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De EOBD-tester, een jaar geleden had u deze wel-
licht nog niet in de werkplaats en nu heeft u er
misschien wel meerdere. Sinds de aangepaste
APK-regelgeving is het uitlezen van EOBD bij
auto’s jonger dan 31-12-2005 vereist. Zoals we
eerder schreven is de aanschaf van een snelle
EOBD-tester snel terug te verdienen door het snel
tonen van de juiste informatie. Maar EOBD-testers
komen in allerlei soorten en maten op de markt.
Dat maakt kiezen voor de tester die bij u past las-
tig. 

Meer flexibiliteit
Laten we de dagelijkse praktijk nog eens schetsen.
Voor de APK 2.0 moet u bij auto’s jonger dan 31-12-
2005 eerst de EOBD uitlezen. Daarna volgt een stap-
penplan en wordt de auto goedgekeurd, direct af-
gekeurd of krijgt hij goedkeuring na de viergastest.
Met de diagnoseapparatuur die al jaren in de werk-
plaats aanwezig is kunt u dit in de meeste gevallen
volgens de regels doen, maar het is lastig. Een col-
lega kan het diagnoseapparaat even niet gebruiken,
en vaak moeten eerst automerk, model en type in-
gevoerd worden. Dat kost tijd en, wanneer u veel
APK’s heeft op jaarbasis, veel tijd en ergernis. Geluk-
kig is daar de EOBD-tester. Klein, handzaam en niet
zo prijzig, dus snel terug te verdienen.

Meer dan uitlezen
Om het voor u gemakkelijk te maken hebben we
de belangrijkste specificaties nog eens opge-
vraagd bij de leverancier. U vindt deze in de tabel
bij dit artikel. Daarin vindt u onder meer het type
en het formaat van het beeldscherm, de bedie-
ning en de uitleestijd. Verschillen hierin ontstaan
doordat bij een aantal de opstarttijd is meegeteld.
Gemiddeld lezen alle testers binnen tien secon-
den de informatie uit. Ook de prijs is in de tabel
opgenomen.
Interessant zijn de extra mogelijkheden. Veel
EOBD-testers kunnen meer dan enkel uitlezen. Zo
hebben de meesten een uitleg van foutcodes, de
een uitgebreider dan de ander. Een grafische
weergave is bij een aantal eveneens mogelijk.
Niet alleen EOBD-testers voldoen aan de eisen
van de RDW voor de APK 2.0. In dit artikel is het

niet meegenomen, maar bijvoorbeeld Bosch en
Hella leveren geen speciale EOBD-tester. De Bosch
KTS-515 Pass Thru of Hella mega macs 42 zijn
 echter ook geschikt voor het snel uitlezen van de
EOBD voor de APK. Meer informatie hierover
gaven we al in AMT 3 van dit jaar.

Ervaring uit de praktijk
Tot zover de door leveranciers opgegeven specifi-
caties, nu de praktijk. Werkt de tester inderdaad zo
gemakkelijk of is er ruimte voor verbetering? Wij
deden een belrondje langs diverse autobedrijven,
zowel dealer als universeel, en stelden de vragen:
Wat is uw ervaring met de EOBD-tester? Bent u te-
vreden met de gekozen tester? Hoe zit het met de
gebruiksvriendelijkheid? Wordt de tester alleen
voor de APK ingezet, of wellicht ook voor andere
werkzaamheden? En tot slot, welk rapportcijfer
geeft u uw EOBD-tester? Lees mee en profiteer
van de ervaringen die uw collega-technici al op-
deden.

