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AMT Diagnosewijzer: specificaties, ervaringen en antwoorden

Toppers uit AMT Diagnosewijzer
Of het nu gaat om het reset-

ten van de service-interval, of 

het dieper diagnose stellen om 

de oorzaak van een storing te 

achterhalen: diagnoseappara-

tuur is onmisbaar in de werk-

plaats. Heeft u de juiste equip-

ment in huis voor dit werk? Zo 

ja, bent u hierover tevreden? 

Of bent u op zoek naar een 

ander diagnoseapparaat? Het 

aanbod is groot. AMT helpt uw 

keuze te vergemakkelijken.

Voor het relatief simpele werk als het resetten van 
de service-interval of uitlezen van EOBD-codes 
tijdens onderhoud of de APK heeft u ongetwijfeld 
een diagnosetool in huis. Wellicht zelfs zo’n hand-
zame EOBD-tester.
Maar met de complexe autotechniek van tegen-
woordig staat menig autotechnicus geregeld voor 
een uitdaging. Wat is de oorzaak van die lastige 
storing? Een beetje diagnoseapparaat moet dan 
al snel parameters, livedata en andere waarden 
kunnen uitlezen. Welke het beste bij u past is niet 
te zeggen. Maar we kunnen u wel helpen de juiste 
keuze te maken. Hoe? Met AMT Diagnosewijzer.

Beter geïnformeerd
In dit artikel nemen we diagnosetools onder de 
loep die bijzonder goed of slecht beoordeeld zijn 
op AMT Diagnosewijzer. Van snelle EOBD-tester 
tot hightech diagnoseapparaat. Specificaties en 
beloften van de fabrikant is één, maar voor u veel 
interessanter: hoe werkt het apparaat in de prak-
tijk? Wat vinden uw collega-autotechnici van dit 
apparaat? Welke plus- en minpunten ervaren zij?

Beoordelingscriteria
Op ons online platform AMT Diagnosewijzer 
kan een autotechnicus een diagnoseapparaat 
beoordelen aan de hand van vijf vaste criteria. 

Deze beoordelingscriteria zijn het gebruiksgemak, 
de merkdiepgang, merkbreedte, serviceonder-
steuning en de prijs-kwaliteitverhouding. Aan elk 
criterium wordt een rapportcijfer toegekend en 
hieruit volgt een ‘overall’-rapportcijfer.
Maar aan alleen cijfers heeft niemand iets, daarom 
vragen we de autotechnicus om een motivatie bij 
de gegeven cijfers. Waarom krijgt het apparaat op 
gebruiksgemak slechts een 5? Is het de software? 
Of het apparaat zelf? Erg belangrijke achtergrond-
informatie.
In dit artikel noemen we overigens niet alle door 
de fabrikant opgegeven specificaties. Die kunt u 
veel gemakkelijker online inzien. Van formaat tot 
bedieningsmogelijkheden, van de prijs tot optio-
nele software die de fabrikant aanbiedt.

Hella Gutmann
Hella Gutmann is met zeven diagnoseapparaten 
goed vertegenwoordigd in AMT Diagnosewijzer. 
We lichten de populaire mega macs 42 er uit. 
Forumlid ‘Bloemhof’ geeft dit diagnoseappa-
raat op bijna alle beoordelingscriteria een 8. De 
serviceondersteuning krijgt zelfs een 9. Over het 
gebruiksgemak zegt Bloemhof: “Je sluit de mega 
macs 42 snel aan, want het apparaat geeft een 
aanwijzing waar de OBD-aansluiting zit. Hij maakt 
snel contact met de auto en het menu is eenvou-

dig en duidelijk. De grafiekoptie is iets minder 
ideaal. De schaal is vaak niet in overeenstemming 
met de gemeten signalen”. Over de serviceonder-
steuning is Bloemhof tevreden: “Goede en directe 
begeleiding. Met ingewikkelde vragen heb je een 
dag later antwoord vanuit het hoofdkwartier in 
Duitsland”. Overall krijgt de mega macs 42 een 8 
van Bloemhof.
Diagnosespecialist ‘MJanse82’ heeft de mega macs 
42 twee jaar in gebruik en geeft voor gebruiks-
gemak en serviceondersteuning een 9 maar 
merkdiepgang scoort bij hem een 7. Waarom is 
dat? MJanse82 motiveert: “De VAG-groep is heel 
diep uit te lezen, voor de andere merken zijn de 
basisfuncties aanwezig”. MJanse82 roemt verder 
de Hella Helpdesk met deskundige bemanning.
Verbeteringsruimte voor de mega macs 42, maar 
ook bijvoorbeeld de mega macs 50, zit in de 
merkdiepgang. We vroegen Annemarie Krijnen, 
Marketing Manager van Hella om een reactie: 
“Alle voertuigen staan er min of meer met gelijke 
functionaliteiten in. Twee keer per jaar zijn er 
updates waarbij er zowel nieuwe voertuigen als 
nieuwe functionaliteiten voor oudere voertuigen 
worden toegevoegd. Er is wel verschil met functies 
die geprogrammeerd moeten worden. Dit is niet 
door alle fabrikanten vrijgegeven, en kunnen we 
dus ook niet voor alle merken aanbieden”.

