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STUDEREN AAN DE HARLEY-DAVIDSON UNIVERSITY

Specialisten in opleiding
Een Harley-Davidson mag dan 
klassiek ogen, onderhuids 
kom je er dezelfde hightech 
tegen als in de modernste 
auto’s. En dus vraagt diag-
nosestellen aan zo’n dikke 
tweewieler om een gedegen 
opleiding. Hoe gedegen? 
Dat vinden we uit als we een 
dagje meestuderen aan de 
Harley-Davidson University in 
het Belgische Kontich.

 DOOR ERWIN DEN HOED / FOTO’S AMT, HDU 

 De Harley-Davidson University voor de 11 Nederlandse en 
12 Belgische dealers is gehuisvest in het opleidingscentrum 
van TTA in Kontich, net onder Antwerpen. Maar ook de 
dealertechnici uit Luxemburg, Zwitserland en Oost-Europa 
trainen hier. Harley-Davidson heeft hier in Kontich een eigen 
opleidingswerkplaats met prima faciliteiten voor theorie 
en praktijk. De werkplaats telt een reeks volledig ingerichte 
werkplekken, inclusief heftafel, uitlaatgasafzuiging, Digital 
Technician II-diagnosetester, brake-out box, Fluke 123-scope 
een gevulde gereedschapswagen en het nodige speciaal-
gereedschap. En op ieder van die werkplekken staat een 
piepjonge Harley. Verder biedt het lokaal ruimte aan een 
keur aan onderdelen, variërend van de kleinste component-
jes tot complete frames en motorblokken. In een aparte 
geluiddichte ruimte naast de werkplaats staat een vermo-
genstestbank. Belangrijk, want een Harley-Davidson die de 
showroom verlaat zonder een keur aan extra accessoires is 
zeldzamer dan een klavertje vier op een kunstgrasveld, en 
een veel gekozen optie is de op maat getunede mapping. 
 Veel belangrijker nog dan al die mooie faciliteiten is trainer 
Frans Lelieveld. Hij is net terug van een train-the-trainersses-
sie in Milwaukee, de geboorteplaats van Harley-Davidson. 
Kortom, de HD-motortechnici én AMT zijn hier in goede 
handen. 

 Advanced Electrical Diagnostics 
 We bezoeken de HD-University op de eerste dag van de vier-
daagse training Advanced Electrical Diagnostics. De dealer-
technici die deze training volgen, leren eff ectief en effi  ciënt 

diagnose stellen aan moderne Harley-Davidson’s. Natuurlijk 
gaan ze daarvoor uitgebreid oefenen. Maar niet voordat ze 
zich uitvoerig verdiept hebben in de elektronische systemen 
van zo’n moderne tweewieler. Heel goed, want die kennis 
is niet alleen nuttig voor wie aan twee-, maar ook voor wie 
aan vierwielers werkt. De elektronische systemen van beide 
voertuigcategorieën lijken namelijk verbluff end veel op 
elkaar. Zo staat het seriële bussysteem (HDLAN) morgen op 
het programma en begint Lelieveld vandaag met het meten 
én lezen van alle mogelijke sensorsignalen. Met hulp van de 
scope natuurlijk. 

 Van huisarts naar specialist 
 Lelieveld maak eerst een denkbeeldig uitstapje naar de 
operatiekamer in een ziekenhuis: “Op de monitor zie je het 

Meten is weten. Maar eerst het meetinstrument onder 
de knie krijgen.

Zo ziet een injectorbeeld eruit. Hoe lang de injectietijd 
is en of de injector vervuild is? Wie dit beeld kan lezen, 
ziet het. 
A: De schakelaar in de ECU geleidt.
B: De schakelaar gaat open. 
C: Inductiepiek.
D: De injectornaald stuitert op zijn zitting.

De primaire wikkeling van de bobine. Het schuina� o-
pende deel na de inductiepiek is de vonklijn. Het bultje 
op het einde ervan is de condensatorwerking. 
A: De schakelaar in de ECU geleidt.
B: De schakelaar stopt met geleiden.
C: Inductiepiek.
D: Vonklijn met op het eind de condensatorwerking.