BluePoint Microscan
De BluePoint Microscan, geleverd door Snap-on,
doet waarvoor hij is gemaakt. “Hij voldoet uitste-
kend. Je steekt de EOBD-stekker in de auto, zet het
contact aan en binnen tien seconden heb je de ge-
gevens. Ik geef hem een acht”, zegt een gebruiker.
Ook Thijs van Pouw Deventer is erg tevreden: “Hij is
ontzettend snel met het tonen van de juiste gege-
vens. Iedereen kan er eigenlijk wel mee overweg.
Het enige nadeel vind ik dat de kabel wat fragiel
aanvoelt. Verder voldoet hij uitstekend en we ge-
bruiken hem alleen voor de APK.” Ricardo van Auto-
bedrijf Jan de Croon: “Hij is inderdaad snel, maar je
moet wel nog actie ondernemen om bijvoorbeeld
de MIL-status te controleren. Niet alles is in een
oogopslag zichtbaar. We gebruiken hem ook voor
het snel uitlezen of resetten van een storing. Onze
Bosch-testkast is te groot om even snel mee naar
een auto toe te nemen.” De Microscan kreeg ge-
middeld een dikke 8.

OTC3109
Tevreden reacties zijn er ook over de OTC3109, ge-
leverd door Explora. “Doet wat hij moet doen en de
bediening is gemakkelijk”, is een veelvuldig ge-
hoorde reactie. Een andere gebruiker had proble-
men met het uitlezen van een Transporter T4. Hier
bleek een update voor beschikbaar. Verder geeft de
tester binnen enkele seconden resultaat en is hij
handzaam in gebruik. Nadeel lijkt het ontbreken
van een storingslijst of een betere omschrijving van

Praktijkervaringen met EOBD-testers
Lastig kiezen? Vraag uw collega-autotechnici om raad

Heeft u diagnoseapparatuur in uw werkplaats? Hoogstwaarschijnlijk wel. Als autobedrijf

 ontkom je er namelijk niet meer aan. Maar heeft u ook een snelle EOBD-tester in de werkplaats?

Zo ja, heeft u de goede keus gemaakt? Zo nee, hoe maakt u uw keus uit het grote aanbod? AMT

helpt u graag. Niet alleen met specificaties, maar vooral met ervaringen van collega-technici.

“Ontzettend snel met de juiste gegevens tonen.” De Snap-on 
Microscan.

“Omschrijving van foutcodes
kan beter, maar hij doet wat
hij moet doen en de bedie-
ning is gemakkelijk.” De
OTC3109,    geleverd
door Explora
en Stokvis.
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AMT Diagnosewijzer
U kunt natuurlijk naar aanleiding van ons
 belrondje ook diverse collega-bedrijven in
de buurt gaan bellen om naar hun ervaring
te vragen. Maar heeft u er tijd voor?
 Waarschijnlijk niet. Geen nood! Ga er na
 werktijd eens rustig voor zitten en surf naar
www.amtdiagnosewijzer.nl. 

Op AMT Diagnosewijzer kunt u beoordelingen
lezen van diagnoseapparatuur, maar ook zelf een
beoordeling plaatsen. Komt u ergens niet uit met
uw apparatuur, of vraagt u zich af welk apparaat
het best bij uw werkzaamheden past? U vindt het
op AMT Diagnosewijzer. AMT Diagnosewijzer is
gericht op diagnoseapparatuur, de EOBD-scanner
maakt daar deel van uit. Tevens vindt u op AMT
Diagnosewijzer specificaties, afbeeldingen en pro-
duct-PDF’s van leverbare diagnoseapparatuur en
EOBD-testers. Kortom, de ideale plaats om uw
oriëntatie te beginnen.

Registreren
Om volledig van AMT Diagnosewijzer gebruik te
maken moet u een registratie hebben. Dit is de-
zelfde registratie als voor het AMT Garageforum.
Heeft u die al? Log dan met diezelfde gegevens in.
Heeft u nog geen registratie? Klik dan op ‘registre-
ren’ en vul het formulier in. Na het volledig invul-
len ontvangt u een bevestigings-e-mail, nodig
voor controle van uw e-mailadres. Klik op de link
in deze e-mail om uw registratie te bevestigen.
Vervolgens controleren wij op de redactie uw re-
gistratie. AMT garageforum en AMT Diagnosewij-
zer zijn namelijk uitsluitend toegankelijk voor pro-
fessionele autotechnici. Dat zijn er inmiddels al
ruim 5.400! Wanneer na controle blijkt dat u aan
alle voorwaarden voldoet, dan wordt uw registra-
tie vrijgegeven en kunt u volop gebruik gaan
maken van het AMT Garageforum en de AMT Di-
agnosewijzer. 

