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DIAGNOSETIPS VAN BRAM
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Bezoeken van beurzen behoort bij het onder-
nemerschap, dat geldt ook voor onze diagno-
sespecialist Bram van Stijn. Deze maand
maakte hij een halve dag vrij om de Autovak-
RAI te bezoeken en zich te laten voorlichten
over de nieuwste snufjes op equipmentgebied.
Ook werd hij op de beurs officieel ‘geridderd’
tot Diagnose Specialist.

“Ik had een uitnodiging gekregen van GMTO. Voor
een eenmansbedrijfje is dat best een dilemma,
want je moet zo’n dag de deur sluiten en de tele-
foon in de vliegmodus schakelen. Gelukkig had de
beursorganisatie rekening gehouden met de
doelgroep en de openingstijden aangepast. Het
kostte uiteindelijk dus maar een halve dag en als
ik zie wat het me heeft opgeleverd dan was het
een prima investering.”

Hogedrukpomp controleren
Bram heeft diverse cursussen gevolgd bij GMTO
en hij is een tevreden gebruiker van de ATIS-
diagnosesoftware, inclusief de bijbehorende hard-
ware en ondersteuning. “Echt, ik heb regelmatig
ruggespraak met de technici, soms ben ik vastge-
lopen en helpen ze me weer op weg, soms con-
sulteer ik ze voordat ik aan een storing begin. Zij
hebben veel expertise en zijn op de hoogte van
specifieke merkprobleempjes; waarom zou ik dan
opnieuw het wiel uitvinden.”
GMTO had deze AutovakRAI uitgekozen om 
bedrijven die een GMTO-geschoolde monteur in
dienst hebben officieel te benoemen tot Diagnose
Specialist. Daar hoort een muurschild bij ter profi-
lering. Ook Bram behoort nu officieel tot die club.
Tja, en als je dan toch op de stand bent dan pak je
het nieuws ook even mee, letterlijk en figuurlijk.
“Ik ben altijd bijzonder gecharmeerd geweest
over de modulaire uitbreidingsmogelijkheden van
de ATIS soft- en hardware. Zo hebben ze op de
AutovakRAI een diagnose hogedruk meetset voor
common rail-pompen geïntroduceerd. Hiermee
bepaal je tijdens het starten de conditie van de
pomp inclusief de klepafdichtingen en de brand-
stoftoevoer en -druk. Ik heb geen moment getwij-
feld en het ding meteen aangeschaft, zeker
omdat het in combinatie werkt met de retour-
flowmeetset van GMTO. Het heeft voor mij een
absolute meerwaarde, pompdiagnose stellen gaat
stukken sneller en je hoeft niet meer rijdend data
te verzamelen. Dat laatste is een groot voordeel
want ik heb gemerkt dat klachten meestal optre-
den bij hoge snelheden. Ik heb nu bijvoorbeeld

een Volvo die af en toe kuren vertoont, er zijn
geen foutcodes en de verstuivers zijn op de test-
bank in orde. Maar voordat ik daar een nieuwe
pomp op ga zetten wil ik het wel zeker weten. Als
je de pomp demonteert voor een controle op de
testbank moet je nadien altijd een nieuwe distri-
butieriem zetten, dus ik denk dat ik die investe-
ring wel terugverdien.”

BMW op herhaling
Bram heeft een aantal verschillende diagnosesys-
temen om zo veel mogelijk dekkend te zijn. Toch
ving hij nogal eens bot bij het uitlezen van de ac-
cessoire- en comfortsystemen van vooral de
Franse auto’s en BMW en Mercedes. Op de Auto
vakRAI heeft hij zijn oog laten vallen op Tecdata
van Autodata. “Op die laatste heb ik al een abon-
nement en Tecdata zie ik als een goede aanvulling.
Het aardige is dat het een elektronische koppeling
heeft met de Autodata Technische Database.”
Met al die beursperikelen zou je bijna vergeten
dat er ook nog geld verdiend moet worden.
“Weet je nog die BMW 745i met die storing in de
ABS-unit? Wel, er was nog meer met die auto aan
de hand. Ik heb eerst al het mogelijke in het werk
gesteld om een fatsoenlijk schema van het
remsysteem te bemachtigen. Dat lukte niet en
heb het toen zelf maar uitgezocht. Toen kwam ik

erachter dat er naast de hoofdremcilinder nog
een DSC-pomp zit die ervoor zorgt dat in noodsi-
tuaties de remdruk verhoogd wordt. Deze werd
wel aangestuurd maar leverde geen druk. Wat
bleek, de verbinding tussen de pomp en het ag-
gregaat was afgebroken. Ik weet zeker als ik de
juiste schema’s en dus overzicht had gehad ik het
een stuk sneller had opgelost. Dat onderstreept
maar weer het belang van goed gereedschap en
de juiste informatie.”

Bram is een trouw afnemer
van de hard- en software van
GMTO. Tijdens de AutovakRAI
heeft hij een hogedrukpomp
meetset aangeschaft die tij-
dens een startcyclus de condi-
tie van de pomp visualiseert.

Een BMW 745i op herhaling. Eerst bleek de ABS-unit kapot. Daar
kwam later de aandrijving van het DSC-pompje bij. Gewoon een
mechanische storing, hoe kun je het verzinnen!

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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