Bevalt uw diagnoseapparaat? Of bent u op zoek naar iets anders? Lees of deel uw praktijkervaringen op AMT Diagnosewijzer.
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Snap-on
Van Snap-on staan eveneens zeven diagnoseap-
paraten in AMT Diagnosewijzer. Meest beoordeeld 
is de Snap-on Solus Ultra, een vrij compleet diag-
noseapparaat binnen het assortiment van Snap-
on. Geschikt voor het serieuze diagnosewerk, dat 
vertellen althans de specificaties ons. Maar hoe zit 
het in de praktijk?
Een blik op de beoordelingspagina leert dat de 
Solus Ultra een 7,2 scoort. De korte plus- en min-
punten schetsen het beeld dat het apparaat snel 

en duidelijk is, maar de 
dekking van de automer-
ken is niet ideaal. Merk-
diepgang en merkbreedte 
scoren dan ook lager, met 
gemiddeld een 7, dan de 
andere beoordelingscrite-
ria als gebruiksgemak en serviceondersteuning 
die een 8,2 krijgen.

De motivatie
We gaan door naar de uitgebreidere motivatie 
achter de gegeven cijfers. Technicus ‘Oblious’ geeft 
een 10 voor het gebruiksgemak: “Gewoon gemak-
kelijk in gebruik. Een aan-uitknop, pijltoetsen om 
over het menu te bewegen en een Yes- en No-
knop om te bevestigen”. Over de merkdiepgang 
schrijft Oblious: “Voor VW een super diepgang, 
maar bij Opel weer minder. Europees zit je goed 
maar bij Fiat schiet die toch te kort. Aziatische 
merken zijn ook niet helemaal compleet. Ik moest 
het motormanagement van een Mitsubishi Space-
star uitlezen, maar de software ging niet verder 
dan de 1.3 motor”. Over de merkbreedte is hij nog 
minder te spreken: “Ik mis Subaru en Daewoo”. 
Overall-oordeel van Oblious: “Hier en daar schiet 
het apparaat te kort, maar het blijft een goede 
tester voor de universele garagist”.
Technicus ‘Airhead999’ werkt bij een merkspeci-
alist en is ook erg tevreden met het gebruiksge-
mak, maar de merkbreedte kan hem niet bekoren: 
“Ik mis toch wel een hoop merken in deze tester, 
maar er is me beloofd dat deze er allemaal nog 
aankomen. Hopen dat ze er bij een volgende up-
date bijzitten”. Over de prijs-kwaliteitverhouding 
schrijft Airhead999: “De unit zelf is stevig en kan 
wel tegen een stootje. Softwarematig zit het ook 
allemaal goed in elkaar. Het grote voordeel vind 
ik dat je niet aan een abonnement vastzit. De 
abonnementskosten van de vorige tester waren 
zo hoog dat we na anderhalf jaar net zoveel kwijt 
waren als voor de aanschaf van deze”. Overall-
oordeel van Airhead999: “Het is niet echt handig 
dat deze tester met een vaste kabel werkt, maar 
daardoor is hij wel veel sneller. Het belangrijkste 
vind ik de snelheid waarmee de tester werkt. Ik 
ben er erg tevreden mee, zeker als ik straks alle 
merken kan uitlezen”.

