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APK-keurmeesters weten er al alles van. Vanaf 1
april bij auto’s van na 31-12-2005 de EOBD uitle-
zen. Dus het stappenplan van de RDW volgen, en
als de auto een foutcode bevat volgens de afkeur-
lijst moet de auto afgekeurd worden. Heeft de
auto zo’n fout niet, en zijn er ook geen andere
foutcodes, dan kan de auto worden goedgekeurd.
‘Tijdwinst voor het garagebedrijf’, zegt de RDW. 
In AMT 1 testten we al enkele diagnosetesters
op de voertuigen bij Innovam. Snelle conclusie:
Snelheid bij het tonen van de benodigde gege-
vens is van belang om de beloofde tijdswinst te
halen. Eerst autogegevens moeten invoeren
geeft kostbaar tijdsverlies. 

Veel keus
Wat nu? Er zijn veel EOBD-scanners leverbaar, die
allemaal redelijkerwijs hetzelfde doen. Snel de
 benodigde informatie uitlezen zoals de RDW het
graag ziet. Het is daarnaast van belang goed te kij-
ken naar uw werkproces. Hoeveel APK’s heeft u op
een dag? Zijn er meerdere tegelijk dan is wellicht
zelfs de aanschaf van meerdere scanners een optie.
Andere vraag: Is er een uitgebreide scanner voor
diagnoseproblemen aanwezig in de werkplaats?

Is het antwoord: ‘Ja’, dan bent u goed geholpen
met een van de snelle handzame EOBD-scanners.
Wilt u meer met diagnose omdat op dit moment
de apparatuur nog niet toereikend is, dan ligt de
keuze voor een uitgebreidere tester voor de hand.

Bosch: geen aparte scanners
Vrijwel iedere leverancier van diagnoseapparatuur
heeft inmiddels een aparte EOBD-tester in huis.
De enige uitzondering is Bosch. Dat merk levert
geen specifieke EOBD-scanner. De reden: alle
Bosch KTS-diagnosetesters voldoen aan de
 gestelde eisen. Deze kunnen zonder problemen
gebruikt worden. 
Nadeel, zo kost de scan meer tijd. Daarom biedt
Bosch een specifieke OBD-module aan. De KTS
515 is een afgeslankte variant van de 540 en heeft
dezelfde OBD-software als de normale KTS 
diagnosetesters. Communicatie gaat via Blue-
tooth waarmee het opslaan van testresultaten via
de laptop mogelijk is. Het programmeren van
 stuurapparaten is eveneens mogelijk. De KTS 515
kost € 1.440,-.

Wegwijs in EOBD-testers
EOBD uitlezen verplicht vanaf 1 april: Bent u voorbereid?

De APK verandert. Vanaf 1 april moeten personenauto’s van na 31-12-2005 op EOBD-foutcodes

worden uitgelezen tijdens de APK. In januari wezen we op de valkuilen en beschreven we waar

de uitleesapparatuur aan moet voldoen. Inmiddels is er een flink aanbod van EOBD-scanners.

Maar wie levert de juiste? Wat zijn sterke punten van de diverse scanners? En niet te vergeten,

wat is de prijs? AMT inventariseerde het aanbod. 

Snelle scanners
Leverancier Merk en type Prijs (excl. BTW)
AA-Equipment APK2 EOBD € 295,-
Autec-VLT Autest MS2012 € 398,-
Bosch KTS 515 € 1.440,-
Explora OTC 3109 € 275,-
Hella mega macs 42 € 4.137,-
JN Testapparatuur JNT 30 € 150,-
JN Testapparatuur JNT 40 € 295,-
JN Testapparatuur CAP-4120 € 585,-
Rocar-Tech Tecnomotor € 399,-
Smeets Solutions Autel MaxiScan MS609 € 150,42
Snap-On Microscan € 339,-
Stokvis OTC 3109 € 275,-

De JNT 30 geeft snel informatie en kan ook de ABS-module
 uitlezen.

De WD2000 van Autel leest elke auto
uit ook op dieper niveau.
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TEKST: TOM POLMAN

Uitgebreider diagnose
stellen
Leverancier Merk Prijs (excl. BTW)
Hella mega macs 50 € 4.868,-
Hella mega macs 66 € 7.824,-
Smeets Solutions Autel MaxiDiag € 184,03
Smeets Solutions Autel WD2000 € 444,54
Snap-On Ethos € 945,-
Snap-On Solus Ultra € 3.345,-
Snap-On Modus € 5.599,-

Snap-on: tester op maat 
Snap-on heeft vier testers in het assortiment die
aan de eisen van de RDW voldoen. Leverbaar zijn
de Microscan, Ethos, Solus Ultra en Modis. De prij-
zen variëren van € 339,- tot € 5.599,-. De laatste
drie bewijzen hun nut in werkplaatsen waar naast
de APK ook diagnose en onderhoudsbeurten
 worden uitgevoerd. De Microscan is het meest
 interessant als snelle scanner. Na het aansluiten
laat de scanner in enkele seconden zien of er
 foutcodes aanwezig zijn. Als extraatje geeft de
scanner foutcodetips.

