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Criteria voor het goedkeuren en afkeuren van oude units - Startmotors en dynamo’s
Het inspectieproces voor oude units bestaat uit een visuele/mechanische inspectie. De unit hoeft niet te worden gedemonteerd. l De unit moet tijdens de inspectie helemaal uit de doos worden gehaald. Inspecteer
het hele onderdeel. l Oude units die zijn omgeruild, moeten voor dezelfde toepassing worden gebruikt als de nieuwe bestelling. De units moeten in de originele verpakking worden teruggestuurd. l Units die
mechanische beschadigingen vertonen of niet meer kunnen worden gereviseerd, moeten niet worden geaccepteerd. l Hieronder zie je een voorbeeld van onderdelen die wel en niet meer acceptabel zijn.

STARTMOTORS

DEFECT/BESCHADIGD: Behuizing van de neus

BELANGRIJK ONDERDEEL ONTBREEKT: De magneetschakelaar,
behuizing van de neus, achterste beugel of frame ontbreekt

De BEHUIZING VAN DE NEUS is kapot. Dit komt door een externe kracht en niet
door een probleem met de startmotor.

In het voorbeeld op de foto ontbreekt de MAGNEETSCHAKELAAR. Startmotors
waarvan belangrijke onderdelen ontbreken, moeten worden afgekeurd en naar de
klant worden teruggestuurd.

DEFECT/BESCHADIGD: Beugels

ERNSTIGE CORROSIE: Er is sprake van extreme corrosie op het frame/
de romp

DEFECTE/BESCHADIGDE/GESCHEURDE BEUGELS: Defecte bevestigingsbeugel

Dynamo’s met defecte beugels moeten worden afgekeurd en naar de klant worden
teruggestuurd. Wanneer je tijdens de inspectie van een dynamo een beugel ziet die
kapot is, dan is er een kans dat de beugel afbrak toen het onderdeel werd verwijderd, dat de unit is gevallen of dat er sprake was van een ongeval.

BESCHADIGDE BEUGEL: Beugel aan aandrijfzijde

Het frame/de romp toont tekenen van ernstige corrosie.
De foto rechts toont een frame met ernstige corrosie aan de buitenzijde.

ERNSTIGE CORROSIE: Er is sprake van extreme corrosie op de as en rondsel
Wanneer je tijdens de inspectie een beugel ziet die kapot is, dan is er een kans dat
de beugel afbrak toen het onderdeel werd verwijderd, dat de unit is gevallen of dat
er sprake was van een ongeval.

De beugel aan de aandrijfzijde is beschadigd. Als de koppelingswielschijf ontbreekt, kan de dynamo worden goedgekeurd als oude unit mits de beugel aan de
aandrijfzijde in goede staat is en geen tekenen van beschadiging vertoont.
Wanneer je tijdens een visuele inspectie kunt zien dat de beugel beschadigd is,
moet je de unit afkeuren, ongeacht of de schijf zich op de dynamo bevindt of niet.

DEFECT/BESCHADIGD: Frame/romp

De startmotor moet worden afgekeurd wanneer het frame of de romp sporen van
beschadigingen vertoont.

DEFECT/BESCHADIGD: Magneetschakelaar (solenoide)

De rondsel en het uiteinde van de as van de startmotor moeten redelijkerwijs in goede staat zijn en geen tekenen van corrosie vertonen. Je moet de rondsel met de hand
kunnen draaien. Wanneer de startmotor er zo aan toe is dat je de rondsel niet meer
kunt draaien en wanneer er sprake is van ernstige corrosie, dan is de kans groot dat
het onderdeel al lang geleden uit het voertuig is gehaald. Keur het onderdeel dan af
en stuur het terug naar de klant.

BESCHADIGDE ROTORAS

DYNAMO‘S
DEFECTE/BESCHADIGDE/GESCHEURDE BEUGELS: De vinnen zijn defect

Dynamo‘s met 2 of meer defecte vinnen aan één kant
van de beugel zijn NIET ACCEPTABEL

Als de koppelingswielschijf ontbreekt, kan de dynamo worden goedgekeurd als
oude unit mits de rotoras in goede staat is en geen sporen van schade aan het
schroefdraad, van oververhitting en/of van mechanische beschadiging vertoont.