Meer merken in een update?
We zochten nog even contact met Airhead999 
om te achterhalen of er na een update inderdaad 
meer merken beschikbaar waren. Zijn reactie: 
“Voor zover ik begrepen heb zijn er weer een aan-
tal merken bij gekomen. Wij hebben echter geen 
update van de tester gekocht, dus ik kan er niet 

over oordelen. Wel wil ik nog aangeven dat nu we 
de tester langere tijd hebben deze goed bevalt, 
zeker qua snelheid. Alleen vallen we soms nog 
terug op onze oude tester, de WOW! van Würth. 
Deze is trager maar we komen er vaak dieper mee 
in de systemen”.
We belden ook nog even met Arnold Vennink, 
product manager bij Snap-on Tools: “We breiden 
de merken constant uit. Subaru is toegevoegd per 
begin 2013, Jaguar eind 2012. Wij bieden dekking 
voor 29 merken, en daarbij ook nog de Ameri-
kaanse merken. Daewoo / Chevrolet staat op onze 
wensenlijst, maar daar is nog geen planning over 
bekend”.

Bosch KTS 200 en KTS 650
We gaan door naar fabrikant Bosch. Met maar 
liefst dertien op AMT Diagnosewijzer ingevoerde 
diagnoseapparaten een van de grootste spelers 
op de markt. We pakken de twee populairste eruit. 
Instapmodel KTS 200 voor snelle diagnose, en de 
uitgebreidere KTS 650.
Hoe scoort de KTS 200 in de praktijk? Werkplaats-
chef ‘Jasper81’ vat het kort samen: “Fijne tester. Dit 
instapmodel van Bosch presteert erg goed in onze 
universele werkplaats. Ideaal voor het uitlezen en 
resetten van het onderhoudsinterval. Voor echt 
serieus diagnosewerk kom je net iets te kort”. 
Schadetechnicus ‘Bram Vandenbussche’ is iets 
minder positief en schrijft: “Over het algemeen 
tevreden maar het beperkt zijn in sommige zaken 
is een pijnpunt. De KTS 200 is traag en heeft te 
weinig diepgang”. We kijken nog even naar zijn 
motivatie: “Voor carrosseriedoeleinden hoopte ik 
met dit toestel voldoende te hebben. Hij is goed 
in het herkennen van sensoren en het wissen van 
fouten bij bijvoorbeeld het vervangen van de 
bezettingsensor, maar bij het aanleren van een 
airbag ontstaat soms een onderbreking”. De KTS 
200 krijgt overall een 7,0.

Bosch KTS 650
De KTS 650 is vier maal beoordeeld door leden 
werkzaam bij een universeel garagebedrijf. Alle 
vier zijn ook nog eens AMT Topmonteurs, dus we 

Autotechnicus ‘Bloemhof’: 
“De mega macs 42 is snel en 
het menu is eenvoudig en 
duidelijk. De merkdiepgang 
kan soms nog wat beter”. Op 
de foto de vernieuwde versie 
van de mega macs 42, de SE.

Forumlid ‘Oblious’: “Hier 
en daar schiet de Solus 
Ultra te kort, maar het blijft 
een goede tester voor de 
universele garagist”.

AMT Diagnosewijzer

Op www.amtgarageforum.nl/diagnosewijzer 
kunt u beoordelingen lezen van diagnoseap-
paratuur, maar ook zelf een beoordeling plaat-
sen. 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. Tevens vindt u op AMT 
Diagnosewijzer specificaties, afbeeldingen en 
product-pdf’s van leverbare diagnoseappara-
tuur en EOBD-testers. Kortom, AMT Diagnose-
wijzer is dé ideale plaats om uw oriëntatie 
te beginnen. Kies op basis van specificaties, 
beoordelingen en prijs de apparatuur die bij 
u past.
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hebben te maken met kritische autotechnici die 
het lastige diagnosewerk niet uit de weg gaan. 
Voldoet de KTS 650 aan hun verwachtingen? 
 De KTS 650 krijgt gemiddeld een 6,5. Het 
gebruiksgemak en de prijs-kwaliteitverhouding 
scoren een goede voldoende, merkbreedte maar 
liefst een 9,5 gemiddeld. De pluspunten komen 
bij alle vier de beoordelingen redelijk overeen. 
Merkbreedte, eenduidige bediening en mobili-
teit zijn de belangrijkste. Verder roemen de AMT 
Topmonteurs het technische informatiesysteem 
ESItronic van Bosch. Het lage gemiddelde van de 
KTS 650 wordt veroorzaakt door een lage score 
bij serviceondersteuning. En hoewel de KTS 650 
niet meer leverbaar is zien we ook bij de andere 
beoordelingen een lagere score voor dit criterium. 
Hoe zit dat? 

