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“Ik kan merken dat het ook in de
werkplaats wat minder gaat.
Voorheen werd ik nog wel eens
ingeschakeld voor klussen waar
de monteurs zelf geen tijd voor
hadden, maar dat is (momenteel)
voorbij. Door de overbezetting

kan men het zich kennelijk per-
mitteren om langer aan een pro-
bleemauto te sleutelen. Ik vind
het prima, want ik heb werk zat.
Ik ben overigens wel benieuwd
hoe ze die (zoek)uren calculeren.”
Bram wijst nog eens op het be-
lang van zorgvuldig uitgevoerd
onderhoud, zeker nu de werk-
plaatsen niet overlopen van het
werk. “Ik doe voor een aantal
klanten het complete onderhoud
van het wagenpark. Ik pak dat
goed aan, breng alle reservoirs op
niveau, neem de ruitenwisserbla-
den mee, controleer de verlich-
ting inclusief de aanhangerver-
lichting, kortom zoals een com-
plete servicebeurt eruit zou moe-
ten zien. Ik vertel de klanten dat
ze in het begin iets meer geld
kwijt zijn, omdat ik hun auto
eerst in technisch goede staat
moet brengen. Maar daarna zijn
ze zeker goedkoper uit én heb-
ben ze de garantie dat alles het
doet en blijft doen!”

�Kabelbreuk ABS-voeding
Ondanks de recessie dient nieuw
werk zich nog steeds aan bij
Bram. “Afgelopen maand heb ik
drie nieuwe klanten aan mijn be-
stand toegevoegd. Ze hadden via
via over mij gehoord en ook mijn
maandelijks ‘optreden’ in AMT
genereert klandizie. Zo klaagde
een klant over zijn Opel Vivaro
waarvan het ABS-lampje af en
toe brandde. In het begin ging
het lampje, zodra de auto reed,
vanzelf uit maar de frequentie
van oplichten nam toe. Uitlezen
leverde niets op omdat het pro-
bleem zich maar incidenteel voor-
deed. Als je dit zo hoort, weet je

eigenlijk wel dat het een slecht
of haperend contact betreft. Ook
moest het een voedingprobleem
zijn, want je weet dat wanneer
het ABS-lampje brandt er proble-
men zijn met de voeding van het
stuurapparaat. Dit in tegenstel-
ling tot een haperende voeding
van de motorregeling, waarvan
het lampje dan juist uit gaat.
Ik ben belast gaan meten op de
ABS-stekker en had op de ge-
schakelde voeding een waarde
van 9,1 Volt, terwijl deze 12 Volt
moet zijn. Achter het dashboard
constateerde ik wel 12 Volt als
aanvoerspanning. Onderweg
naar het stuurapparaat verloor
de draad dus 3 Volt. Na blootleg-
gen van de draden en tussenin
meten stuitte ik inderdaad op
een kaal stuk draad. De isolatie
van de draad was als het ware
helemaal weggerot.”

�Water in de 
motorregelunit
Volgend probleem, we kunnen er
echt niets aan doen, betreft weer
een Opel. In dit geval een Vectra.
“Een beetje raar geval die Vectra.
De auto liep echt vreselijk be-
roerd, er zaten allerlei storingen
in. De nokkenassensor, lambda-
sensor, stationair regeling; overal
gaf het foutmeldingen. Ik heb de
MAP-sensor doorgemeten en die
was kapot. Vervolgens heb ik de
voeding gecontroleerd en die be-
droeg 12 Volt terwijl deze 5 Volt
hoort te zijn. Toen dacht ik: er is
waarschijnlijk een voeding in de
computer kapot en heb de ECU

uit zijn behuizing in de paravan
gehaald. Ben vervolgens nog eens
gaan meten en toen bedroeg de
uitgangspanning 5 Volt!
Toen ik de stekkers van de ECU
eruit haalde om deze te controle-
ren liep het water eruit. Normaal
gesproken moet dit niet mogelijk
zijn omdat de ECU hoger zit en
de kabelboom naar beneden naar
de motor loopt. Ik denk dat door
de capillaire werking het water
omhoog getrokken is. Ik heb ver-
volgens de stekkers schoonge-
maakt en weer aangesloten. Toen
deed helemaal niets het meer. De
motor sloeg niet aan, ik kon de
computer niet uitlezen en het
motorstoringlampje brandde
niet. Conclusie: er moest iets met
de voeding zijn. Wat bleek? Het
pennetje van de voeding in de
ECU was afgebroken. Waarschijn-
lijk door de galvanische werking
aangetast en uiteindelijk afge-
broken. Ik denk dat het volgende
is gebeurd: door het vocht in de
stekker is er op de 5 Volt uitgang
12 Volt gekomen waardoor de
MAP-sensor is overleden en het
signaal van die andere sensoren
werd gedempt.
Enfin, ik had in het snotje waar-
door het probleem was ontstaan,
nu nog de reparatie. Het penne-
tje was afgebroken dus de com-
puter kreeg geen voeding meer.
Ik heb toen op de printplaat een
externe draad gesoldeerd en
deze aangesloten op de gescha-
kelde plus. De eigenaar hoefde
zo geen nieuwe computer aan te
schaffen.” �

Diagnosetips
van Bram
Storingen, veroorzaakt door
slechte contacten, zijn voor de
werkplaats een tijdrovende klus
om op te lossen. Zeker bij dit
soort problemen is het heel be-
langrijk om systematisch te werk
te gaan, zodat je de mogelijke
veroorzakers stap voor stap kunt
afstrepen en de kwade genius
overblijft. Dat moet elke mon-
teur eigenlijk kunnen, maar vaak
is deskundige hulp van de ‘ge-
duldige’ troubleshooter nodig.

Zoeken naar een con-
tactbreuk kan een hels
karwei zijn. Begin sys-
tematisch te meten,
vergelijk het begin en
eind van de draad om
zo te weten te komen
of de breuk onderweg
ergens zit. Bij deze 
Vivaro was de isolatie
van de ABS-voeding 
helemaal weggerot.

Het pennetje van de voeding van de
ECU ontbreekt doordat het was aan-
getast en vervolgens afgebroken.

Moeilijk is het niet, gewoon een ex-
terne draad op de printplaat solde-
ren om de afgebroken pen in de
stekker te omzeilen. Creatieve oplos-
sing en het kost de klant weinig!
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