruiker, een han-
delaar in eieren, klaagde dat de
motor niet trok. De luchtmassa-

meter en zelfs de turbo waren al
vervangen. De man vertelde er
ook bij dat de auto 90% van de
tijd stationair stond te draaien en
toen wist ik eigenlijk al genoeg.
Het hele inlaatsysteem zat nage-
noeg dicht met roet, ik heb er
wel 5 kg uitgehaald!
Klaar zou je denken, maar dat is
het gevolg. De oorzaak is dat de
katalysator dicht zit waardoor er
druk in het uitlaatsysteem ont-
staat en de EGR-klep open gaat
staan. Je moet dus de katalysator
vervangen wil je het EGR-pro-
bleem oplossen.”
Nu was het in dit geval redelijk
goed afgelopen, maar er zijn ook
auto’s met een kunststof inlaat-
spruitstuk. De temperatuur kan
door het aangekoekte roet zo
hoog oplopen dat het ding weg-
smelt. Vervangen is dan de enige
optie.
Het kan nog erger. Een Opel
Omega met de bekende zescilin-
der diesel van BMW heeft in het
inlaattraject wervelklepjes die in
dergelijke omstandigheden af
kunnen breken. Deze worden
vervolgens meegezogen in de
motor. Het uiteindelijke resultaat
laat zich raden! Zoek dus altijd
naar de oorzaak, en ga dan pas
repareren! �

Diagnosetips
van Bram
Oorzaak en gevolg; dat wordt te
vaak verward in de werkplaats.
Een goede analyse voorafgaand
aan de uiteindelijke reparatie
leidt tot een succesvol resultaat.
Achterhaal dus altijd de oorzaak!
Dat bleek ook uit de ervaringen
van onze mobiele troubleshooter.

Moderne dieselmotoren zijn een stuk
schoner, mede dankzij EGR. De keer-
zijde is dat dit systeem voor inwen-
dige vervuiling kan zorgen. Hier een
treffend voorbeeld.

De Fiat Ducato (en vergelijkbare Peugeot’s en Citroën’s) heeft bij het linker
voorscherm een centraal massa-aansluitpunt dat voor problemen kan zorgen.
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