 Serviceondersteuning scoort laag 
 Volgens de beoordelingen gaat het bij de service-
ondersteuning mis bij de support van de hotline 
en bij het serviceticketsysteem. We pakken de 
lange motivatie van Topmonteur ‘Iwan’ er even 
bij: “Ik gebruik de support nagenoeg niet meer 
vanwege weinig positieve ervaringen. Ik denk 
dat gebruikers met niet te diepgaande vragen 
wellicht meer positieve ervaringen zullen hebben. 
De kosten die je betaalt om te bellen vind ik ook 
behoorlijk hoog. Wel gebruik ik de ESI-tickets om 
fouten of gemis in de software aan te geven. Er 
gaat echter veel tijd over een reactie heen. Het 
duurt soms dagen en vaak is de auto dan al weer 
weg. Het antwoord is vaak dat het probleem 
wordt opgelost in een van de volgende updates. 
Ik ben van mening dat hier veel aan verbeterd 
moet worden. Er zou meer interactie moeten zijn 
tussen gebruikers en de ontwikkelingsafdeling”. 

 Meer updates 
 Er is dus nog wel wat te verbeteren voor de high-
end gebruikers van de Bosch diagnoseapparatuur, 
want de kritiek op de service en ondersteuning 
zien we bij meer beoordelingen van Bosch diag-
noseapparatuur. Wat doet Bosch hier aan? We bel-
len met Bert van Hauwermeiren van Bosch: “Onze 
Hotline wordt dagelijks vele malen gebeld voor 
zowel vragen omtrent de KTS als bijvoorbeeld een 

ontbrekend schema in de software. Onze Hotline 
heeft directe toegang tot fabrieksinformatie en 
een ontbrekend schema wordt opgevraagd en 
een-op-een doorgestuurd naar de autotechni-
cus. Vanzelfsprekend gaat het schema ook in de 
volgende update mee”. 

 En hoe zit het met 
ESI-tickets? “ESI-tickets 
is een manier voor 
Bosch om snel signa-
len uit de praktijk te 
krijgen voor missende 
voertuigen of bugs 
in de software. Wij 
zijn onderscheidend 
omdat we onze eigen 
software ontwikkelen. 
Een afdeling met 
driehonderd program-
meurs werkt aan 
constante verrijking 
en verbetering van de 
software. Maar ook wij 
zien dat er in de markt 

vraag is naar meer snelheid. Sinds medio 2012 zijn 
er op tweewekelijkse basis updaterondes voor 
onze apparatuur. Zodra bijvoorbeeld een KTS ver-
bonden is het met internet haalt deze beschikbare 
updates automatisch binnen. Hiermee willen we 
de service sterk verbeteren voor de veeleisende 
klant.” 

 Autologic 
 Autologic levert verschillende diagnoseappa-
raten die geschikt zijn voor een specifi ek merk. 
We pakken de Autologic voor BMW er tussenuit 
en zien dat het apparaat een 9,5 scoort. Wat is 
er zo goed aan? En zijn er nog verbeterpunten?  
 Diepgang, support, bediening en degelijkheid 
zijn veel genoemde pluspunten. Alleen de prijs is 
een minpuntje. De motivaties per criterium zijn 
ook lovend. “Servicefuncties zoals het service-
resetten of controleren op software-updates zijn 
kinderlijk eenvoudig. Software-updates uitvoe-
ren kan zonder tussenkomst van een dealer of 
OEM-site. Je creëert een order, stuurt die naar de 
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Autotechnicus ‘Jasper81’: 
“De KTS 200 is ideaal voor 
het uitlezen en resetten van 
de onderhoudsinterval. Voor 
echt serieus diagnosewerk 
kom je net iets te kort”.

Autotechnicus ‘Iwan’: “De 
prijs van de Autologic BMW 
is hoog, maar wat je krijgt is 
wel van hoog niveau”.

 WWW.AMT.NL WWW.AMT.NL

In AMT schrijven we geregeld over diagnoseapparatuur. In ons 
maanddossier vindt u ondermeer het artikel ‘Praktijkervaringen 
met EOBD-testers’. Kijk op www.amt.nl/september2013 
of scan de QR-code.

Alles over diagnose-
apparatuur
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Autologic-server en binnen enkele minuten staat 
de software klaar om te downloaden.” Over de 
prijs-kwaliteitverhouding schrijft Iwan: “De prijs is 
hoog, reken op € 10.000,-, maar wat je krijgt is wel 
van hoog niveau”. Een andere technicus schrijft: 
“Ik heb er wel even over moeten nadenken, maar 
kwaliteit kost geld. Ik heb na een week reeds 
tientallen BMW’s en MINI’s met de Autologic 
beetgepakt. Je grijpt nooit mis”. De Autologic 
BMW komt uit de bus als hét apparaat voor de 
merkspecialist van BMW of voor het garagebedrijf 
dat onafhankelijk wil zijn van de dealer, maar dat 
heeft dus zijn prijs.