‘EEN HARLEY-
DAVIDSON DIE 
DE SHOWROOM 
VERLAAT ZONDER 
EEN KEUR 
AAN EXTRA 
ACCESSOIRES IS 
ZELDZAMER DAN 
EEN KLAVERTJE 
VIER OP EEN 
KUNSTGRASVELD’
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Advanced Electrical Diagnostics: in 
vier intensieve dagen van huisarts 
tot specialist.

hartritme van de patiënt. Wij als leken kunnen er aan zien 
dat het hart klopt en daar houdt het wel mee op. Een arts 
ziet er veel meer aan. Zo’n specialist begrijpt het signaal en 
kan er aan aflezen of er eventueel iets niet in orde is met de 
patiënt.”
Waarom Lelieveld de HD-technici over het wel en wee in 
een operatiekamer vertelt: “Een lichaam is net een motor. 
Neusharen zijn het luchtfilter, nieren het brandstof- of olie-
filter, bloeddruk is olie- of brandstofdruk, en net als een hart 
heeft ook een motor in- en uitlaatkleppen. Het is allemaal 
hetzelfde. Om diagnose te stellen aan een motor, moeten 
wij dus net als die arts, de signalen van de verschillende 
sensoren en actuatoren kunnen lezen met de scope en 
leren begrijpen. Als we zover zijn, zien we aan afwijkingen 
in die signalen wat er aan schort. Dan zijn we van huisarts 
specialist geworden.”

Onderdelen uitwisselen?
Eén van de HD-technici is niet overtuigd: “Je kunt toch 
gewoon onderdelen uitwisselen? Even proberen of hij het 
dan wel doet?” Oei, dat is tegen het zere been van Lelieveld: 
“Vroeger was de showroom het tweede magazijn, maar zo 
werkt het niet meer. Je kunt alleen diagnose stellen als je 
weet wat je doet. Dus ga niet zomaar onderdelen uitwis-
selen. Niet uit de showroom en niet uit het magazijn. In het 
bedrijf waar ik werkte, hadden we een heel goede magazijn-
man. Die zei altijd: ‘Alle elektrische componenten die mijn 
magazijn verlaten, komen nooit meer terug. Het magazijn 
uit betekent verkocht aan de werkplaats.’ Hij had groot ge-
lijk. Wie zegt er dat je het nieuwe component niet opblaast? 
‘Nee, met deze doet ie het ook niet’. En dan weer terug naar 
het magazijn...”

Wat zie je aan een injectorsignaal?
Kortom, je moet de signalen van verdachte sensoren en 
actuatoren kunnen meten én kunnen beoordelen. Daarvoor 
gebruik je een oscilloscoop of kortweg een scope. Waarom 
geen voltmeter? “Omdat de variatie in de signalen daarvoor 
veel te snel gaat”, legt Lelieveld uit. “Als een spanning gedu-
rende een paar milliseconden een andere waarde aanneemt, 
zie je dat niet met voltmeter. Als je de scope goed instelt, zie 
je dat wel.”
Dus legt hij uit dat de hokjes in het raster op het beeld-
scherm van de scope ‘divisies’  zijn en dat je de grootte 
daarvan zelf kunt instellen. Op de horizontale as de tijd, in 
secondes of in hele kleine deeltjes daarvan en op de verti-
cale as hetgeen dat varieert in de tijd, meestal de spanning. 
En hij laat zien dat je een beeld kunt vastzetten door het te 
triggeren. Als iedereen de Fluke 123-scope kan bedienen, 
begint Lelieveld met een injectorsignaal: “Zo’n injector is een 
spoel met een naald. Loopt er een stroom door die spoel 
dan ontstaat er een magnetisch veld dat de naald van zijn 
zitting tilt, zodat er brandstof ingespoten wordt. Aan de 
ene kant staat er 12 V op die spoel, aan de andere kant is de 
spoel via de ECU met massa verbonden. In de ECU zit een 
transistor, die werkt als een schakelaar. Geleidt de schake-
laar niet, dan loopt er geen stroom door de spoel. Gaat de 
schakelaar geleiden, dan loopt er stroom. Als we nu met de 
scope de spanning tussen de spoel en massa (over de ECU) 
gaan meten, wat zien we dan?”

Is de injector vervuild?
We beginnen met de situatie dat de schakelaar in de ECU 
niet geleidt. “Er loopt geen stroom, dus staat er 12 V over de 
ECU. Dan gaat de schakelaar geleiden. De spoel is nu met 

‘Vroeger was de 
showroom het 
tweede magazijn, 
maar zo werkt 
het niet meer’
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Het signaal van de lambdasensor 
pendelt netjes tussen 0 en 1 V. Ziet 
er goed uit.

