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“Een auto die consequent perio-
diek een onderhoudsbeurt krijgt,
komt probleemloos door de win-
ter”, zo stelt Bram. “Natuurlijk
controleer je tijdens iedere beurt
de levensverwachting van de accu.
Je hebt tegenwoordig van die han-
dige kleine apparaatjes die precies
vertellen wat de accuconditie is.
Ze geven ook nog een uitdraai van
het resultaat. Je kunt de klant dus
overtuigen van de noodzaak, zeker
als je erbij vertelt dat er proble-
men komen als het kwik daalt. Ik
begrijp er echt niets van dat daar
niet meer aandacht aan wordt be-
steed, je loopt ook nog een leuke
marge mis.”

�Denk om de olie!
Maar er is meer. Hebt u bijvoor-
beeld wel eens gedacht aan de in-
vloed van de olie? “Ik krijg regel-
matig auto’s binnen met sterk ver-
vuilde en ingedikte motorolie. En
soms zit er zelfs een compleet ver-
keerde olie in, bijvoorbeeld een
dikkere dan is voorgeschreven.
Vind je het gek dat de startmotor
en de accu dan te kort schieten? Ik
geef sterk vervuilde motoren en
boodschappenauto’s preventief
een motorspoeling. Je wilt niet
weten wat er dan allemaal uit-
komt. En let op de voorgeschreven
viscositeit, ga er maar van uit dat
je tegenwoordig niet meer uit-

komt met één soort olie, je moet
absoluut verschillende versies op
de plank hebben.”
Ook een punt van zorg betreft de
moderne common rail-diesel. Veel
werkplaatsen komen er nu achter
dat de common rail-diesel echt ge-
baat is bij goed functionerende
gloeibougies. “In de zomer merkt
niemand dat deze kapot zijn, je
moet echt het geheugen uitlezen
om erachter te komen dat er iets
hapert aan het gloeisysteem. In de
winter is dat anders, dan heeft de
direct ingespoten diesel echt die
voorwarming nodig om aan te
slaan na een nacht bij -15°C”,
aldus Bram.

� Even een kachelradiateur
vernieuwen…
Het verwarmingssysteem draait
op volle toeren als het buiten echt
koud is. Een slechte verwarmings-
capaciteit valt dan direct op. “Dat
zijn vaak arbeidsintensieve klus-
sen. Zo kreeg ik een Skoda Superb
met een slechte kachel binnen.
Dat zijn complexe auto’s en een

dergelijke klacht kan vele oorza-
ken hebben. Je bent geneigd om
meteen de warmtewisselaar er
maar uit te plukken en deze te
vervangen. Maar dan heb ik toch
een belangrijke tip: Ga eerst alle
andere mogelijkheden na, want
het vervangen van dat onderdeel
kostte mij 12 uur.

Ik heb echter eerst de auto uitgele-
zen, deze is namelijk uitgerust
met een klimaatregeling. Ik vond
geen fouten. Heb vervolgens geke-
ken of de motortemperatuur in
orde was, ook geen probleem. Nu
weet ik dat bij dit merk de waaier
van de pomp er wel eens afloopt.
Je merkt dan niets aan de tempe-
ratuur, maar de circulatie loopt
terug. Ook dat zou een oorzaak
kunnen zijn en heb de garagehou-
der aangeraden om tijdens het
vernieuwen van de distributieriem
een nieuwe pomp te zetten, die re-
paratie stond toch op de planning.
Maar ook dat bracht geen oplos-
sing en dan blijft de wisselaar
over, ondanks het gegeven dat het
systeem was afgevuld met G12-
koelvloeistof. Er zaten hele brok-
ken in de kachelradiateur.
Zo’n radiateur kost overigens
bijna niets, maar je bent er een
goede dag mee bezig want het
hele interieur moet eruit. Nie-
mand doet dat dagelijks en ik ad-
viseer om een dergelijke reparatie
goed in te plannen. Je moet name-
lijk het uit- en inbouwen in één
gang doen, anders ben je de volg-
orde kwijt! Besteed het liever uit
als deze klus qua tijd niet uit-
komt, want als je er niet gecon-
centreerd aan kunt doorwerken
zadel je de klant geheid op met
een krakend interieur.” �

Diagnosetips
van Bram
De winterperiode is voor menig autobezitter de toets in hoeverre zijn
voertuig is voorbereid op de extreme temperatuur. Werkt de kachel
naar behoren, start de auto na een krakende nachtvorst en zijn de
ruitensproeiers inclusief wissers in staat een onbelemmerd zicht te
garanderen? Een verantwoordelijkheid die deels bij de eigenaar ligt,
maar ook de werkplaats heeft hierin een taak!

Ondanks dat het systeem was afge-
vuld met G12-koelvloeistof is de
warmtewisselaar bijna volledig

dichtgeslibt. Spoelen helpt in dit
geval ook niet omdat de aan- en af-

voer aan de bovenzijde zitten. Ver-
vangen is dus de enige opie.

Je moet echt zeker weten dat de
warmtewisselaar verstopt is voordat
je hieraan begint. Sluit dus alle mo-
gelijke andere oorzaken uit en neem
de tijd om aan één stuk door te wer-
ken zodat je bij het monteren nog
precies weet hoe alles in elkaar zat.
Doe ondertussen geen klusjes waar-
bij de handen vet kunnen worden,
dat doet blijvende afbreuk aan het
interieur.
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