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Audi, Fiat, Ford, Mercedes, Peugeot, Renault en
anderen noemen het ESP. Honda spreekt van VSA,
BMW, MINI, Land Rover en Mazda van DSC, Toyota
noemt het VSC, Volvo DSTC en Alfa Romeo, Suba-
ru en Porsche gebruiken weer andere lettercombi-
naties voor hun elektronische voertuigstabilisatie-
programma’s. Onderhuids zijn de verschillen klei-
ner. Vrijwel alle automerken gebruiken de MK60
ESP-unit van ATE (Continental) of de 5.7-unit van
Bosch.
“Beiden gaan defect”, zegt Kleine Staarman. Hoe
dat komt? “De units krijgen in werkelijkheid gro-
tere temperatuurschommelingen en hogere tril-
lingsniveau’s te verwerken dan waar vooraf reke-
ning mee werd gehouden.” Hoe Kleine Staarman
dat weet? “Bij Opel en VW zien we veel defecte
ESP-units, bij Toyota heel weinig. Toch gebruiken
alle drie de merken dezelfde ATE MK60-unit. Het
verschil? Bij Toyota zit de unit in een rubber frame,
bij Opel en VW rechtstreeks op het chassis.”

Wat gaat er fout?
Wat gaat er fout in de MK60 ESP-unit? Voor het
antwoord op die vraag neemt Kleine Staarman
zo’n unit erbij. Die bestaat uit drie delen: de elek-
tronica, het hydrauliekblok en de pomp. “Het pro-
bleem zit in het hydrauliekblok.” Vreemd, want dat
blok is vrijwel identiek aan dat van de MK60 ABS-
unit en die is zo goed als onverwoestbaar. “Vrijwel
identiek”, zegt Kleine Staarman. “Als je van ABS
ESP wilt maken, moet je de software aanpassen
en een giermomentsensor, stuurhoeksensor, g-
sensor en remdruksensor toevoegen. Die eerste
drie sensoren zitten extern, alleen de remdruksen-
sor is aan het hydrauliekblok van de unit toege-
voegd. En die remdruksensor gaat kapot.”
Als Kleine Staarman het kapje van de sensor haalt,
blijken er twee minuscule rekstrookjes in te zitten.
Onder de microscoop is zichtbaar dat die ieder
met drie 33 μm dunne draadjes verbonden zijn
met een printplaatje. “Die draadjes trillen stuk”,

zegt Kleine Staarman. “Als de automobilist daarna
het contact aanzet en de ESP-unit doet zijn zelf-
test, geeft de druksensor niet de juiste waarde. 
De ESP-unit wordt gedeactiveerd en het controle-
lampje gaat niet meer uit.”

Beter dan nieuw
Tot voor kort zat er in dat geval weinig anders op
dan een nieuwe unit bestellen. Kleine Staarman
weet wat dat kost: “BMW: € 1271,70, Ford: € 1.002,-,
Mazda: € 1.662,81, Opel: € 1.827,-, VAG: € 1.069,25”.
Dat is schrikken! Gelukkig kan ACtronics de unit
nu repareren: “Wij verwijderen de zes draadjes en
we kochten een nieuwe machine die de verbin-
dinkjes opnieuw legt”. Heel mooi, maar dat veran-
dert niets aan de trillingen en temperatuurschom-
melingen. Hoe voorkomt ACtronics dat de draad-
jes opnieuw lostrillen? “Die vraag heeft ons veel
hoofdbrekens gekost. We hebben de oplossing
gevonden door aan de kant van het printplaatje
de verbindinkjes in te kapselen met een materiaal
dat gebruikt wordt rond chipverbindinkjes. We
hebben een lijmrobot aangeschaft die het materi-
aal aanbrengt.”
Die inspanningen bezorgen de automobilist een
vriendelijker prijskaartje: “De ATE MK60 ESP-unit
staat nu in onze catalogus voor € 186,-”. ACtronics
zelf vaart er ook wel bij: “We doen er nu al 20 per
dag”.

