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Sergoyne Diagnostics onderzoekt Pass-Thru mogelijkheden

Dealerinfo voor elk autobedrijf
‘Autofabrikanten stellen onderhoudssoftware alleen beschik-

baar aan eigen merkdealers.’ Met die kop opende het Alge-

meen Dagblad een artikel over oneerlijke concurrentie voor 

het universeel autobedrijf. Euro 5 schrijft voor dat updates en 

technische informatie voor iedereen beschikbaar moet zijn. 

Hoe zit dat in de praktijk? Sergoyne Diagnostics deed onder-

zoek naar het aanbod.

In het AD-artikel staat: ‘In de praktijk blijkt het voor 
onafhankelijke garagehouders vaak onmogelijk 
om updates en programma’s te installeren, omdat 
ze geen toegang krijgen tot de computerpro-
gramma’s van de autofabrikanten’. Volgens de Euro 
5-wetgeving zijn autofabrikanten sinds septem-
ber 2009 verplicht om technische informatie te 
verstrekken. Denk daarbij aan technische service 
bulletins, recalls, software-updates en informatie 
over veiligheids- en antidiefstalsystemen.”De infor-
matie is beschikbaar, maar vaak moeilijk te vinden 
of duur om te bekijken”, is een veel gehoord argu-

ment onder autotechnici. Klopt dat wel?
Niels Andries is diagnosetechnicus bij Sergoyne 
Diagnostics. Hij heeft afgelopen zomer zijn oplei-
ding tot diagnosetechnicus afgerond. Niels deed 
zijn afstudeeronderzoek naar de beschikbaarheid 
van technische informatie die autofabrikanten 
aanbieden. Niels: “Autotechnici hebben soms 
moeite om de juiste technische informatie te 
vinden. De meeste autotechnici weten wel dat de 
informatie ergens beschikbaar is, maar gebruiken 
die niet. Het begrip Pass-Thru is bij de meesten 
helaas ook onbekend”. Tijd om dat te veranderen 

dus. Wat is er op de markt en wat zijn de moge-
lijkheden?
Diagnosetechnicus Niels heeft zowel de merk-
testers als aftermarket testers onder de loep geno-
men. Omdat het onmogelijk is om alle testers op 
de proef te stellen, heeft hij zich beperkt tot vier 
veel voorkomende merken: Ford, Opel, PSA en 
Volvo. Niels: “Ford maakt gebruikt van de VCM, 
Vehicle Communication Module. De prijzen voor 
dit systeem beginnen bij 700 euro. De gebruikte 
software is het Integrated Diagnostic System, 
kortweg ISD. Het biedt een volledige dekking aan 
alle Ford-voertuigen vanaf 1996 tot nu. Voor het 
gebruik van de software is een licentie noodzake-
lijk, die is online beschikbaar. Opel maakt gebruik 
van de Tech2-diagnosetester. Vanaf ongeveer 
1.400 euro is die op de markt voor iedereen 
beschikbaar. Die prijs is exclusief updates. Een 
voordeliger alternatief is de Op-Com, die is vanaf 
895 euro verkrijgbaar. De interface wordt op een 
computer aangesloten en na installatie van de 
software zijn bijna alle functies beschikbaar. 
Ook Volvo biedt een systeem voor het universele 
garagebedrijf aan: Vida. Dat staat voor Vehicle 
Information and Diagnostics for Aftersales. Net als 
bij de andere merken zijn er verschillende pakket-
ten verkrijgbaar. De standaard diagnoseappara-
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tuur heeft een prijs van 560 euro. De software-
update kost jaarlijks 4.570 euro, daarbovenop 
betaalt het autobedrijf extra voor de software-
update in een auto”. 