BELANGRIJK ONDERDEEL ONTBREEKT: De vacuümpomp ontbreekt
De startmotor moet worden afgekeurd wanneer de magneetschakelaar sporen van
beschadigingen vertoont.

VERBRANDE STARTMOTOR: Blauwe aandrijving of as (te hoge toeren)

Dynamo’s met defecte beugels moeten worden afgekeurd en naar de klant worden
teruggestuurd. Wanneer de beugel een “mooie” breuk heeft, is er een kans dat de
beugel afbrak of beschadigde toen het onderdeel werd verwijderd, dat de unit is
gevallen of dat er sprake was van een ongeval.

DEFECTE/BESCHADIGDE/GESCHEURDE BEUGELS: De vinnen zijn defect

Met vacuümpomp

Zonder vacuümpomp

Dynamo’s waarvan belangrijke onderdelen ontbreken, moeten worden afgekeurd en
naar de klant worden teruggestuurd.
Je kunt op de foto zien dat de rondsel en as blauw zijn. Dit komt omdat de magneetschakelaar van de startmotor onder permanente stroom (van buitenaf) heeft gestaan,
waardoor de rondsel in contact bleef met het kroonwiel en continu op hoge snelheid
bleef draaien. Er was dus sprake van een te hoog toerental. In de meeste gevallen
kun je ruiken dat de isolatie van de spoelen verbrand is. Soms is de brandlucht zo
sterk dat je hem al ruikt als je de doos opent.

VERBRANDE STARTMOTOR: Verbrande motor (te vaak aangezwengeld)

BELANGRIJK ONDERDEEL ONTBREEKT: Regelaar ontbreekt

De behuizing van de dynamo bestaat uit 2 beugels die met bouten aan elkaar zijn
bevestigd.
Van beide beugels mogen maximaal 2 vinnen defect zijn (in totaal 4 per unit).
Als er 2 vinnen van één beugel defect zijn, moeten ze aan verschillende kanten zitten.

DEFECTE/BESCHADIGDE/GESCHEURDE BEUGELS: Gescheurde beugels

Met regelaar

Zonder regelaar

Dynamo’s waarvan belangrijke onderdelen ontbreken, moeten worden afgekeurd en
naar de klant worden teruggestuurd.

De leiding en stekker naar de motor zijn verbrand. Dit komt omdat de motor overmatig werd gestart of bleef starten omdat de sleutel te lang werd vastgehouden. Door
de hitte die daarbij vrijkomt, zal de startmotor oververhit raken. Je herkent dit aan de
staat van de motor. In sommige gevallen is de motor zo ernstig verbrand dat hij, net
als een zekering, uit elkaar is geblazen.

GEDEMONTEERDE STARTMOTOR: De oude unit is uit elkaar gehaald

Een startmotor die uit een voertuig is verwijderd, mag alleen worden goedgekeurd
wanneer hij intact is en niet is gedemonteerd.

ERNSTIGE CORROSIE EN BESCHADIGDE RIEMSCHIJF:
De riemschijf is aangetast door de corrosie
Wanneer je tijdens de inspectie van een dynamo een beugel ziet die kapot is, dan
is er een kans dat de beugel afbrak toen het onderdeel werd verwijderd, dat de unit
is gevallen of dat er sprake was van een ongeval.

DEFECTE/BESCHADIGDE/GESCHEURDE BEUGELS: Haarscheurtjes

Dynamo’s met haarscheurtjes moeten worden afgekeurd en naar de klant worden
teruggestuurd.

De riemschijf van de dynamo moet in redelijke staat zijn omdat hij onder de aandrijfriem ligt en continu draait wanneer de motor draait.
Als de riemschijf en dynamo sporen van ernstige corrosie vertonen en de riemschijf
niet draait, moet de dynamo worden afgekeurd en worden teruggestuurd naar de
klant. De kans is dan groot dat de dynamo al lang geleden uit een voertuig is gehaald.
De riemschijf kan worden goedgekeurd wanneer hij is aangetast/geblokkeerd en
geen sporen van corrosie of beschadigingen vertoont.
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