Diagnosewijzer gebruiken
Als u op het AMT Garageforum bent, klikt u aan de
linkerzijde op Diagnosewijzer. U komt op de home-
page van AMT Diagnosewijzer. Hier ziet u de laatste
beoordelingen, de merken diagnoseapparatuur en
diverse bedrijfsprofielen. Aan de linkerzijde vindt u
diverse navigatieknoppen. De knop ‘laatste beoor-
delingen’ leidt naar een pagina waar alle laatste be-
oordelingen op een rij staan. Ook het gegeven
overall-rapportcijfer is snel zichtbaar.

Uitgebreide onderbouwing
Maar waarom is dit cijfer gegeven? Die achter-
grond is eveneens belangrijk voor u om de juiste
keus te maken. Aan alleen een rapportcijfer heeft
u niet veel, daarom vragen we iedereen die een
beoordeling invoert te motiveren waarom men
dit cijfer geeft. Op vijf categorieën moet een cijfer
worden toegekend. In elk geval: gebruiksgemak,
prijs-kwaliteit en service-ondersteuning. Voor uit-
gebreidere diagnoseapparatuur is merk-diepgang
en merk-breedte eveneens van belang. Het blijft
nu nog steeds een cijfer, maar ook daar is aan ge-
dacht. Bij de vijf categorieën is ruimte voor onder-
bouwing. Waarom is het apparaat op gebruiksge-
mak een acht waard? En waarom krijgt service-
ondersteuning een mager zesje? U leest het alle-
maal wanneer u bij een beoordeling doorklikt op
de ‘lees verder’ na de samenvatting.

Zelf beoordelen
Wilt u uw ervaring met uw EOBD-tester delen met
collega-autotechnici, of meteen ook uw andere
diagnoseapparatuur beoordelen? Klik aan de lin-
kerzijde op ‘Plaats beoordeling’. In stap 1 willen we
van u weten welk apparaat u wilt beoordelen en
hoe lang u deze al in bezit heeft. In stap 2 geeft u
uw rapportcijfer op de vijf categorieën en kunt u
de plus- en minpunten kort toelichten. In stap 3 is
ruimte voor toelichting. Wat vindt u van het ge-
bruiksgemak of de prijs-kwaliteitsverhouding?
Licht het hier zo compleet mogelijk toe voor uw

collega-autotechnici.
AMT Diagnosewijzer wordt constant uitgebreid en
verbeterd. Graag vragen we u uw apparatuur te
beoordelen, maar wellicht heeft u ook een vraag
over uw apparatuur. Vanzelfsprekend kunt u ook
daarvoor terecht op AMT Diagnosewijzer. Er is
ruimte voor discussie, het stellen van vragen of
wellicht kunt u echt uw keuze niet maken. Laat u
dan adviseren door de duizenden collega-technici
die al geregistreerd zijn. Het beste aankoopadvies
krijgt u ten slotte van uw collega-autotechnici.

Beoordeelde EOBD-testers
We nemen nog even een kijkje op AMT Diagnose-
wijzer. Zo zien we bijvoorbeeld dat de APK2
 Reader van AA-Equipment door twee technici is
beoordeeld. Beide geven maar liefst een 10.
 Forumlid ‘foklop’ zegt over het gebruiksgemak:
“Deze reader is ongekend eenvoudig in gebruik.
Sluit de reader aan op de EOBD-stekker en de
communicatie start automatisch.” Forumlid
‘Nelis87’: “Hij is gemakkelijk in gebruik. Ik gebruik
hem ook wel eens om even snel een MIL-lampje
te wissen als deze is aangegaan bij het lostrekken
van een stekker”.

