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Grapje in het pand dat ACtronics in 
2012 betrok: onderdelenstroom 
door de binnentuin met  
gereviseerde ex-VW-robots.

‘VOOR EEN ONDER-
DEEL IN DE  
CATALOGUS KOMT, 
KOOPT DE R&D- 
AFDELING 100  
DEFECTE EN VIJF 
NIEUWE UNITS’

WERKPLAATS

KIJKJE IN DE KEUKEN BIJ ACTRONICS

Is die ECU echt stuk?
Bij ACtronics komen  
iedere dag 300 pakket-
jes binnen. Het gaat 
om ECU’s, gasklephui-
zen, ABS-units, me-
chatronics en andere 
elektronische onder-
delen. 210 van die on-
derdelen doorlopen 
het revisieproces. En 
de andere 90? Die wa-
ren niet defect! Geen 
wonder dat de vragen: 
“Is die ECU stuk?”, en 
“Hoe stel je diagnose?” 
centraal stonden op de 
Listen, Learn &  
Practice-dag bij  
ACtronics in Almelo.

nooit voor bedoeld waren toch open worden gemaakt. 
Meestal door te fresen. Bijzonder is dat het product daarbij 
verticaal staat. Met reden: zo valt het gruis er vanzelf af. 
Straks, aan het einde van het proces, sluit een kapje de gere-
viseerde ECU weer af. Die kapjes zijn niet te koop. ACtronics 
produceert ze in de eigen productiefaciliteit.

Revisie versus reparatie
De revisie zelf bestaat uit het vervangen van onderdelen 
en/of verbindingen. Niet alleen defecte, maar alle kwets-
bare, leren we. Voor een onderdeel in de ACtronics-catalo-
gus komt, koopt de R&D-afdeling 100 defecte en vijf nieu-
we units. Met die onderdelen onderzoekt ACtronics hoe de 
unit zich moet gedragen en wat er mis kan gaan. Voor de 
defecten worden reparatie-oplossingen ontwikkeld. En wel 
zo dat hetzelfde defect niet opnieuw optreedt. Afhankelijk 
van hun locatie in de auto krijgen elektronische onderde-
len te maken met trillingen, temperatuurswisselingen en 
soms ook vocht. En blijkbaar zijn ze niet altijd bestand te-
gen een langdurig verblijf in die omgeving. Ten opzichte 
van de fabrikant heeft ACtronics het voordeel de schade 
die de praktijk aanricht te kunnen bekijken en er passende 
maatregelen op te nemen. Zo zien we dat er bij de revisie 
van een instrumentenpaneel of gasklephuis een hele serie 
onderdeeltjes wordt vervangen. En niet alleen het ene 
deeltje dat defect is. “Het onderscheid tussen reparatie en 
revisie”, noemt ACtronics dat.

Beter dan nieuw
Hetzelfde zien we op de bondafdeling. Hier worden bondjes 
gelegd, ultradunne verbindinkjes tussen printplaat en aan-
sluitpoort. Niet alleen het ene bondje dat de geest gaf wordt 
vervangen, maar alle bondjes. Ze worden ultrasoon gehecht 
en direct daarna onderworpen aan een zware pull-test. 

Bij familiebedrijf Kleine Staarman zette Leon Kleine Staarman 
zijn eerste stappen in de revisie van elektronische onderde-
len. Met de oprichting van ACtronics in 2005 werd dat een 
zelfstandige activiteit. Kleine Staarman begon, met 15 mede-
werkers boven de Suzuki-dealer in Almelo, met de revisie van 
Mitsubishi-ECU’s. In 2012 was ACtronics die krappe behuizing 
ontgroeid en betrok het een nieuw pand op steenworp af-
stand van de oude locatie. Inmiddels werken er nu bijna 100 
mensen bij ACtronics in Almelo en wereldwijd zelfs meer dan 
140. Kleine Staarman en zijn medewerkers zijn trots op wat 
ze in slechts tien jaar tijd bereikt hebben. Dus organiseerden 
ze een Listen, Learn & Practice-dag. Ze nodigden hun klan-
ten uit om met eigen ogen te zien hoe de revisie van hun 
onderdelen in zijn werk gaat. Én de dag was een mooie gele-
genheid voor slimme diagnosetips.

