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DIAGNOSETESTER GETEST

Würth heeft recentelijk het IQ330-diagnose-
systeem gelanceerd. Dit Duitse bedrijf, groot 
geworden met de handel in montage- en 
bevestigingsmaterialen, bewerkt de markt 
voor diagnoseapparatuur met verschillende 
modellen op basis van het WOW-platform. 
WOW staat voor Würth Online World en is het 
eigen diagnose- en informatiesysteem van 
Würth. De IQ330 kondigden we reeds aan op 
AMT.nl we zien hem ook al terug in de AMT 
Diagnosewijzer. Kan de IQ330 de hooggespan-
nen verwachtingen nu waarmaken bij zijn 
unboxing?
 
Würth heeft in ieder geval zijn best gedaan voor 
de IQ330 die wij mogen gebruiken. Het systeem 
werd compleet met rolwagen in onze werkplaats 
afgeleverd. Op de rolwagen vinden we, naast een 
dockingstation met daarin de IQ330-tablet, een 
toetsenbord en een muis. De diagnose-interface 
is een draadloze Snooper+. Würth biedt naast de 
diagnose hard- en software ook een hotline bij de 
IQ330.

De WOW-software biedt een weinig inventieve voertuigselectie.

Praktische mogelijkheid: het maken van een systeemscan.

De interactieve storingsdiagnose op de IQ330 lijkt nog niet 
helemaal af.

De IQ330 heeft een redelijk compleet werkplaatshandboek 
aan boord.

‘Snel’, ‘Intuïtief te bedienen’, ‘Kan 95 procent van het wagenpark aan’, ‘Diep-
gang op OEM-niveau’... Leveranciers van diagnosetools zijn zelf 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 Würth IQ330
In de werkplaats
Tijd om aan de slag te gaan met het IQ330-
systeem. De diagnosetablet draait op Windows 7, 
en het opstarten gaat vlot. We zijn altijd benieuwd 
hoe de programmeurs de voertuigselectie in 
elkaar hebben gestoken. Kozen ze voor een 
keuzemenu of voor handige hulpjes zoals VIN- of 
kentekenherkenning. We treffen een ouderwets 
keuzemenu. Dus: eerst een merk selecteren, 
daarna een model kiezen. Dat geeft je de beschik-
king over een diagnoseapparaat aangevuld 
met technische data en elektrische schema’s. 
Het WOW-platform biedt de mogelijkheid om 
een systeemscan uit te voeren, regeleenheden 

serviceklus flink vertragen. De gehele perfor-
mance van het programma doet traag aan. Dan 
is er ook nog de interactieve diagnose, die doet 
aan alsof hij nog niet helemaal af is. Als Würth het 
systeem morgen weer komt ophalen zal ik al die 
tussenschermen en de geleide diagnose niet gaan 
missen. Aan de andere kant verschaft Würth de 
werkplaats met de IQ330 een diagnosesysteem 
met een geïntegreerd werkplaatshandboek dat 
een heel behoorlijke voertuigdekking omvat.

rechtstreeks te benaderen of veel voorkomende 
servicefuncties te kiezen. Als een regeleenheid 
rechtstreeks benaderd wordt voor diagnose 
beschikt de IQ330 over de standaardfuncties als 
foutcodes lezen en wissen, live data weergeven, 
aanstuurtesten en de mogelijkheid tot specifieke 
coderingen als bijvoorbeeld het inleren van een 
afstandsbediening voor de centrale vergrende-
ling. De beschikbaarheid van deze specifieke 
coderingen zal uiteraard per merk verschillen.

Begeleide diagnose
In het menu troffen we ook een zogenaamde 
interactieve diagnose aan. Hiermee kan je een 
begeleide diagnosefunctie opstarten. Wij probeer-
den dit uit voor de klacht: ‘Motor slaat niet aan’. 
De interactiefunctie stelt vragen als: “Draait de 
startmotor rond?”, en: “Lees de foutcodes uit, zijn 
er codes opgeslagen?” En gaat dan verder met: 
“Is er een krachtige vonk?”, “Zijn de bougiekabels 
juist aangesloten?” Als laatste stap worden enkele 
vragen over de brandstofdruk en injectoraanstu-
ring gesteld. Daarna komt de begeleiding plots 
ten einde.
De WOW-software is opgedeeld in tabbladen. 
Verschillende diagnosefuncties worden in de tab-
bladen uitgevoerd. Er kunnen maximaal vijf tab-
bladen geopend zijn. Zo kan je in één tabblad de 
diagnosetool openen en in een ander tabblad het 
werkplaatshandboek of een elektrisch schema. 
Praktisch!

Mag de IQ330 blijven?
Toch maakt de IQ330 de hooggespannen ver-
wachtingen niet waar. De WOW-software werkt 
met vele tussenschermen die de diagnose- of 
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