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De OTC D730 is nieuw op de markt voor 
diagnose-equipment. Volgens equipmentfa-
brikant SPX biedt de OTC D730-diagnosetester 
OE-level dekking voor zowel Europeanen en 
Amerikanen als Aziaten. Tijd om deze hand-
held alleskunner eens te unboxen.

OTC heeft in Amerika al fl ink naam gemaakt. Op 
de laatste Automechanika werd de D730 aan de 
Europese autotechnici gepresenteerd. OTC heeft 
de D730 in een stevige koff er verpakt. De OBD-1 
connectoren, ook die van BMW en Mercedes-
Benz, zijn niet vergeten, net als een lader voor 
de batterij en een Engelstalige handleiding. Het 
apparaat is een handheld met aanraakscherm en 
een ingebouwde printer. De software-updates 
komen periodiek via internet.  

In de werkplaats 
Het voordeel van een handheld tool is dat zo’n 
ding plug & play is: het is uitpakken en aanslui-
ten. De autotechnicus hoeft geen software- en 
driverinstallatie uit te voeren, maar kan direct aan 
de slag. De eerste auto waarop we de OTC D730 
aansluiten, is een 2006 Opel Astra H met Z16XEP 
motor. Opstarten van de OTC gaat vlot. Na dertig 
seconden is de tester bedrijfsklaar. De selectie van 
merk en model voertuig verloopt via bediening 
van het 7 inch touchscreen. Het uitvoeren van 
een zogenaamde korte test heeft mijn voorkeur. 
De D730 biedt deze mogelijkheid voor de Astra 
H. Alle stuurapparaten worden gevonden. Van elk 
stuurapparaat kunnen de basisdiagnosefuncties, 
worden uitgevoerd: foutcodes lezen en wissen, 
meetwaarden in een lijst of grafi sch weergeven 
en actuatortesten. Kijken we naar diepgang in 
het motorstuurapparaat, dan kunnen we het 
stationair toerental aanpassen, de hogesnelheids-
CAN-bus confi gureren en de ECU op de weg-
rijblokkering afmelden. Overigens moet bij het 
uitvoeren van dergelijke OEM-functies altijd veel 
voorzichtigheid betracht worden. Een goede 
procedurehandleiding is daarbij een must! 

 Minder diepgang in de CIM 
Snel door naar het stuurkolommoduul (CIM). 
Jammer genoeg gaat de diepgang daar minder 
ver. Alleen programmeren van de sleutels is 
dealerlevel. De D730 kan dus wel een motorstuur-
apparaat afmelden van de startblokkering, maar 
het aanmelden zal de technicus met een ander 
diagnosetoestel moeten doen. In onze werkplaats 
hanteren we normaliter OP-COM als het om Opels 
gaat. Met de kennis van deze merkspecifi eke tool 
in het achterhoofd zijn de prestaties van de D730 
in vergelijking met andere aftermarket scan-
tools zeker niet onder de maat.  

Communiceren met alle ECU’s 
Andere testobjecten waar we de D730 op aanslui-
ten, zijn een Renault Twingo I en een Citroën C3 
van 2011. De C3 behoeft geen toelichting: hier is 
nog werk aan de winkel voor de OTC-engineers. 
Om met de C3 te kunnen communiceren, dient 
de diagnoseconnector verwisseld te worden, niet 
handig. De Twingo was verrassend goed uitge-
werkt: diepgang van de diagnose- en codeerfunc-
ties in het motormanagement en de wegrijblok-

kering. Alleen gek genoeg geen communicatie 
met de airbagmodule.Tijdens de testperiode 
liepen we ook tegen een GM Chevrolet truck aan. 
Gezien de herkomst van de OTC een makkie. Een 
snelle selectie loodste ons zo naar de opgeslagen 
foutcodes toe.  

Mag de OTC D730 blijven? 
De OTC D730 is een praktische handheld tester 
met eenvoudige menustructuren. De brede dek-
king voor Europese, Aziatische en Amerikaanse 
auto’s maakt van de D730 een bruikbaar en 
betaalbaar apparaat voor het universeel auto-
bedrijf of autoschadeherstelbedrijf met HiQure-
aspiraties. 

De OTC D730 wordt geleverd met een groot aantal OBD-1 
connectoren.

Diepgaande functionaliteit in het motormanagementsysteem 
van de Opel Astra H.

Is er daadwerkelijk een probleem met het airbagsysteem van 
de Twingo, of laat de D730 het gewoon afweten?

Expertfuncties voor Peugeot, zoals onder andere het program-
meren van sleutels.

DIAGNOSETESTER GETEST

“Snel”, “Intuïtief te bedienen”, “Kan 95% van het wagenpark aan”, “Diepgang 
op OEM-niveau”. Leveranciers van diagnosetools zijn 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…

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.

Unboxing the OTC D370
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