Carsoft
Naast diagnoseapparatuur die een voldoende of 
een hoog cijfer scoort geeft AMT Diagnosewijzer 
ook inzicht in diagnose-equipment die niet waar-
maakt wat de fabrikant of leverancier belooft. Een 
daarvan, met een gemiddeld rapportcijfer van een 
2,5, is het diagnosepakket van Carsoft, de Carsoft 
Ultimate Pro. Wat gaat er fout? Eigenaar van een 
universeel autobedrijf met forumnaam ‘diko’: “De 
korte kabel van de interface naar de OBD-stekker 
is niet handig en het programma is ook niet snel. 
De merkdiepgang valt echt tegen. Je mag al 
blij zijn als je codes kunt uitlezen”. Gevolg, een 
rapportcijfer 2. Wat vindt ‘diko’ van de service-
ondersteuning? “De serviceondersteuning is echt 
waardeloos. Eindeloos bellen met als resultaat 
alleen loze beloften.” Rapportcijfer: een 1. Ook 
voor de prijs-kwaliteitverhouding. “Nauwelijks 
bruikbaar dus te duur”, zegt diko.
Oei, dat klinkt niet positief. We hebben nog een 
beoordeling van AMT Topmonteur ‘foklop’: “De 
menu’s zijn duidelijk, echter onder gebruiksge-
mak versta ik ook communicatiesnelheid. Die is 
bedroevend langzaam. Een korte test kan zomaar 
dik 20 minuten duren”. En de merkdiepgang en 
–breedte? “De versie die ik heb aangeschaft werkt 
alleen voor Mercedes-Benz. De tool wordt gepre-
senteerd als eentje met een behoorlijke diepgang. 
In de praktijk valt dit echt tegen. Veel modules zijn 
alleen uit te lezen of de foutcodes van te wissen, 
terwijl op de website van Carsoft wordt gesproken 
over meetwaarden, activering en coderen.” Het 
eindoordeel van foklop: “Geen indrukwekkende 
tester. Hij ligt nu ongebruikt in de lade”.

Snelle EOBD-testers scoren hoog
Tot slot kijken we naar de snelle EOBD-tester. Van-
wege de gewijzigde APK-regelgeving zijn deze 
erg handig voor het snel uitlezen van een auto die 
voor de APK binnen is. Best beoordeeld is de APK2 
EOBD Reader van AA-Equipment met een 9,8. 
De overeenkomstige pluspunten in de beoorde-
lingen zijn de snelheid en merkbreedte. “Deze 
reader is ontzettend eenvoudig in gebruik. Na het 
aansluiten start de communicatie automatisch.”
De Maxiscan MS609 scoort ook hoog met een 8,5 
als rapportcijfer. De tester blijkt populair gezien 
de vele beoordelingen. Het gebruiksgemak is 
hoog want de snelheid wordt vaak genoemd bij 

de pluspunten. Enige kritiekpunt is de menu-
structuur. “Daar moet je even aan wennen”, zegt 
forumlid ‘Autototaal’.
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De Carsoft Ultimate Pro 
scoort een flinke onvol-
doende. AMT Topmonteur 
‘Foklop’: “Geen indrukwek-
kende tester”. Forumlid 
‘Diko’: “Nauwelijks bruikbaar 
dus te duur”.

De Maxiscan MS609 is een snelle EOBD-tester. 
Enige kritiekpunt is de menustructuur. “Daar 
moet je even aan wennen”, zegt forumlid 
‘Autototaal’.

Een autotechnicus op AMT Diagnosewijzer 
over de APK2 Reader: “Deze reader is ontzet-
tend eenvoudig in gebruik. Na het aansluiten 
start de communicatie automatisch”.

Uw beoordeling is goud waard
Staat u voor de keuze van nieuwe diagnose-
equipment? Raadpleeg dan AMT Diagnosewij-
zer. Dankzij uw collega’s krijgt u meer inzicht 
in de prestaties van diagnoseapparatuur in 
de praktijk. En ook niet onbelangrijk, voer uw 
eigen ervaringen in! U helpt er uw collega-
autotechnici ontzettend mee. Zeker wanneer u 
uw beoordeling goed onderbouwt.
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