Over de Autel MaxiScan MS609 zijn al vier beoor-
delingen gegeven. Gebruiker ‘APKHenk’ zegt er
het volgende over: “Een aanrader door zijn lage
prijs en groot gebruiksgemak. Ook te gebruiken
bij de wat oudere auto’s om snel diagnose te stel-
len”. Forumlid ‘Autototaal’: “Het gebruiksgemak is
goed maar aan de opbouw van het menu moet je
even aan wennen. Overall bespaar je echt tijd.”

Specificaties snelle EOBD-testers
Leverancier Merk en/ Taal Verbinding Uitleestijd Type scherm / Bediening Prijs EOBD en Diagnose Uitleg Overige functies

of type (s)* afmeting (inch) (excl. BTW) foutcodes

Snap-On Blue-Point NL Bedraad 10 Monochrome / 2,8" Knoppen € 339.00 EOBD Ja Reparatietips

MicroScan

Explora OTC3109 NL Bedraad 25* Monochrome / 2,3" Knoppen € 275.00 EOBD en Diagnose Ja Ophalen, resetten van diverse parameters

Stokvis OTC/SPX3109 NL Bedraad 25* Monochrome / 2,3" Knoppen € 275.00 EOBD en Diagnose Ja Ophalen, resetten van diverse parameters

AA-Equipment APK2 Reader NL Bedraad 2 Kleur / 2,8" Knoppen € 295.00 EOBD en Diagnose Ja Bibliotheek van 9.000 foutcodes, grafische weergave gegevens

Smeets Solution Autel MaxiScan NL Bedraad 10 Monochrome / 3" Knoppen € 150.42 EOBD + ABS Ja Live Data, Freeze Frama, voertuiginformatie

MS609

JNT JNT40 NL Bedraad 15* Kleur / 2,8" Knoppen € 295.00 EOBD en Diagnose Ja Grafische weergave of tabel variabelen motormanagement

JNT Capelec NL Bedraad 15* Monochrome / 2,8" Knoppen € 595.00 EOBD en Diagnose Ja Tabelweergave variabelen motormanagement

CAP-4120 Geeft Ja of Nee bij Readinesstest-status

Rocar-Tech Tecnomotor NL Bedraad 30* Monochrome LCD / 3" Knoppen € 299.00 EOBD en Diagnose Ja Ook als toerenteller + olietemperatuur te gebruiken bij 4-gas roetmeting

Autec-VLT Autest MS2012 NL Bedraad 2 Monochrome LCD / 2,65" Knoppen € 398.00 EOBD Ja Actuele toerental- en motortemperatuur, lambdasensorcontrole

* = inclusief opstarttijd en bij allen afhankelijk van het uit te lezen protocol
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foutcodes. “Via Google vind ik dezelfde omschrij-
ving, dat kan wat mij betreft beter”, reageerde een
van de gebelde autotechnici. Ook de OTC3109
wordt wel eens naast de APK ingezet voor het snel
resetten van een MIL-lampje. Gemiddeld rapportcij-
fer? Een ruime 8.

OTC/SPX 3109
Stokvis levert eveneens de OTC en navraag onder
gebruikers van dat apparaat leverde vergelijkbare
reacties op. “De tester voldoet prima, maar de snel-
heid verschilt per automerk. Bij een Honda was hij
wat traag, bij Audi en VW juist snel.” In de meeste
gevallen werd de OTC3109 vooral gebruikt voor de
APK. Ook van deze gebruikers kreeg de tester
 gemiddeld een 8.

