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“Ik heb het gelukkig weer ge-
zond druk, leuke klussen naast
het normale onderhoudswerk.
Problemen waarbij je niet zo
maar even een oplossing voor-
handen hebt, maar waar je even
goed over moet nadenken. Op-
merkelijk was wel dat ik twee ge-
vallen had waarbij de bedrading
naar een injector was onderbro-
ken, maar die bij beide een heel
ander storingsbeeld gaf.”

� Espace op gas
De eerste auto betrof een Renault
Espace op gas. Deze liep op lpg

als een zonnetje, maar direct na
de start stond hij te roken als een
schoorsteen. Echt een blauwe
vieze rook kwam er uit de uit-
laat. Zo erg zelfs dat Bram in eer-
ste instantie dacht dat de motor
was overleden. “Voordat je een
dergelijk oordeel velt, moet je
natuurlijk wel het een en ander
uitsluiten. Ik heb allereerst maar
eens het geheugen uitgelezen en
kreeg als code: ’inspuitventiel ci-
linder 2 onderbroken/kortsluiten’.
Vervolgens heb ik de bedrading
gecontroleerd en kwam er achter
dat de ‘min’ kortsluiting maakte
op het motorblok. Zodra de auto
overschakelde op benzine, werd
injector twee niet meer onder-
broken en spoot constant in met
als gevolg die blauwe rook en
het lopen op drie cilinders.”
Een soortgelijk verhaal trof Bram
aan bij een Toyota Yaris. Echter,
die hield er helemaal mee op.
Het probleem deed zich inciden-
teel voor en was op te lossen met
het plaatsen van een nieuwe ze-
kering. “Het probleem deed zich
voor het eerst voor op vakantie
in Frankrijk. Een lokale garage al-
daar loste het op door een nieu-

we computer te monteren. Dat
ging een tijdje goed, totdat de
motor weer stil viel. Ik kreeg op-
dracht de storing te verhelpen en
ben in eerste instantie uitgegaan
van de springende zekering. Kijk
je naar het schema dan weet je
voldoende: op die ‘groep’ zitten
alleen de injectoren dus moest er
ergens kortsluiting optreden en
wel in de voeding en niet zoals
bij de Espace in de massa. Inder-
daad bleek de isolatie van de
beide draden van de tweede in-
jector beschadigd.”

� Creatief sleutelen
Een oude Polo met een dagwaar-
de van een paar duizend euro:
daar ga je niet al veel kosten meer
aan maken, zeker als je weet dat
de klant het niet al te breed heeft.
“Deze Polo had een veel te hoge
CO-waarde, zo hoog zelfs dat de
auto niet door de keuring kwam.
Het vreemde was dat er geen
fouten waren opgeslagen in het
Magneti Marelli-stuurapparaat.
Voor mij begint dan de uitdaging.

Ik heb de auto aangesloten op de
viergastester en stationair laten
draaien. In beginsel liep hij mooi,
maar op één bepaald moment
ging het helemaal fout. De CO-
waarde liep op tot 7% en de mo-
tor stikte zowat in de brandstof.
Uitzetten en na een kwartier
weer proberen gaf hetzelfde ver-
loop. Ik heb vervolgens geduren-
de dit proces de motortester aan-
gesloten om wat parameters te
bekijken en zag dat alles goed
ging, totdat de koelvloeistoftem-
peratuur van 80 naar 81°C ging.
De inspuitduur verdubbelde, met
als gevolg de hoge CO-waarde en
het slechte lopen. Ik vermoed dat
het kenveld behorend bij die mo-
tortemperatuur was beschadigd
of verdwenen. Nu kun je twee
dingen doen, een nieuwe compu-
ter monteren of een creatieve op-
lossing voor de klant bedenken.
Ik heb voor het laatste gekozen
en in de koelvloeistofsignaaldraad
naar de computer een weerstand
gemonteerd, waardoor de info
niet boven de 80ºC komt. Ik besef
dat dit niet de officiële oplossing
is, maar heb er desondanks wel
een goed gevoel bij.” �

Diagnosetips van Bram
Troubleshooter Bram kreeg twee
auto’s voorgeschoteld met injec-
tieproblemen. De oorzaak bleek
bij beide dezelfde, maar de sto-
ringsverschijnselen waren totaal
verschillend. Verder moest Bram
zijn creativiteit tonen om een
‘oude’ Polo weer betrouwbaar
en goedkoop op weg te helpen.

Bram soldeerde een weerstand in de
signaaldraad naar de computer, zodat
de binnenkomende waarde niet boven
de 80 graden komt. Creatief sleutelen
noemen we dat!

Twee praktijkgevallen met een kort-
sluiting in de bedrading van de injec-
toren. Frappant: het storingsbeeld
was totaal verschillend.
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