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Diagnosetester getest
UNBOXING THE SNAP-ON MODIS ULTRA

“Snel”, “Intuïtief te bedienen”, “Kan 95% van het wagenpark 
aan”, “Diepgang op OEM-niveau”. Leveranciers van diagnose-
tools zijn meestal erg enthousiast over hun producten. Maar 
hoe werkt zo’n apparaat in de praktijk? Technisch Specialist 
Frank Bouman pakt een diagnosetool uit en gaat er meteen 
mee aan de slag in zijn werkplaats. Zijn oordeel? Lees maar…

In januari lanceerde Snap-on zijn Modis 
Ultra-diagnosetester. Het persbericht 
maakte ons nieuwsgierig naar de 
mogelijkheden van deze nieuwe tester. 
Gelukkig stelde Snap-on Benelux ons 
een Modis Ultra ter beschikking voor 
een Unboxing. 
De Snap-on Modis Ultra is een hand-
held diagnoseapparaat. Bediening 
verloopt via het 8” touchscreen kleu-
rendisplay of via de vier bedienings-
knoppen. De Modis Ultra beschikt over 
een ingebouwde tweekanaals oscillo-
scoop. Verder heeft Snap-on een func-
tionaliteit ingebouwd die ‘Fast-Track 
Diagnose Assistent en Component Test’ 
heet. Het geheel wordt geleverd in een 
stevige opbergkoffer.

In de werkplaats
De Modis Ultra zit solide in elkaar, voelt 
degelijk aan en heeft een fijn formaat 
voor werk in en rond een voertuig. Op-
starten gaat snel, binnen vijf seconden 
is de Modis Ultra bedrijfsklaar. Na selec-
tie van de scantoolfunctie kies je een 
merk en daarna het bouwjaar. Bij een 
aantal merken detecteert de Snap-on-
software automatisch model en motor, 
wat het selectieproces versnelt. We 
starten deze Unboxing op een BMW 
320i, model E90. De Modis Ultra detec-
teert alle aanwezige regeleenheden.
De software is in het Nederlands en 
Snap-on heeft gekozen om zoveel 

mogelijk de regeleenheidbenamingen 
van de autofabrikant te volgen. Intuï-
tief klik je met de vier bedieningsknop-
pen door scantoolfunctionaliteiten als 
foutcodes lezen en wissen, live data en 
actuatortesten. De live data wordt gra-
fisch weergegeven en kan eenvoudig 
worden opgeslagen en opgeroepen 
voor latere analyse.
Snap-on heeft geen functie-indeling 
gemaakt in de regeleenheidpresen-
tatie. Zo staan motormanagement en 

transmissie onder Powertrain en de 
rem- en onderstelelektronica onder 
Chassis. In de Modis Ultra worden alle 
regeleenheden onder elkaar opge-
somd. Wij zien liever een onderverde-
ling, dat geeft meer overzicht.
Naast de scantoolfunctie biedt de Mo-
dis Ultra een tweekanaals oscilloscoop 
en universeelmeter. De scoop kent 
veel voorinstellingen. Op basis van een 
geselecteerd voertuig en motorma-
nagementsysteem worden bijvoor-
beeld instellingen geladen voor het 
controleren van een nokkenassensor-
signaal. De Fast Track-functies helpen 
je bij het beoordelen van het gemeten 
signaal. We moeten wel constateren 
dat de Fast Track-database momenteel 
summier gevuld is.

Theorieles
Opvallend zijn de mini theorielessen 
in de Modis Ultra. We vonden een 
les die het opsporen van clandestien 
stroomverbruik in een voertuig behan-
delt. Die legt uit hoe je de Modis Ultra 
samen met een amperetang inzet 
om de verbruiker op te sporen. De les 
spoort je aan om de zekeringen in het 
voertuig stuk-voor-stuk los te nemen 
en tegelijkertijd het stroomverbruik 
te monitoren. Hoe anders zou je de 
diagnose met de Modis Ultra kun-
nen uitvoeren door de ingebouwde 
universeelmeter als voltmeter in te zet-
ten en het spanningsverlies over elke 
zekering te meten?

Mag de Snap-on Modis 
Ultra blijven?
De Modis Ultra maakt de hoge ver-
wachtingen deels waar. We hebben 
hem op veel verschillende auto’s ge-
bruikt. Door de snelle opstarttijd en de 
gebruiksvriendelijke user interface ben 
je als monteur snel vrienden met deze 
Snap-on. Qua diepgang doet hij niet 
onder voor andere bekende namen. 
Dus ja, de Modis Ultra mag blijven. 
Toch nog één kritiekpuntje: de scoop- 
en universeelmeterfuncties zien we 
liever gescheiden. Immers, als je over 
alleen de Modis Ultra beschikt, loop je 
kans een pittige diagnoseklus, waarbij 
je de oscilloscoop inzet, te moeten on-
derbreken omdat je de scantool nodig 
hebt voor het resetten van een service-
indicator. Daarvoor biedt Snap-on een 
oplossing: de Snap-on Vantage. Dat is 
een multimeter met scope.

De Snap-on Modis-Ultra maakt een solide indruk en wordt geleverd in een 
stevige koffer.

Een systeemscan maken, gaat ge-
makkelijk met de Modis Ultra.

Handig, een overzicht van recent 
uitgelezen voertuigen.

De Fast Track Component Test assis-
teert je als monteur bij het beoorde-
len van sensoren en actuatoren van 
een motormanagementsysteem.

Het startscherm toont de scanner 
en de scope-multimeterfunctie.

Durft u het aan?
Durft u het aan om uw diagno-
se-equipment te laten testen 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.
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