MaxiScan MS609
Autobedrijf Van Abeelen Keuringen gebruikt de
MaxiScan MS609 vooral voor de APK. “Ik ben er erg
tevreden mee, al wisselt de snelheid van uitlezen
soms. Voor met name Kia of andere Oosterse mer-
ken heeft hij soms iets meer tijd nodig. De bedie-
ning is gemakkelijk, ik geef de tester een acht.” De
andere reacties zijn daarmee in lijn. De MaxiScan
wordt er vaak bij gepakt om snel een auto uit te
lezen, of om de auto te controleren op foutcodes.
Gemiddeld scoorde de MaxiScan een 8 als rap-
portcijfer.

APK2 Reader
De APK2 Reader van AA-Equipment is snel in ge-
bruik, alles is in een oogopslag zichtbaar en de tes-
ter wordt er vaak bij gepakt om een auto even snel
uit te lezen, zo blijkt uit diverse reacties. Een Re-
nault-dealer pakt, puur voor het gemak, deze
EOBD-tester er vaak even bij in plaats van de origi-
nele uitleesapparatuur. “We hadden er eerst een,
maar hebben er twee weken later nog een bijge-
kocht. Het geeft ontzettend veel gemak en snel-
heid in de werkplaats. Niet alleen voor ons eigen

merk, maar ook bij vreemde merken.” Gemiddeld
kreeg de APK2 Reader een 9 als rapportcijfer.

JNT40
De JNT40 van JNT is vergelijkbaar met de APK2
Reader van AA-Equipment. Vanzelfsprekend volg-
den soortgelijke reacties. Garage Bijkerk te Ede:
“We hebben er een aantal geprobeerd maar wat
ons betreft kwam de JNT40 als beste uit de bus.
Hij is snel en overzichtelijk. Er is geen handleiding
nodig. Wij gebruiken hem erg veel, ook om even
snel een foutcode te wissen.” Autoservice van
Rijen merkt op dat de prijs-kwaliteitsverhouding
erg goed is. “Hij is wat duurder dan een ander,
maar hij is het waard.” De JNT40 scoorde een 8,5.

Capelec CAP4120
De Capelec CAP4120 is een iets grotere EOBD-tes-
ter maar wordt ook naar tevredenheid gebruikt.

“De gebruiksaanwijzing wijst je de weg voor het
juist aansluiten en uitlezen en ik vind hem simpel
en snel werken.” Ook de andere gebruikers zijn te-
vreden over de snelheid van het apparaat. Daar
moet tenslotte de tijdwinst met de APK vooral
vandaan komen.

Autest MS2012
De MS2012, geleverd door Autec-VLT, is qua vorm-
geving anders dan de anderen, met meer knop-
pen en een wat kleiner scherm. Heeft dit nadelen?
“Het is lastig dat niet alles in een overzicht zicht-
baar is, maar hij is wel lekker snel. Binnen tien se-
conden heb je de informatie.” Casper van Auto
Maas: “Hij voldoet goed en om ermee te werken is
geen beschrijving nodig.” Gemiddeld kreeg de
MS2012 een 7,5.

Rocar-Tech - Tecnomotor
Van de Tecnomotor, geleverd door Rocar-Tech,
spraken we helaas geen gebruikers.  Heeft u de
Tecnomotor in bezit? Deel dan uw ervaring met uw
collega-autotechnici op AMT Diagnosewijzer.

“Snel in gebruik en alles is in een oogopslag zichtbaar.” Een ken-
merk van de APK2 Reader geleverd door AA-Equipment.

Snelheid is de sleutel van de
EOBD-testers. Ook de CAP4120
geleverd door JNT is razendsnel.

“Snel en overzichtelijk. Een handleiding om hem te gebruiken is
niet nodig.” De JNT40 geleverd door JNT is vergelijkbaar met de
APK2 Reader.

De Tecnomotor wordt gele-
verd door Rocar-Tech.

“Niet alle gege-
vens zijn in een
oogopslag zicht-
baar, maar hij is
wel lekker snel.”
De Autest
MS2012 wordt
geleverd door
Autec-VLT.

De MaxiScan MS609 van Autel. “Ik ben er erg tevreden mee, al-
leen Oosterse merken uitlezen duurt soms wat langer.”
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