massa verbonden. Er gaat een stroom lopen en de spanning 
over de schakelaar (de ECU) wordt nul. Het magnetisch veld 
tilt de naald van zijn zetel en er wordt brandstof ingespoten.” 
 Die situatie duurt afhankelijk van de motorbelasting zo’n 
2 tot 4 ms. Dan zet de ECU de schakelaar op niet-geleiden. 
“Dus kan er geen stroom meer lopen, dus valt het magne-
tisch veld weg en dat geeft een inductiespanning. In het 
scopebeeld zie je dat die spanningspiek oploopt tot meer 
dan 60 V. Daarna zakt de spanning weer terug tot 12 V.” 
 Hé, maar meteen na de piek vertoont de spanningslijn 
op het scopebeeld een klein bultje. “Dat ontstaat omdat 
het naaldje op zijn zitting stuitert, als een hamer op een 
aambeeld. Maar stuitert zo’n hamer ook als er een kussen 
op het aambeeld ligt?” Makkelijke vraag: Nee! “Dus als dat 
bultje ontbreekt in het scopebeeld weet je dat er iets tussen 
zitting en injectornaald zit: vuil. Dus kies maar, uitbouwen 
en uitwisselen of ultrasoon laten reinigen. Of eerst meten...” 

 Ontsteking in beeld 
 Hé, zo diagnose stellen is veel interessanter dan op de 
gok onderdelen uitwisselen. Lelieveld is alweer bezig met 
de volgende actuator, de bobine. Eerst een ouderwetse, 
waarvan de primaire spoel via contactpuntjes aan massa 
wordt gelegd. “Die primaire spoel heeft een weerstand van 
zo’n 3 ohm. Waarom mocht je bij zo’n auto of motor het 
contact niet aan laten staan?”, wil Lelieveld weten van de 
HD-technici. Hij krijgt meteen het goede antwoord: “Als de 
contactpuntjes toevallig dichtstonden ging er continu een 
grote stroom lopen. Als je dat een tijdje volhoudt ontploft 
de bobine.” 
 Een moderne bobine voor een ontstekingssysteem dat door 
een ECU naar massa wordt geschakeld heeft een nog lagere 
weerstand: “Minder dan 1 ohm. Monteer je zo’n bobine op 
een ouderwetse ontsteking, dan halen de contactpuntjes 
het einde van de straat niet.” 
 Het scopebeeld van de primaire spoel van de ontsteking lijkt 

wel wat op de injector. Eerst 12 V. Dan schakelt de ECU naar 
massa. Door de spoel gaat een stroom lopen en de spanning 
over de ECU wordt 0 V. Zeer kort daarna stopt de ECU met 
geleiden en ontstaat er een inductiepiek van wel 300 V. Die 
zorgt in de secundaire spoel (die in verbinding staat met de 
bougie) voor een spanning van 20.000 V. Na die piek gaat de 
spanning via een schuin lijntje terug naar de 12 V-lijn. “Dat 
schuine is de vonklijn”, weet Lelieveld. “Is de vonk slecht, dan 
zie je dat daar. Ken je die lichtgevende bougiekabels? Ik had 
een klant die ermee reed. Gekregen van zijn kinderen voor 
Vaderdag. Maar sindsdien presteerde zijn motor voor geen 
meter. Ik zag het aan de vonklijn.” 

 Afwijkingen aan het lambdasignaal 
 Door met de lambdasensor. “Die kennen we met twee 
draden en met vier. Oh ja, en ook met één. Op de Buell-mo-
toren. Die maakten massa via de uitlaat. En die is gekoppeld 
aan het cilinderblok. En dat zit via een massakabel aan het 
frame en dat gaat via een kabel naar de minpool van de 
accu. Dat is een lange weg voor een sensor die tussen 0 en 
1 V aan spanning afgeeft.” 
 Vandaar dat een massadraad naast de signaaldraad beter 
werkt. “De sensoren met vier draden hebben een eigen 
verwarmingselement. Dat zorgt ervoor dat de lambdarege-
ling binnen 30 seconden na de koude start actief is.” En nog 
een voordeel, zeker voor Harley: “Zo’n lambdasonde met 
verwarming hoeft niet per se direct achter de cilinder, waar 
het uitlaatgas het heetst is, geplaatst te worden. Hij kan ook 
op een plaats, minder in het zicht, verderop in de uitlaat.” 
 Lelieveld legt uit dat de buitenlucht, eventueel via de 
stekker, in de kern van de sensor komt. De uitlaatgassen 
stromen om de sensor heen. Is het brandstofmengsel rijk, 
dan bevatten ze vrijwel geen zuurstof. Dat zuurstofverschil 
met de kern wekt een spanning van 1 V op in het zirconium-
element van de sensor. Die spanning is voor de ECU het 
signaal om de inspuittijd te verkorten. Is het mengsel arm 

