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DIAGNOSETESTER GETEST

Dit keer unboxen we de Op-Com, een merkspe-
cifieke tool om diagnose mee te stellen aan 
Opel-modellen. Op-Com wordt door het Hon-
gaarse bedrijf Auto-M3 ontwikkeld. De laatste 
jaren wint het diagnoseprogramma aan popu-
lariteit in Nederland en België. De Nederlandse 
distributeur AA-Equipment stelde een Op-Com 
beschikbaar.

In de stevige opbergkoffer vinden we een usb-
diagnose-interface, die we aansluiten op een pc. 
De Op-Com software downloaden we via een 
Nederlandstalige website. Via dezelfde website 
wordt ook de licentie voor het diagnoseprogram-
ma geactiveerd. Controle op updates doen we via 
het instellingenmenu van de software. De regis-
tratie van de software en de diagnose-interface 
verloopt automatisch bij de eerste programma-
start. Programma-updates komen via het internet. 
Deze updates zijn gratis.

In de werkplaats
Wat direct opvalt aan de Op-Com software, is het 
grote bedieningsgemak. De programmeurs heb-

Snelle voertuigidentificatie met behulp van de functie automa-
tische voertuigselectie.

Toegang tot uitgebreide 
configuratie-instellingen van 
een CIM-regeleenheid in een 
Zafira-B.

“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 Op-Com

te brengen. Is de technicus dus te laat met het 
inschakelen van het contact, dan weet Op-Com 
toch verbinding te maken.
Op-Com biedt standaardfuncties voor diagnose, 
zoals foutcodes lezen en wissen, meetwaarden-
blokken bekijken, actuatortesten uitvoeren en 
een groot aantal speciale functies. Denk dan aan 
het inleren van startonderbrekeronderdelen, 
variantcoderingen, CAN-configuraties, injector-
coderingen en adaptieresets van bijvoorbeeld 
uitlaatgasrecirculatie en luchtmassameter. Ook 
het initialiseren van de Easytronic-transmissie is 
mogelijk met Op-Com.

Update hard nodig
Bij de nieuwste Opel-modellen staat de Op-Com 
software op achterstand. De Adam, Cascada en 
de Mokka zijn nog niet opgenomen. Ook de 
ondersteuning van de Astra-J, Insignia en de 
nieuwe Meriva kan beter. De ontwikkelaar heeft 
ons echter ingefluisterd dat met de eerstvolgende 
update deze achterstand voor een groot deel is 
weggepoetst.

Voorproefje op de komende update van Op-Com. Dit screenshot 
toont de nieuwe Opel-modellen.

Mag de Op-Com blijven?
Onze werkplaats beschikt al enkele jaren over 
een Op-Com interface. We zijn er inmiddels zo 
aan verknocht geraakt dat we hem voor geen 
goud zouden willen missen. Zeker voor de Opel-
modellen gebouwd in de periode 1996 tot 2009 is 
het een van de beste aftermarket diagnosetools. 
In combinatie met een passthru interface en 
toegang tot de GME Infotech-website kun je dan 
op dealerniveau sleutelen. Het vervangen van bij-
voorbeeld een Z16XE motor-ecu is daarmee een 
klus die je niet meer hoeft uit te besteden. Je doet 
het gewoon zelf in de eigen werkplaats.
 

Op-Com heeft een 
overzichtelijk menu voor 
elke regeleenheid. Grote 
knoppen zorgen voor veel 
bedieningsgemak.

ben goed begrepen 
hoe je een user-inter-
face in elkaar steekt: 
eenvoudig. Grote 
knoppen maken een 
snelle bediening via 
een touchscreen mo-
gelijk. Een voertuig se-
lecteren is kinderspel: 
kies automatische 
voertuigselectie en de 
software doet de rest. 
Model, bouwjaar en 
motorcode worden 
direct herkend. Daarna 
kan meteen met de 
diagnosesessie van de 
motor-ecu begonnen 
worden. Veel scantools 
geven een commu-
nicatiefoutmelding 
als het contact te laat 
wordt ingeschakeld. 
Op-Com daarente-
gen blijft ongemerkt 
proberen de com-
municatie tot stand 
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