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Diagnosetester getest
UNBOXING AVL DITEST VCI 1000

“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…

Het Oostenrijkse AVL DiTest komen we 
in Nederland nog niet zo vaak tegen. 
Op AMT Garageforum staan weinig 
topics waarin een AVL-diagnosetester 
gebruikt is. Is dat terecht? In deze 
Unboxing nemen we de AVL VCI1000 
onder de loep. Het AVL DiTest-pakket is 
een Windows pc-gebaseerd diagnose-
systeem met een handzame Bluetooth 
diagnose-interface. In ons geval 
draaiden we de software op onze eigen 
Panasonic CF30 Toughbook. AVL levert 
op verzoek ook een tablet pc. De inter-
face wordt samen met een eventueel 
noodzakelijke Bluetooth-dongle in een 
degelijke opbergkoffer geleverd. Up-
dates worden volgens de Nederlandse 
distributeur via internet of desgewenst 
per dvd geleverd.

In de werkplaats
AVL levert bij de VCI 1000-diagnose-
interface het softwareprogramma 
XDS 1000. Dat beschikt over een 
absoluut prettige user interface. De 
diagnosesoftware is volledig Neder-
landstalig en wij zijn geen hinderlijke 
vertalingsfouten tegengekomen. De 
bediening is touchscreen-vriendelijk 
door het gebruik van tabbladen en 
grote knoppen. Puntje van kritiek is 
het ontbreken van toetsenbordherken-
ning tijdens de voertuigselectie in het 
scrollvak. Overigens werkt het filteren 
op letter wel als je gebruik maakt van 

het zoekvenster. Even wennen. De 
voertuigselectie verloopt verder soe-
peltjes en de AVL maakt daarna een 
systeemscan. Vanuit het resultaat van 
die systeemscan kun je doorklikken 
naar elke individuele regeleenheid. 
Hier zijn de te verwachten diagnose-
functies beschikbaar. Foutcodes lezen 
en wissen, raadplegen van live data 
en het aansturen van actuatoren is 
probleemloos. De live data geeft de 

AVL in een gegevenslijst of grafisch 
weer. Adapties, basisafstellingen en 
andere speciale functies groepeert de 
AVL onder de noemer TOP-functies. 
Na het uitvoeren van een systeemscan 
genereer je met de TOP-functiebutton 
direct een overzicht van alle beschik-
bare speciale diagnosefuncties van het 
voertuig. Best handig en scheelt een 
hoop zoekwerk bij onbekendheid met 
dit voertuig.

Informatiesysteem
De AVL DiTest-systemen hebben ook 
een werkplaatsinformatiesysteem 
aan boord. AVL noemt het Scout en 
Xis. In Scout treffen we een soort van 
diagnose-assistent. Die begeleidt de 
autotechnicus in de vorm van een 
stappenplan bij een foutcode. Tevens 
zijn er voor een aantal merken en 
modellen bekende problemen gedo-
cumenteerd. Xis bevat typische werk-
plaatsinformatie zoals componentlo-
caties, elektrische schakelschema's en 

informatie over de manuele service-in-
dicator resetmogelijkheden. Helaas is 
de informatie in Scout en Xis ten tijde 
van het schrijven van deze Unboxing 
alleen in het Duits beschikbaar. Onze 
conclusie: het AVL-informatiesysteem 
is nog niet compleet. Gelukkig belooft 
AVL een nieuw en uitgebreider infosys-
teem voor het eind van dit jaar.

Mag de AVL DiTest blijven?
AVL levert een universeel diagnose-
systeem. Dat nog weinig werkplaatsen 
deze tester gebruiken, is naar onze 
mening onterecht. Zeker in schadeher-
stelwerkplaatsen komt de AVL goed 
tot zijn recht; eenduidige bediening, 
mogelijkheid om systeemscans te 
maken en speciale diagnosefuncties 
overzichtelijk gegroepeerd. Wij heb-
ben in ieder geval met veel plezier 
gewerkt met dit diagnosesysteem en 
de kleine Bluetooth interface. Of ie 
mag blijven? Duidelijke zaak, dit is een 
fijn ding om mee te werken.

De AVL diagnosetester komen we in de Nederlandse werkplaatsen nog niet 
zo vaak tegen. Is dat terecht?

Een overzichtelijk resultaat aan het 
einde van een systeemscan.

Duidelijkheid. Simpel te bedienen 
software, geschikt voor touchscreen 
bediening.

Handig overzicht met alle beschik-
bare speciale diagnosefuncties.

AVL Xis: een soort werkplaatshand-
boek.

AVL Scout helpt bij het opsporen 
van defecten en foutcodes.

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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