 Niet voor iedereen 
 “Peugeot en Citroën bieden niet de mogelijkheid 
aan universele autobedrijven om een origi-
nele tester aan te schaff en. Autobedrijven die 
regelmatig PSA-auto’s in de werkplaats hebben 
staan, kunnen volgens de dealer het beste aan de 
slag met een universele tester. Multi-diag is sterk 
in de PSA-groep en is tevens de leverancier van 
de originele software en testers die PSA-dealers 
gebruiken. Maar de universele oplossing biedt niet 
altijd het gewenste resultaat. De Multi-Diag voor 
universelen is niet identiek aan de originele tester. 
Via internet worden kopieën aangeboden van 
verschillende merkspecifi eke testers. Pas daarmee 
op”, zegt Niels.
De Euro 5-wetgeving schrijft autofabrikanten ook 
voor dat universele autobedrijven stuureenheden 
moeten kunnen initialiseren en coderen. Via een 
genormeerd proces SAE J2534 ligt dat vast. Via 
Pass-Thru kan de autotechnicus via een website 
van de autofabrikant software aankopen en die 
door middel van een diagnoseapparaat of Vehicle 
Communication Interface en EOBD-stekker op een 
auto installeren. “Pass-Thru is geen vervanging 
voor diagnose. Het biedt de mogelijkheid om de 
software van stuureenheden te actualiseren”, legt 
Niels uit. Waar moet je op letten als je ermee aan 
de slag gaat? Niels geeft een tip: “Sluit een krach-
tige lader aan. Voorkom dat de batterijspanning 
onder de 12,5 volt komt. Een stroomverbruik van 
70 ampère komt voor. En houd er rekening mee 
dat een software-update bij sommige merken 
meerdere uren kan duren”.
“Niet alle diagnoseapparatuur is geschikt voor 
Pass-Thru. Zorg dat je de laatste fi rmwareversie op 

de Vehicle Communication Interface geïnstalleerd 
hebt, voordat je een update van een stuurappa-
raat uitvoert”, zegt Niels. Via de website van fabri-
kanten is de nieuwste software te downloaden.
“De autofabrikantensites zien er veelbelovend uit. 
Tijdens mijn onderzoek had ik technische proble-
men op de Ford-site. Ik kreeg de melding: ‘Er is een 
fout opgetreden bij het uitvoeren van deze ap-
plicatie’. Ook op andere computers deed deze fout 
zich voor. De oorzaak was onbekend”, zegt Niels.
De Peugeot-site geeft de autotechnicus vooraf een 
waarschuwing: “Let op, de functie telecoderen/
herprogrammeren overeenkomstig de norm SAE 
J2534 (Pass-Thru) moet nog worden gevalideerd. 
Neem contact op met deploiement_diagnostic@
mpsa.com. Indien dit niet wordt opgevolgd, is 
deze bewerking volledig voor eigen risico”. Tijdens 
het proces blijkt dat Pass-Thru niet werkt, er 

verschijnt een foutmelding. Wederom geen suc-
ces. Bij Opel had Niels inlogproblemen: “Hoewel 
de klantenservice vriendelijk en vlot reageert, 
duurde het even voor het probleem opgelost was. 
Via Pass-Thru is het mogelijk om het motorstuur-
apparaat te updaten of hercoderen. Afhankelijk 
van het model zijn er meer of minder functies 
beschikbaar”. Niels is enthousiast over Volvo: 
“De mogelijkheden die Volvo biedt via Pass-Thru 
zijn eindeloos. Alles wat een dealer kan, kan het 
universele autobedrijf ook. Hier kan het onafhan-
kelijke autobedrijf wat mee”. 

 Oneerlijke concurrentie? 
 Autofabrikanten bieden dus technische infor-
matie en software aan op de websites, maar in 
de praktijk werkt het nog niet vlekkeloos en als 
het werkt is het tijdrovend. Niels: “Het kost meer 
tijd om je te verdiepen in een site en alles aan de 
praat te krijgen dan een auto naar de dealer te 
brengen. Natuurlijk word je wel steeds handiger 
in het opzoeken van de juiste software en het 
herprogrammeren. Mijn advies is om een training 
te volgen en te beginnen met enkele merken. 
Voorlopig hebben universele autobedrijven de 
dealer nodig voor bepaalde werkzaamheden”. 

Pass-Thru biedt de mogelijkheid om de software van stuureenheden te actualiseren of opnieuw te programmeren. De software 
wordt van de site van de autofabrikant gedownload en via een interface naar de auto gekopieerd.

Via de sites van de autofabri-
kanten zijn niet alleen soft- 
ware-updates te vinden, maar 
ook technische informatie en 
technische service bulletins. In 
het AMT-maanddossier staat 
een overzicht naar alle sites. 

 WWW.AMT.NL WWW.AMT.NL

Op zoek naar technische informatie? In ons maanddossier staat 
een overzicht naar de websites van autofabrikanten. 2ndBit 
geeft trainingen, sinds kort ook samen met Sergoyne Diagnos-
tics. Bekijk de mogelijkheden op www.amt.nl/november2013 
of scan de QR-code.

Zelf aan de slag

Overzicht van een ECU herprogrammatie.

Voertuig

SAE interface

Server autofabrikant
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