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  De GIT G-Scan is een relatief onbekende 
diagnosetool op de Nederlandse markt. De 
G-scan zou de eerste diagnosetool zijn met 
een diepgaande en betrouwbare dekking voor 
Aziatische voertuigmerken. Tevens belooft de 
brochure OEM-dekking voor Hyundai en Kia. 
Dat vraagt om een praktische test.  
   
 De G-Scan komt voort uit de samenwerking 
tussen het Koreaanse GIT, de huisleverancier van 
Hyundai en Kia diagnose-equipment, en de Ja-
panse fabrikant van diagnosesystemen Inter Sup-
port. Met de herkomst zit het dus wel goed.    De 
tool wordt geleverd in een stevige opbergkoff er. 
Hierin is niet alleen plaats voor de diagnosetool, 
ook vind je er een groot  aantal OBD-1 connecto-
ren, handig voor oudere auto’s. 
   
 In de werkplaats 
 Nu de G-Scan uit zijn koff er is, nemen we hem 
mee de werkvloer op. Daar moet deze scantool 

zich immers gaan bewijzen. Testobject is een 
Toyota Avensis 1.8 16V Wagon uit bouwjaar 
2003. Dit type auto heeft de overstap van dealer 
naar universeel inmiddels vrijwel volledig 
gemaakt, dus dit is de ideale auto voor de G-
Scan-test. 
 De G-Scan is echt razendsnel opgestart. Binnen 
tien seconden is het systeem bedrijfsklaar en 
kun je beginnen met de diagnose. Het hoofd-
menu is erg overzichtelijk: kies het merk en het 
type diagnoseconnector en de G-Scan zoekt 
automatisch uit welke systemen in het voertuig 
voorhanden zijn. Dat is handig en een verade-
ming om mee te werken. Hier kunnen veel 
equipmentfabrikanten nog iets van leren. 
   
 Auto 1: Toyota Avensis 
 Na de gemakkelijke selectie starten we de auto-
scan functie. De G-Scan probeert nu met alle 
mogelijke systemen te communiceren met de 
auto. Na ongeveer een minuutje zien we op het 

scherm een systeemoverzicht met meteen een 
overzicht van eventueel aanwezige foutcodes. 
Alle systemen in de Toyota worden gevonden: 
motor, ABS, airbag, stuurbekrachtiging, wegrij-
blokkering en centrale elektronica. De normale 
diagnosebenodigdheden, zoals foutcodes lezen, 
wissen, bekijken van live data en actuatortesten, 
zijn voorhanden. Tevens biedt de G-Scan ook 
dealerlevel functionaliteiten zoals het resetten 
van adaptiewaarden, het aanleren van nieuwe 
transpondersleutels en bijvoorbeeld het kalibre-
ren van de stuurbekrachtigingssensoren. Een 
handig systeemoverzicht vormt het diagno-
sestartpunt. 
   
 Auto 2: Mazda6 
 Een tweede test voor de G-Scan is een Mazda6 
2.0 CIDT uit 2006. Hiervan dienen de roetfi lter-
parameters gereset te worden. In mijn dagelijkse 
praktijk heb ik al een aantal Mazda6's mogen 
begroeten. De meeste aftermarket scantools kun-
nen amper overweg met dit voertuig. Zelfs voor 
het registreren van de olieverversing moest ik tot 
vervelens toe de dealer bezoeken. De roetfi lter-
parameters resetten is voor de G-Scan echter een 
koud kunstje. 
   
 Mag de G-Scan blijven? 
 De G-Scan doet wat hij belooft: hij verzorgt een 
diepgaande en betrouwbare dekking voor Azi-
atische auto's. En omdat die auto's veel geziene 
gasten zijn in mijn werkplaats, mag de G-Scan 
blijven. Graag zelfs! 

  Durft u het aan?  
  Durft u het aan om uw diagnose-equipment te laten testen in 
de alledaagse diagnosepraktijk van Frank Bouman? Mail dan 
naar amt@reedbusiness.nl.  
  Kijk voor nog veel meer reviews van diagnoseapparatuur en 
EOBD-scanners op www.amtdiagnosewijzer.nl.  

De G-Scan zit in een stevige opbergkoff er en ook aan de oude 
OBD-1 connectoren is gedacht.

Handzaam apparaatje voor Japanse en Koreaanse auto’s.

Opstarten gaat razendsnel. In minder dan tien seconden is het 
Windows ME besturingssysteem bedrijfsklaar.

Wat een vondst: systeemselectie aan de hand van het type 
DLC-connector.

Roetfi lterparameters resetten? Koud kunstje met de G-Scan.

DIAGNOSETESTER GETEST

‘Snel’, ‘intuïtief te bedienen’, ‘kan 95% van het wagenpark aan’, ‘diepgang op 
OEM-niveau’... Leveranciers van diagnosetools zijn zelf meestal erg enthou-
siast over hun producten. Maar hoe werkt zo’n apparaat in de praktijk? 
Technisch Specialist Frank Bouman pakt een diagnosetool uit en gaat er 
meteen mee aan de slag in zijn werkplaats. Zijn oordeel? Lees maar…

Unboxing the GIT G-Scan
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