Autel: investering snel terugverdiend 
Het merk Autel, geleverd door Smeets Solutions,
heeft drie scanners in het assortiment die voldoen
aan de eisen. Ook hier zien we een onderverde-
ling in een simpele scanner voor ‘erbij’ en de meer
diagnosegerichte scanner. Autel levert de Maxi-
Scan MS609, MaxiDiag en WD2000. De MaxiScan
MS609 wordt gezien als basismodel en is inzet-
baar om tijdwinst te genereren bij de APK 2. Naast
de emissietest kan de scanner ook ingezet wor-
den voor dagelijks onderhoudswerk. Live-data
kan worden uitgelezen, evenals het ABS-systeem.

De Microscan van Snap-on geeft tips
bij gevonden foutcodes.

De Autest MS2012 van
Autec.

De OTC3109 wordt door 
Explora en Stokvis geleverd.

Snelle informatievoorziening is het speerpunt van
deze scanner. De prijs van € 150,42 helpt mee in
het snel terugverdienen van de investering.
De twee andere scanners, MaxiDiag en WD2000
zijn completer en ook geschikt voor de werkplaats
die meer met diagnose wil doen. Met de MaxiDiag
kan ook de airbag-, ABS-, transmissie en OBD1-
module worden uitgelezen. Opmerking hierbij is
wel dat er verschillende versies zijn, toegespitst
op diverse merken. De MaxiDiag kost € 184,03.
Wie veel merken dieper wil kunnen uitlezen kiest
voor de WD2000. Die vraagt een investering van
€ 444,54.

Autec-VLT: snel scannen
Autec-VLT levert één scanner die voldoet aan de
door het RDW gestelde eisen. De Autest MS2012.
Net als de andere EOBD-scanners is ook deze
snel in gebruik. Eventueel aanwezige foutcodes
worden snel en duidelijk getoond en kunnen
 worden gewist. De Autest MS2012 is leverbaar
voor € 398,-.

JN Testapparatuur: gemak bij de readinesstest 
JN Testapparatuur levert drie scanners geschikt
voor de APK 2. De JNT 30, JNT 40 en Capelec CAP-
4120. De JNT 30 is ook hier de instapper en geeft
naast de benodigde gegevens voor APK ook ABS-
uitleesmogelijkheid. De JNT 40 heeft een helder
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kleurenscherm en andere layout. De CAP-4120 is
de duurste van de drie. Een opvallende eigen-
schap is het weergeven van ‘Ja’ of ‘Nee’ bij de
readinesstest. Fouten door verkeerde interpretatie
worden hiermee voorkomen. Indien een
readinesstest niet aanwezig is wordt deze ook niet
weergegeven. De prijzen: € 150,- voor de JNT 30,
€ 295,- voor de JNT 40 en € 585,- voor de CAP-4120.

Explora en Stokvis: scan in 30 seconden
Zowel Explora als Stokvis leveren de OTC 3109.
Het apparaat is bedoeld als snelle scanner naast
de gewone diagnoseapparatuur. In 30 seconden is
de nodige informatie gevonden. De prijs van de
OTC 3109 is € 275,-.

Rocar-Tech: snel en robuust
De Tecnomotor-scanner wordt geleverd door
Rocar-Tech. Ook deze scanner voldoet aan alle
 gestelde eisen en heeft de benodigde informatie
razendsnel beschikbaar. Verder heeft de Tecnomo-
tor een robuust omhulsel en kost € 399,-.

Meer over EOBD en APK 2.0
In ons maanddossier vindt u onze eerdere artikelen over
de nieuwe APK-regels en -eisen. Ook informatie over de
 leveranciers kunt u hier vinden. Kijk op www.amt.nl/
maart2012 of scan de QR-code.

WWW.AMT.NLWWW.AMT.NL

AA-Equipment levert
de EOBD Reader.

De mega macs 66 van 
Hella is een alleskunner met
touchscreen.

De KTS 515 van Bosch is een
afgeslankte KTS 540.

De Tecnomotor wordt gele-
verd door Rocar-Tech.

AA-Equipment: scannen met uitleg
Ook AA-Equipment levert een EOBD-scanner die
aan alle eisen voldoet. De APK2 EOBD Reader.
Naast dat ook deze scanner snel in gebruik is,
heeft het apparaat een lcd-kleurenscherm en kan
het datagegevens zowel digitaal als grafisch weer-
geven. Daarnaast beschikt de scanner over een
uitleg van bijna 9.000 foutcodes. De prijs van deze
EOBD-scanner is € 295,-.

Hella
Hella levert met de handzame mega macs 42
eveneens een kleine EOBD-scanner. Ook dit appa-
raatje toont snel de juiste informatie. De mega
macs 50 is een iets groter dan veel van zijn con-
currenten, maar heeft meer grafische mogelijkhe-
den. Hieronder valt ook een 2-kanaals-multimeter

met een voorgeconfigureerde onderdelenmeting.
De megamacs 66 is geheel anders van opzet en
bedienbaar door middel van een touchscreen.
Naast het uitlezen van gegevens is dit diagnose-
apparaat ook in staat tot het analyseren van ge-
meten signalen of het geven van reparatieadvies.

Snelle scanner verdient zich snel terug
Zorg dat u klaar bent voor de APK 2.0 en inventari-
seer wat u daarvoor nodig heeft. De tijdwinst per
APK is door de RDW geschat op zo’n drie minuten.
Tenminste, als er geen emissietest gedaan hoeft
te worden. Met drie APK’s per dag gaat het gemid-
deld om ongeveer 30 uur op jaarbasis. De investe-
ring is dan ook snel terug te verdienen. Heeft u
meer nodig dan een snelle scanner, ook dan is er
keus ten over.
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