Gezond beeld van een MAP-sensor. Vlak boven nul en 
onder 5 V zitten de foutcodezones.
A: Motor uit, contact aan (ruim 4 V = 1 bar)
B: Motor loopt stationair (ongeveer 400 mbar)
C: Twee keer volgas (1 bar) 
D: Motor loopt stationair, drukgolven in inlaat goed 
zichtbaar

‘EEN ‘DESKUNDIGE’ 
BUURMAN HAD 
DIE GASKLEP 
EEN STUKJE 
OPENGEBOGEN OM 
AFSLAAN TEGEN TE 
GAAN’
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15AMT003z038   38 19-03-15   12:33



27 maart 2015 | AMT | 39

dan is het zuurstofverschil veel kleiner en wekt de sensor 
geen spanning op. De ECU maakt dan de inspuittijd weer 
langer. “Werkt alles goed, dan doorloopt het signaal op het 
scopebeeld iedere 2 tot 3 seconden zo’n cyclus”, weet Lelie-
veld. Maar er kan ook wat misgaan: “De sensor kan van bin-
nenuit vervuilen. Bijvoorbeeld door koelvloeistofresten. Of 
het motorblok is open geweest en er komt siliconenpakking 
via de carterventilatie in de uitlaat, die de sensor bedekt. Er 
kan ook water inkomen vanaf de buitenkant. Bijvoorbeeld 
omdat de klant door 40 cm diep water rijdt.” 
 Ook een lekkende pakking op het inlaatspruitstuk, in de 
uitlaat of op de lambdasensor kan het beeld verstoren: 
“Dat geeft extra zuurstof in de uitlaat. De lambdasensor 
geeft 0 V en de ECU gaat verrijken.” Oh, en hoe spoor je zo’n 
lekkende pakking in het inlaatspruitstuk op? “Doe dat niet 

met remmenreiniger. Het drijfgas uit de spuitbus gaat via 
het luchtfi lter de motor binnen, dat is gevaarlijk, en het 
toerental stijgt erdoor. Spuit liever een fl inke straal water op 
de verdachte pakking. Dat kost niets, brandt niet en werkt 
beter. Water sluit het luchtlekje op de pakking af. Daardoor 
zakt het toerental en weet je: Bingo!” 

 Sensoren met voeding 
 Dan is de MAP-sensor aan de beurt: “Hoe hoog is de druk 
achter de gasklep bij stationair lopen?”, vraagt Lelieveld. 
Omdat hij niet meteen het goede antwoord krijgt, adviseert 
hij: “Bekijk datalijsten in de DT II-diagnosetester. Dan leer je 
wat normale waarden zijn en krijg je oog voor afwijkingen.” 
 Lelieveld noemt het voorbeeld van een HD V Rod met een 
inlaatdruk van 650 mbar achter een van de twee gasklep-

In de nieuwste Harley-Davidsons is 
de MAP-sensor een TMAP-sensor. 
De inlaatluchttemperatuurmeter is 
er namelijk in geïntegreerd.

Gaskleppositiesensor. Een beschadiging op de kool-
stofbaan kan in het oplopende en in het dalende deel 
een plotseling dalletje terug naar 0,5 V geven. De mo-
tor houdt dan in. HD’s met e-gas hebben een tweede 
sensor op het handvat die de tegengestelde waarde 
geeft van die op de gasklep. De optelling van de beide 
signalen moet dan altijd 5 V zijn.
A: Stationair B: Vol gas

Hoeveel aansluitingen heeft de 
snelheidssensor en wat voor signaal 
kun je ervan verwachten?

Het signaal van de krukaspositiesensor toont de ont-
brekende tand op de tandkrans. Na de verbrandings-
klap gaat de omwentelingssnelheid van de krukas 
omhoog. Dat zorgt voor de spanningsvariatie.
A: De ontbrekende tand op het vliegwiel
B: Verschil in spanning
C: Het aantal tanden op het vliegwiel

WERKPLAATS
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pen, waar 400 mbar de normale waarde is. “De ECU denkt 
dan: ‘De gasklep staat een stukje open, ik moet meer inspui-
ten.’ En de lambdasensor geeft een rijk mengsel door dus 
komt van daar constant het signaal: ‘verarmen’. Maar die ene 
parameter, de inlaatdruk, staat constant verkeerd. Wat er aan 
de hand was? Een ‘deskundige’ buurman had die gasklep 
een stukje opengebogen om afslaan tegen te gaan.”
Zo’n MAP-sensor geeft een signaal af tussen ongeveer 4,5 
volt bij 1 bar, volgas of motor stil met het contact aan en on-
geveer 0,5 V bij diepe onderdruk door gas loslaten. Lelieveld 
legt uit waarom niet tussen 0 en 5 V: “Buiten die range van 
0,5 tot 4,5 V zitten de foutcodegebieden. 5 V betekent stek-
ker los of kabelbreuk en 0 V betekent kortsluiting. Die kan 
ontstaan omdat Sinterklaas de klant blij heeft gemaakt met 
een hogedrukspuit. En onze stekkers voldoen aan IP4. Dat 
staat voor spatwaterdicht, niet voor 80 bar.”
Ook de gaskleppositiesensor is zo’n sensor met 5 V-voeding. 

