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“Veel weten? Vergeet het maar,
kennis en kunde komen niet
aanwaaien. Daar moet je wel
wat voor doen! Ik heb de afge-
lopen jaren bij GMTO verschil-
lende avondcursussen gevolgd,
eigenlijk gewoon om bij te blij-
ven. Nieuwe technieken; wat
kun je ermee, hoe moet je eraan
meten, wat gaat er kapot, maar
vooral ook de angst wegnemen.
Dat geldt voor iedere monteur
die aan courante auto’s sleutelt.
Voor mij als diagnosespecialist
komt daar nog een moeilijkheid
bij. Ik moet beginnen waar een
ander is afgehaakt, dus ik moet
extra alert blijven op bijscholing!
Ik had bij GMTO de datacommu-
nicatietraining gevolgd en daar-
na bij Innovam examen gedaan.

Met glans geslaagd. Maar ik moet
eerlijk bekennen dat als het eer-
ste praktijkgeval zich aandient, je
je toch niet 100% zeker voelt. Je
mist de veilige back-up van de in-
structeur en staat er helemaal al-
leen voor. Dat geldt zeker als er
tussen de training en de eerste
praktijkcase enige tijd zit. Ik heb
één advies: neem er de tijd voor,
zodat alles wat je geleerd hebt
weer naar boven komt.”

�Kapot ABS-stuurapparaat
“Zo kreeg ik enkele weken gele-
den een Audi TT waarvan het
ABS-lampje brandde en de ‘rem-
schoentjes’ in het dasboard op-
lichtten. Als dit aan de hand is,
weet je dat je met een CAN-bus-
storing te maken hebt. Deze auto

is uitgerust met een CAN-bus
voor de motorregeling, het in-
strumentenpaneel en het ABS. Ik
had het ABS-systeem uitgelezen,
maar kreeg geen foutcodes en
ook de functietest leverde geen
onheilspellende dingen op. Bij
de functietest van het motor-
stuurapparaat constateerde ik
dat deze het rempedaal niet
zag. Met andere woorden: deze
had geen communicatie met het
ABS-stuurapparaat. Vervolgens
heb ik met de scope gemeten op
de ABS-stekker of ik daar een
CAN-signaal had. Dat was pre-
cies gelijk aan het voorbeeldsig-
naal. De bedrading was dus in
orde. Tot aan de stekker van het
ABS had ik een CAN-signaal. Dan
mag je concluderen dat er iets
fout is met het ABS-stuurappa-
raat. Ook miste ik de 120 Ohm
uitgangsweerstand op het stuur-
apparaat, er zat intern iets fout.
Na vervangen van het stuurap-
paraat bleef echter het ABS-
lampje branden. De Bosch-docu-
mentatie erop nageslagen en
daar stond dat er na vervanging
geen programma-instellingen
hoefden te worden uitgevoerd.
Dat bleek onjuist, na lang zoe-
ken kwam ik erachter dat ik toch
het nieuwe stuurapparaat moest
aanmelden. Als je dus weet wat
je doet, kun je best aan een
CAN-bus meten.”

�Wissers van slag
Een volgend geval betrof ook
een storing op het CAN-bus-sys-
teem. “Een Golf 5 had een ser-
vicebeurtje gehad en de dag
erna belde de eigenaar met de
mededeling dat zijn ruitenwis-
sers dienst weigerden. Maar het

gekke was dat zodra hij ging rij-
den, ze wél in actie kwamen. Wat
was er nu gebeurd? De man had
tijdens het openen van de motor-
kap iets kapot getrokken, naar
later bleek de schakelaar. Ik heb
eerst een functietest gedaan met
de Bosch-tester en alles deed het.
Vervolgens heb ik de schakelaar
kortgesloten en toen deden ze
het ook. Er moest iets fout zijn
met de aansturing. Inderdaad,
want op de CAN-bus kwam het
signaal binnen dat de motorkap
open stond, en dan moeten de
ruitenwissers in rust blijven. Als je
gaat rijden dan wordt dit signaal
kennelijk genegeerd omdat nie-
mand met een open motorkap
gaat rijden.”
Dat je door de aanwezigheid van
een CAN-bus-aansturing op een
verkeerd been gezet kan worden
blijkt uit een probleem met een
Caddy. “Ook hier deden de wis-
sers het niet. Functietest uitge-
voerd met de Bosch-tester,
schakelaar kortgesloten, maar
het mocht niet baten. Wat bleek:
gewoon de zekering van de voe-
ding kapot. De basis blijft dus al-
tijd je vertrekpunt, ook bij de
datacommunicatiesystemen van
de moderne auto.”

� Rijke Alto
Nog even een ‘normaal gevalle-
tje’ ter afsluiting. “Een Suzuki
Alto met een te hoog CO-gehal-
te. Simpel autootje, zal wel de
lambdasonde zijn, dacht ik. Door-
gemeten en inderdaad kapot.
Het ging goed totdat de motor in
de lambdaregeling kwam, daar-
na was die weer veel te rijk. Ik
heb vervolgens het MAP-sensor-
signaal gemeten en de injectie-
tijd. Die laatste was extreem kort,
de helft van wat het normaal zou
moeten zijn! Dus ik dacht: brand-
stofdruk te hoog, en haalde de
retourslang eraf. De brandstof
spoot eruit, bij stilstaande motor
wel te verstaan. Wat bleek, het
retourklepje zat verstopt. Ik heb

Diagnosetips van Bram
Onder de motorkap is de laatste vijf jaar ontzettend veel veranderd.
Regelmatig bijscholen is meer dan ooit noodzakelijk. Dat geldt ook
voor troubleshooter Bram. Door bij te blijven in kennis, wist hij deze
maand twee probleemauto’s met CAN-bus te genezen.

Een combinatie van brandende waar-
schuwingslampjes wees op een CAN-
bus-storing. Zorgvuldig meten en
afstrepen van de mogelijke oorzaken,
bracht een defecte ABS-regelunit aan
het licht.
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deze even verwijderd en de ont-
luchting van de tank in orde ge-
maakt en dacht dat het probleem
over zou zijn. Starten ging goed,
maar zodra hij ging regelen het-
zelfde probleem, een te hoge CO
en een extreem korte inspuittijd!
Vervolgens heb ik met mijn kastje
zelf het MAP-sensorsignaal ge-
manipuleerd, maar daar reageer-
de de motor nauwelijks op. De
injectietijd bleef 1,2 msec wat ik
ook deed. Vervolgens verder ge-
zocht, EGR-klep, brandstofdruk,

uitlaat, maar alles was in orde.
Op het schema zag ik dat de in-
jectoren twee aan twee werden
aangestuurd dus ik dacht aan
een verkeerd stekkertje op de
verkeerde injector. Maar wat ik
ook veranderde, hij bleef rijk.
Vervolgens met twee kanalen de
beide injectorgroepen gaan me-
ten en wat bleek, de computer
was kapot en stuurde iedere keer
beide groepen aan terwijl dat om
en om moest. Andere doos erin
en klaar.” �

Het inspuitbeeld van de twee injectorgroepen op de tweekanaalsscoop liet
zien dat ze beide tegelijk inspuiten, terwijl dat om en om hoort te zijn. Het
blauwe signaal is het voorbeeldsignaal en deze is qua tijd een keer zo lang.
Maar omdat de Alto 'tussentijds' ook nog een keer inspoot, was de CO-uit-
stoot extreem hoog.

De documentatie laat duidelijk zien dat de injectoren per twee worden aange-
stuurd en om en om. Dat laatste gebeurde niet en werd veroorzaakt door een
storing in het motormanagement.
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