
AMT | 2010 www.amt.nl
9AMT | 2011

DIAGNOSETIPS VAN BRAM

www.amt.nl/januari2011

Een moderne auto zit boordevol meet- en
 regelsystemen om zo efficiënt en schoon
 mogelijk te rijden. Maar waarom verdwijnt
de koelvloeistoftemperatuurmeter uit het
dashboard? Het geeft veel informatie over
de conditie van het koelsysteem en verklaart
soms ook andere daarmee samenhangende
klachten. Want wie denkt bij een slecht schake-
lende automaat aan een kapotte thermostaat?

“Ik kreeg een Mercedes 200 CDI uit 2004 binnen,
waarvan de klant klaagde dat de automaat in de
stad schokkerig schakelde en de motor onregel-
matig liep. Op zich zijn dat best probleemloze
 auto’s. Ik dacht in eerste instantie aan de lucht-
massameter, dat is bij de moderne diesel het
 onderdeel waar je je direct op focust. Zeker in dit
geval, want dan levert de motor net niet genoeg
koppel waardoor de bak het ook even niet weet
en gaat pendelen.
Ik heb de Mercedes meteen uitgelezen, maar
geen foutcodes. Vervolgens heb ik de waarden
van de luchtmassameter vergeleken met de
 nominale waarde en daar zat een verschil tussen
van 50%. Nieuwe luchtmassameter gemonteerd
en toen waren de waarden hetzelfde, dus ik dacht:
klaar! Maar dat viel tegen.”

Bij toeval ontdekt
“De auto bleef hokkerig schakelen in de stad,
maar ik had nog steeds geen foutcodes. Ik heb me
toen gericht op de EGR. Bij dit type Mercedes is de
bediening nogal gevoelig voor verontreinigingen,
dus ik dacht, laat ik die maar eens schoonmaken.
Terwijl ik aan het sleutelen was raakte ik per onge-
luk met mijn bovenarm de bovenste radiateur-
slang aan. En wat denk je? Die was gewoon lauw!
Bleek de thermostaat van het koelsysteem kapot
te zijn. De efficiënte diesel leverde in de stad te
weinig warmte, waardoor de koelvloeistoftempe-
ratuur onder de 50ºC kwam. Op de snelweg werd
de motor iets belast en steeg de temperatuur,
waardoor de klachten weg waren. Wat ik dus niet
begrijp is waarom ze het simpele temperatuurme-
tertje uit het dashboard weg hebben bezuinigd.
Als je met de auto in de bergen rijdt met bijvoor-
beeld een caravan, dan wil je de temperatuur toch
in de gaten houden? Of geldt dat alleen voor ons
techneuten? Overigens kun je bij die auto wel de
temperatuur in het menu oproepen, maar ik denk
dat het gros van de berijders daar geen enkele
notie van heeft. Denk er wel aan dat die moderne
diesels vaak zijn uitgerust met een additioneel

verwarmingssysteem in het koelcircuit. Dat zijn
dikke spiralen waar zeg 30 A doorheen gestuurd
wordt. Kijk niet vreemd op als die in zo’n geval zijn
doorgepiept, want ze zijn eigenlijk alleen geschikt
voor tijdelijke bijverwarming en niet voor perma-
nente inzet.”

Distributieketting controleren
Bram houdt van degelijke auto’s, de Duitse
 merken stonden hoog op zijn favorietenlijstje.

Stonden, want hij ervaart de laatste tijd dat
onze Oosterburen gaan voor snel en vergankelijk.
“Ik heb de laatste maanden verschillende auto’s
binnen gehad waarvan de distributieketting aan
zijn einde was. Ik noem de Opel 1.3 CDTi waarvan
het bekend is dat de levensduur zo’n 75.000 km
 bedraagt of een Agila met de 1.0 en 1.2 XE motor,
waarvan ik iedereen aanraad om de distributie
bij iedere beurt te controleren. Ik had laatst zelfs
een Volkswagen Polo waar de ketting finaal over
de tandwielen liep. De auto had slechts 105.000
km gelopen. Kijk je bijvoorbeeld naar het ket-
tingspanmechanisme van een Nissan Primera,
dan bestaat dat uit een degelijke hydraulische
spanner met een ratelmechanisme. Zodra je start,
spant de oliedruk de ketting en houdt het ratel-
mechanisme hem op spanning, ook als de motor
wordt uitgezet. Maar Volkswagen gebruikt alleen
een veertje. Dat gaat goed als ketting en
 tandwielen nieuw zijn, maar zodra de ketting is
uitgelubberd krijg je problemen. En echt, dat
 gebeurt! Als ik naar de distributieonderdelen
van die auto kijk, denk ik terstond aan de mecca-
nodoos van vroeger. En sla Autodata er maar op
na: bij de Volkswagen Polo staat vermeld dat je
op moet letten, omdat de kettingspanner het
vroegtijdig begeeft.”

Een distributieketting zou het voordeel hebben dat deze niet vervangen hoeft te worden, maar Bram ervaart dit in de praktijk heel
 anders!

Wat heeft een slecht werkende kachel te maken met een slecht
schakelende automaat? Dat vroeg ook Bram zich af, totdat hij zich
realiseerde dat de regelunit van de bak nog steeds dacht dat de
motor in de opwarmfase zat, omdat de koelvloeistoftemperatuur
door een kapotte thermostaat niet boven de 50°C kwam.

Bram van Stijn helpt autobedrijven die geen raad weten met een lastige
storing. Met kennis van zaken, actuele werkplaatsinformatie en moderne
testapparatuur brengt hij bijna elk probleem tot een oplossing. 
In AMT vertelt Bram iedere maand over interessante voorvallen uit zijn
diagnosepraktijk. Leerzaam voor iedere autotechnicus!
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