Gecontroleerde onderdelenstroom
We beginnen bij de Customer Service. Hier zitten ‘native 
speakers’ uit tal van landen om bellers in hun eigen taal te 
woord te staan. Die bellers hebben gewoon een lokaal num-
mer gebeld en sturen hun defecte onderdeel ook gewoon 
naar een lokale vestiging van ACtronics. Een deur verder, op 
de afdeling Logistiek, komen alle pakketten uit binnen- en 
buitenland binnen. Belangrijk voor een snelle doorstroming 
van het onderdeel is het Revisie Opdracht Formulier (ROF). Is 
dat ROF volledig ingevuld en zit er een goede klachtom-
schrijving bij?
Is alles OK, dan krijgen alle meegestuurde productdelen een 
codesticker opgeplakt en gaan ze in een kratje, verder het 
bedrijf in. Omdat de codestickers tijdens de doorgang van 
de onderdelen steeds gescand worden, is altijd bekend waar 
een onderdeel zich bevindt.
We volgen de onderdelenstroom door het bedrijf. In de 
Voorbewerkingsruimte zien we hoe onderdelen die daar 
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Audi Q7-instrumentenpaneel. ACtronics vervangt al deze onderdelen, ongeacht welk onderdeeltje stuk is. Dat is het onderscheid tussen reparatie en revisie.

Ook in de remdruksensor in het hydraulische gedeelte van 
de Até MK60 ABS/ESP-unit, die op tal van auto’s in gebruik is, 
zitten twee van die minuscule bondjes. Specialist Abbas laat 
zien hoe hij ze vervangt door nieuwe. Knap werk op de vier-
kante micrometer! “MK60 van Abbas, beter dan van Até”, 
meldt hij lachend.

Eerst testen
Voordat een onderdeel het revisietraject ingaat, wordt het 
getest. Voor de verschillende onderdelen heeft ACtronics 
uiteenlopende testbanken ontwikkeld. Een luchtmassame-
ter bijvoorbeeld wordt in een buis geplaatst waar een in vo-
lume variërende luchtstroom doorheen wordt gestuurd. Als 
het outputsignaal bij zeven ijkpunten overeenkomt met de 
referentiewaarden, is het onderdeel in orde.

Diagnose workshops
Zo werkt het ook bij andere onderdelen, zelfs als die via 
CAN-bus werken. Dat zien we in een workshop met een ABS-
unit. “De testkast simuleert een auto”, legt ACtronics-trainer 
Marten uit. “De foutcode is ‘P0500, ABS no communication’. 
De communicatie met de ABS-unit gaat via de CAN. Toch 
geeft die meestal niet het probleem. Zou de ABS-unit defect 
zijn? Hoe pak je dit aan?”, vraagt hij aan ons groepje. “De 
CAN-signalen meten”, suggereert een deelnemer. Zo  

Revisie vraagt behalve tools en kennis ook vaardigheid. Een groepje deelnemers aan de ACtro-
nics LLP-dag kijkt met bewondering toe hoe Mike een processor op een printplaat soldeert.
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Video en 7 diagnosetips
Een korte video zegt meer dan 
duizend woorden. Op www.
AMT.nl/5-2015 zie je het revi-
sieproces van ACtronics in een 
korte video. En je vind er 7 tips 
voor een goede diagnose.

‘WE TESTEN IEDER 
ONDERDEEL. IS HET 
OK, DAN STUREN 
WE HET TERUG EN 
FACTUREREN WE  
! 35,-’

300 pakketjes per dag. De juiste verpakking is essentieel. Voor de DSG 6  
mechatronica ontwikkelde ACtronics deze speciale verpakking.

