
“Ik had afgelopen maand een
‘abonnement’ op Peugeots met
rare onverklaarbare klachten, zo
leek het wel. Auto’s (twee 206’en
en een 307) met weinig kilome-
ters op de teller, maar die alle-
maal bijzonder slecht liepen.
Onderin slecht oppakken, bok-
ken, kortom klachten waarmee
een klant terecht naar de werk-
plaats gaat. Eén auto kwam he-
lemaal uit Groningen en het

collega autobedrijf was ten
einde raad. Ze hadden er al van
alles aan gedaan, MAP-sensor
vervangen, lambdasonde ver-
nieuwd, andere bobines, noem
maar op. Maar de klachten ble-
ven.”

� Computer resetten
De 307 vertoonde soortgelijke
klachten, de auto ging soms on-
verwacht in de opwarmfase op
twee cilinders lopen, en liep sta-
tionair erg slecht. De werkplaats
dacht in eerste instantie dat de
klepstoters bleven hangen en
hadden een motorspoeling uit-
gevoerd. Uitlezen leverde tal van
storingen op, waaronder diverse
ontstekingshaperingen. Onder-
delen vervangen hadden ze ook,
waaronder de lambdasonde, de
computer, krukas- en MAP-sen-
sor, maar ook hier geen resul-
taat.
“Ik kreeg als eerste die 206 bin-
nen. Ik heb de meest basale
zaken nagelopen, maar ontdekte
geen afwijkingen. Vervolgens
heb ik de auto aangesloten op
mijn Bosch-diagnosetester en de

foutcodes gewist. Deze bleven
echter terugkomen. Toen de auto
opnieuw aangesloten op de KTS
en ik zag in het menu de moge-
lijkheid om de adaptiewaarden
te resetten. Dit moet je doen als
er mengselbepalende onderdelen
zijn vervangen. Ik heb dit uitge-
voerd en alle problemen waren
weg, de auto liep weer als een
zonnetje. Bij die andere twee heb
ik precies hetzelfde gedaan en
ook daar boekte ik succes. Ik
denk dat deze auto’s misschien
ooit een keer met een lege accu
hebben gestaan met als gevolg
dat de computer de inleerwaar-
den is kwijtgeraakt. Wat het ook
geweest is, ik ga in het vervolg
deze functie standaard mee laten
lopen in mijn diagnosezoek-
tocht.”

� Verstopte filters
Nog zo’n raar probleem waar we
vroeger nauwelijks last van had-
den, maar waar Bram drie keer
achter elkaar in korte tijd mee
geconfronteerd werd. “Als eerste
kreeg ik een Nissan Primastar
binnen, die absoluut geen ver-

mogen meer leverde. De garage-
houder dacht aan een kapotte
verstuiver en vroeg mij dit te on-
derzoeken. De retourtest leverde
niets vreemds op, alle verstuivers
waren even goed of zoals je wilt
even slecht. Het foutcodegeheu-
gen gaf aan dat de brandstof-
voordruk niet juist zou zijn. Dan
denk je in eerste instantie aan de
brandstoftoevoer en dus ook
aan het filter. Dat bleek bijna he-
lemaal dicht te zitten met een
soort vieze drab. Het was algen-
aanslag. Ik heb de garagehouder
aangeraden om meteen ook maar
de tank te controleren.
Kort daarna kreeg ik een Nissan
Patrol en een Peugeot 307 met
exact hetzelfde probleem. Vol-
gens mij heeft het te maken met
de verplichte bijmenging met 
biodiesel. Er komt hierdoor meer
water in het systeem omdat bio-
diesel dit van nature absorbeert.
Daarmee ontstaat een ideaal mi-
lieu waarin algen zich kunnen
vermeerderen. Controleer in
ieder geval deze mogelijke oor-
zaak als je een moderne diesel
met vermogensklachten binnen-
krijgt. We zijn immers allen zo
gefixeerd op kapotte sensoren
of verstuivers, dat we dit soort
‘basale’ dingen wel eens verge-
ten.” �

Diagnosetips
van Bram
Zelfs voor een doorgewinterde
monteur als Bram zijn bepaalde
storingen niet altijd verklaarbaar,
om nog maar te zwijgen over de
oplossing die uit de hoge hoed
‘komt’. Achteraf blijken het leer-
zame probleemgevallen, waar
Brams ervaringen u veel tijd kun-
nen besparen.

Algengroei in het brandstofsysteem
van diesels leidt tot vervelende
klachten zoals vermogensverlies. Vol-
gens de kenners is dit te wijten aan
de bijmenging met biodiesel; goed
voor het milieu, slecht voor de drive-
ability!

In het menu van de diagnosetester is
de optie ‘adaptiewaarden resetten’
opgenomen. Door deze functie toe te
passen, configureert u de auto weer
geheel volgens de fabriekswaarden.

1 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional


