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DIAGNOSETESTER GETEST

De Texa Nano Diag is een pc-gebaseerd diagno-
sesysteem. De communicatie tussen pc en de 
zeer compacte diagnose-interface verloopt via 
Bluetooth. Texa levert de Nano Diag met IDC4-
software. De installatie hiervan is eenvoudig. Bij 
opstarten voert de IDC4-software een controle op 
updates uit. Zijn die er, dan worden ze meteen via 
de in de werkplaats aanwezige internetverbinding 
gedownload. Zo beschik je altijd over de meest 
recente diagnosesoftware. Dat werkt prettig.

In de werkplaats
We gaan de Texa Nano Diag eens loslaten op een 
Opel Corsa-C. De voertuigselectie verloopt via 
keuzemenu’s waarin merk, model en motorcode 
gekozen kunnen worden. De Nano Diag commu-
niceert met elk regelapparaat in de Corsa-C. De 
diagnosefuncties zijn uitgebreid, van foutcodes 
lezen tot het inleren van sleutels. Niets mis mee 
dus. De bediening van de software is gemakkelijk. 

Het opsporen van de diagnoseaansluiting is zo wel heel gemak-
kelijk! Gewoon het filmpje bekijken.

Via de VIN-decoder is een snelle voertuigdetectie mogelijk.

Via het onderhoudsmenu navigeer je snel naar een specifieke 
functie.

“Snel”, “Intuïtief te bedienen”, “Kan 95% van het wagenpark aan”, “Diep-
gang op OEM-niveau”. Leveranciers van diagnosetools zijn meestal erg  
enthousiast over hun producten. Maar hoe werkt zo’n apparaat in de prak-
tijk? 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 tes-
ten 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 Texa Nano Diag
Onze laptop beschikt 
over een touchscreen 
waarmee we snel door 
de menu’s navigeren. 
Een minpunt zijn de 
vele tussenschermen 
waarin je als gebruiker 
bevestiging moet ge-
ven voor bijvoorbeeld 
het contact aan- en 
uitschakelen.
In de unboxingpe-
riode is door Texa 
een update van 
de IDC4-software 
uitgebracht. Bij het 
opstarten kregen we 
een melding van een 
nieuwe softwareversie. 
Het downloaden en 
installeren verliep soepeltjes. Texa heeft nu een 
VIN-decoder aan de software toegevoegd. Hoe 
die werkt? Software opstarten, VIN uitlezen en 
het voertuig is geselecteerd. Het maakt het leven 
van de autotechnicus een stuk gemakkelijker. Wij 
hebben de VIN-decoder met succes getest op een 
BMW 3 Serie van bouwjaar 2010. Minder succes 
hadden we op een Fiat 500 uit 2007 en een VW 
Transporter uit 2005. Hier was een handmatige 
voertuigselectie nog steeds noodzakelijk.

Snel en betaalbaar
Texa heeft in het IDC4-menu een functie opge-
nomen waarin veel voorkomende service- en 
onderhoudswerkzaamheden zijn verzameld. Hier-
door kun je bijvoorbeeld bij het vervangen van 
de achterremblokken snel naar het terugstellen 
van de elektrische parkeerrem. Voordeel hiervan 
is dat je niet noodzakelijk hoeft te weten in welke 
regeleenheid een bepaalde servicefunctie is 
ondergebracht.
We hebben de Texa Nano Diag op verschillende 
voertuigen getest. De Nano Diag doet zeker niet 
onder voor concurrerende merken in dit segment. 
Met een prijs van € 99,- per maand inclusief 
helpdesk heeft het autobedrijf met dit apparaat 
een compleet en betaalbaar systeem in huis. 
Met name voor dealers die op zoek zijn naar een 
‘vreemd merk’-diagnoseapparaat is de Texa een 
bruikbaar alternatief.

De Texa Nano Diag is wel heel erg compact. Je zou hem zo over het hoofd zien.

Mag de Texa Nano Diag blijven?
Ja, hij mag blijven. Met dit apparaat ben je snel 
vertrouwd. De eenduidige menu-opbouw, het 
instructiefilmpje met de plaats van de diagnose-
connector en het handige servicemenu zorgen 
voor een hechte band tussen autotechnicus en 
zijn diagnoseapparaat. 
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