Bosch-unit trilt stuk
De Bosch-tegenhanger van de MK60 maakt ge-
bruik van een externe druksensor: “Als die al kapot
gaat is hij eenvoudig te vervangen”, weet Kleine
Staarman. Toch is ook deze unit, zowel in ABS- als
ABS/ESP-uitvoering, kind aan huis bij ACtronics:
“Net als in sommige andere elektronische units
trillen hier de aluminium draadjes tussen hybride
printplaat en stekker los. We leggen die draadjes
opnieuw, maar nu met dubbele verbindinkjes. De
grote fabrikanten gebruiken dezelfde techniek in
hun nieuwste units”.

Defect ESP economisch gerepareerd
ACtronics reviseert ESP-units

Het ESP-lampje blijft branden. Wat nu? De klant ‘blij maken’ met een nieuwe ESP/ABS-unit van

1.000 tot 2.000 euro? “Nee”, zegt directeur Léon Kleine Staarman van ACtronics. De ingenieurs

van zijn Almelose bedrijf bedachten een slimmere oplossing.
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Blik op het hydrauliekblok van de ATE
MK60-unit. In veel automodellen wordt

de interne remdruksensor slachtoffer van
trillingen en temperatuurschommelingen.

Remdruksensor

amt009_artactronics_Opmaak 1  14-09-10  09:27  Pagina 2

1



AMT | 2010 27AMT | 2010

e TEKST: ERWIN DEN HOED / BEELD: ACTRONICS/AMT

WWW.AMT.NLWWW.AMT.NL

AMT.nl Maanddossier
Eerder bekeek AMT het herstelproces van elektronische regelunits bij ACtronics. 
We zagen dat een deel van de units bij aanvang niet defect zijn. Zonde! 
Bekijk het artikel, inclusief zeven tips voor een goede diagnose, in het AMT.nl 
Maanddossier www.amt.nl/september2010.

ACtronics
groeit door
Kort geleden was ACtronics niet meer dan een
aparte ruimte in demontagebedrijf Kleine Staar-
man. Inmiddels levert het bedrijf enorme aantal-
len gereviseerde elektronische onderdelen door
heel Europa, produceert het in China en heeft het
44 medewerkers verspreid over drie vestigingen
in Almelo en Bornerbroek. Dat laatste zit directeur
Léon Kleine Staarman niet lekker: “Te inefficiënt”.
Dus gaat ACtronics nieuw bouwen: “We beginnen
in januari en na de zomer trekken we erin”.

Aftermarket-paneel
Op de Automechanika in Frankfurt stond ACtro-
nics met een ander nieuwtje: een volledig digitaal
aftermarket klokkenpaneel. “Om alle mogelijke in-
formatie zichtbaar te maken wordt het paneel
geïntegreerd in het netwerk van de auto”, legt
Kleine Staarman uit. Maar de echte aantrekkings-
kracht van zo’n paneel is dat de automobilist kan
kiezen uit meer dan 20 ontwerpen voor de klok-
ken. Of, nog mooier, hij maakt een eigen ontwerp.
Dat komt goed tot zijn recht op de drie displays
van het scherm. De twee buitenste staan onder
een hoek. ACtronics gebruikt er zogenaamde
OLED-displays voor. In zo’n display, ook wel ‘grote-
vlakkenstraler’ genoemd, wordt het beeld ge-
vormd door een oplichtende laag tussen anode
en kathode. Dat geeft 100% contrast en perfect
beeld over een grote zichthoek.

Herstelde remdruksensor
onder de microscoop. De
draadjes zijn 0,033 mm dik.
De harde kunststoflaag op
het printplaatje voorkomt
dat ze opnieuw lostrillen.

Zelf je klokkenpaneel ontwerpen? ACtronics toonde op de Automechanika dit prototype voor de BMW X5 en X6. 
Alle data op het CAN-netwerk in de auto is beschikbaar. Prijs: circa € 800,-.

ACtronics groeit uit zijn jasje. Nieuwbouw biedt volgend jaar ruimte voor doorgroei.
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