prima. In die gevallen was er vaak een stekker niet in orde, 
was er een slechte verbinding of schade aan de bekabeling.”
En zo zijn er meer: “De Delphi Delco MT35E ECU in de Opel 
Meriva A, Astra H of Zafira B: 280 stuks binnen, 150 in orde. 
De klacht: motor valt uit of slaat slecht aan, of een foutcode 
op de lambdasonde. De storing wordt veroorzaakt door een 
probleem met de BDP-sensor, de brandstofpomp of de ther-
mostaat.”
De thermostaat? “Ja, de temperatuursensor zit voor de ther-
mostaat. Blijft die dicht, dan komt er ook geen warm water bij 
de temperatuursensor. De ECU denkt dan: “De motor is koud”. 
Dus die gaat verrijken en je krijgt de fout op je lambdasonde.”
Vooruit, nog één: “Peugeot 206 1998-2008. Klacht: ‘Centrale 
vergrendeling gaat spontaan open en de knipperlichten 
werken niet.’ Vaak krijgt de BSI de schuld. We kregen er 166 
binnen, 68 waren niet defect.” 
Wat er dan wel defect was? “De kabel naar de connector op 
de BSI trekt aan de connector. Daardoor kan een wel-niet-
contact ontstaan op aansluitingen M31 en M32 in de con-
nector. En er kunnen breukjes in de bekabeling ontstaan.” En 
heel opmerkelijk: “Ook een defecte zekering kan voor deze 
wel-niet-storing zorgen.”
Overigens wordt niet de hele 31%-onderdelen-die-na-tes-
ten-niet-defect-blijken veroorzaakt door foutieve diagnoses: 
“Als wij een beetje krap in de tijd zitten, sturen we het on-
derdeel gewoon op.” zegt één van de workshopdeelnemers. 
“Is het goed, dan betalen we ACtronics de ! 35,- testkosten 
en hebben we die oorzaak alvast uitgesloten.”

Zelf binnenkijken bij ACtronics?
En dan zit de LLP-dag erop. Veel deelnemers kijken er met 
een goed gevoel op terug. Ze keken niet alleen binnen in 
een hightech-bedrijf, ze werkten ook aan hun diagnosevaar-
digheden. Wil je zelf ook zo’n LLP-dag meemaken? Dat kan. 
Op donderdag 1 oktober 2015 gaat ACtronics op herhaling. 
Dus schrijf je in via www.actronics.nl/llp.

gezegd, zo gedaan. En die zien er verstoord uit. CAN Low 
zou vanaf 2,5 V naar 1,5 V moeten bewegen, maar komt in 
plaats daarvan vanaf 0 V omhoog.
“Wat doe je als je zo’n signaal ziet?”, vraagt Marten? “De 
aangesloten units één voor één lostrekken”, oppert een 
deelnemer. Als Marten de ABS-unit loskoppelt, toont de 
scope een perfect CAN-signaal. Aha! Opsturen naar ACtro-
nics dus? In dit geval niet, zo blijkt als Marten een vervolg-
meting doet: “De ABS-unit heeft geen contact met de con-
tactschakelaar. Dus krijgt hij geen spanning en vernaggelt 
hij het CAN-signaal.” 
Die storing komt vaker voor en zit in de database van ACtro-
nics. Praktisch, want daarmee helpt de Almelose elektronica-
specialist autobedrijven die een onderdeel hebben gestuurd 
dat na een test bij ACtronics toch goed blijkt te werken.
Nog praktischer is het natuurlijk om te voorkomen dat goed 
werkende onderdelen op de post gaan naar ACtronics. En 
dus schotelt ACtronics zijn bezoekers in een tweede work-
shop nog twee cases voor. De eerste betreft een fout op het 
nokkenassignaal, en de tweede een klacht waarbij het lijkt 
alsof alle injectoren tegelijk worden aangestuurd. In beide 
cases is er de neiging om naar de ECU te wijzen. Je raadt het 
al, bij nader onderzoek is dat onterecht.

Veel gemaakte fouten
Goed, 90 van de 300 onderdelen blijken na testen dus ge-
woon te functioneren. Dat is 31%, tegen nog maar 24% in 
2010. “En we verwachten dat het nog verder stijgt”, zegt  
Jeroen Beldman in de volgende workshop. Met de toene-
mende complexiteit in auto’s rekent hij erop dat dat percen-
tage in de komende jaren alleen maar zal groeien.
Om foutieve diagnoses te voorkomen, neemt hij een lijstje 
door: “Renault Tra"c/Opel Vivaro met Bosch EDC15C3 ECU. 
Mogelijke klachten: valt uit, start slecht, storing op LMM, di-
verse foutcodes, onvoldoende vermogen. Het afgelopen jaar 
kregen we 120 van die ECU’s binnen. 56 werkten gewoon 

Abbas vervangt de bondjes die de verbinding vormen tussen printplaat en 
connector. In dit geval gaat het om aluminium draadjes met een diameter 
van 250 μm. Dat is nog dik, gouddraadjes van 30 μm komen ook voor. Dat is 
dunner dan een menselijke haar.