Waarom eigenlijk geen 12 V? Lelieveld legt uit: “De accu 
levert ongeveer 12,7 V. Als je gaat starten, zakt dat in. Dan 
slaat de motor aan en gaat de spanning naar 14 V. De 5 V 
blijft altijd constant.”
De gaskleppositiesensor werkt met een potmeter. Wordt 
die door de gasklep verdraait dan loopt de spanning op. Zo 
staat 0,5 voor stationair en 4,5 voor vol gas. Het hart van zo’n 
potmeter is een pennetje op een koolstofbaan. En daar kan 
wel eens iets mee misgaan: “Komt er een beschadiging op de 
koolstofbaan, dan is daar de weerstand hoog en de sensor-
spanning gaat even naar 0,5 V. Dus sluit de ECU de injectie af 
en houdt de motor in zonder dat je een foutcode vindt.” Bij 
de Harley’s met e-gas is zo’n storing uitgesloten: “Die hebben 
een potmeter op het handvat en een op de gasklep. De een 
werkt van laag naar hoog, de ander van hoog naar laag. 
Beide sensors moeten opgeteld dus altijd 5 V leveren. Zo niet 
dan weet de ECU dat er een beschadiging is.”

Zelf meten
In tegenstelling tot die 5 V-sensoren is de krukaspositiesen-
sor een primaire sensor: “Hij bestaat uit een spoel en een 
magneet. De voorbijkomende tanden van de tandkrans op 
het vliegwiel leveren een wisselend magnetisch veld op en 
daarmee een wisselspanning in de spoel. Hoe sneller het 
vliegwiel draait, hoe hoger de spanning. Bij het starten op 
300 of 400 t/min zie je 4 tot 6 V en bij 5000 t/min wel 60 tot 
80 V. En als de ontbrekende tand voorbij komt, is er even 
geen spanning.”
Dan is het tijd om de signalen van deze en meer sensoren 
(bijvoorbeeld de Hall-sensor voor het snelheidssignaal) echt 
te gaan meten op de motoren in de trainingsruimte. Dus de 
break-out box aansluiten en via het juiste schema in de DT 
II bepalen op welke pennen je de scope moet aansluiten. 
En daar komen ze allemaal voorbij, de besproken signalen. 
Uiteraard hebben we er een paar van vastgelegd.
Maar je kan nog veel meer met de scope, laat Lelieveld zien. 
Meten op de plus en min van de batterij bij een draaiende 
motor toont de golfjes van de spanningsregelaar. “Is een op 
de drie golfjes lager, dan is er een diode stuk.” Of hij doet een 
stroommeting met de inductietang op de pluskabel van de 
startmotor. “Zie je hier dat een op de twee golfjes lager is 
dan weet je: geen compressie in die cilinder. Lekkende klep?”

Zijn die Harley’s zo slecht?
Daarmee zit de eerste dag van de AED-training erop voor de 
HD-technici. Morgen duiken ze in de details van Harleys HD-
LAN databus-systeem. En de laatste anderhalve dag van de 
training Advanced Electrical Diagnostics is helemaal gereser-
veerd voor het oplossen van een groot aantal ingebouwde 
storingen. Daarvoor is de in de eerste twee-en-een-halve 
dag opgebouwde kennis onmisbaar.
En daarna in de werkplaats? Zijn de HD-motoren werkelijk 
zo storingsgevoelig dat de Nederlandse en Belgische dealers 
een groot aantal diagnosespecialisten nodig hebben? “Nee 
dat zijn ze niet”, zegt Frans Lelieveld stellig. “De kwaliteit van 
Harley-Davidson is onvergelijkbaar veel beter dan 15 tot 20 
jaar geleden. En als er dan toch problemen zijn, ontstaan 
ze vaak door accessoires van derden, die niet door HD zijn 
getest. Maar ook die storingen moet je als AED-specialist vlot 
kunnen oplossen.”

Eerst aan de slag met het schema. 
Op welke pennen moet ik meten?

Daarna meten aan de motor met 
break out box en scope.
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