
Superhandig overzicht om te controleren wat de status 
is van de readiness testen.

PRODUCT

23 mei 2014 | AMT | 77

Diagnosetester getest
UNBOXING AUTOENGINUITY

“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…

Autoenginuity is sinds 2003 actief op 
de markt met een OBD-II scantool. 
In Nederland en België geniet het 
Amerikaanse merk echter nog weinig 
bekendheid. De scantool is geschikt 
voor uitlezen van het EOBD-systeem en 
heeft als extra zogenoemde OE-cove-
rage voor diverse merken. Laten we 
eens kijken hoe bruikbaar dit Ameri-
kaanse gereedschap is in de werkplaats.
De Nederlandse importeur DiagnosES 
heeft ons een volledig vrijgescha-
kelde Autoenginuity bezorgd. Dat wil 
zeggen, de OE-coverage voor alle 19 
beschikbare merken is geactiveerd. De 
Autoenginuity scantool bestaat uit een 
USB-interface en software die draait 
op een Windows-pc. De software en de 
meegeleverde handleiding zijn in het 

Engels. De installatie verloopt vlot en 
dan is de software direct gebruiksklaar.

In de werkplaats
De voertuigselectie verloopt afhanke-
lijk van merk en bouwjaar door middel 

van uitlezen van het chassisnummer 
of door een handmatige selectie. 
Handig is dat bij handmatige selectie 
niet altijd alle keuzevelden ingevuld 
hoeven te worden. De software maakt 
dit duidelijk door de noodzakelijke 
velden rood te markeren. Als eenmaal 
een voertuig geselecteerd is, kies je 
een systeem waar je aan gaat werken. 
De dekking verschilt sterk per merk en 
model.

Generic Powertrain
Wanneer je in het selectiemenu kiest 
voor Generic Powertrain kom je in 
het EOBD-systeem. Hier komt de 
Autoenginuity goed tot zijn recht. Hij 
combineert EOBD-modes in tabbla-
den. Dat vereenvoudigt de diagnose 
van emissiegerelateerde storingen. 
Het tabblad O

2
-Sensors verzamelt alle 

lambdagerelateerde live data. Die kun 
je daarna grafisch weergegeven. EOBD 
live data kun je op vier verschillende 
tabbladen bekijken. Handig is dat de 
software verschillende eenheden voor 
live data kent, bijvoorbeeld spruit-

stukdruk uitgedrukt in psi of in kPa. 
Alle live data kun je uitgebreid via de 
datalogging-optie opnemen om nader 
te analyseren.

OE-coverage
Als gezegd kun je de Autoenginuity 
ScanTool uitbreiden met OE-coverage 
voor 19 merkgroepen. De nadruk ligt 
hier op de Amerikaanse markt. Slim 
bedacht is dat je als het ware “on 
demand” de scantool kunt uitbreiden. 
Dus meldt er zich een Jaguar XJR in de 
werkplaats dan kun je de OE-coverage 
voor Jaguar toevoegen aan de soft-
ware. Op die manier is de scantool te-
gen relatief lage kosten uit te breiden 
naar een multimerk diagnoseapparaat.

Mag de Autoenginuity 
blijven?
De Autoenginuity ScanTool bevat veel 
slimmigheden rondom EOBD-data. 
Live data kan hij op allerlei manieren 
weergegeven en opnemen. De moge-
lijkheid om aanvullende OE-coverage-
opties vrij te schakelen is een handige 
feature om de scantool telkens verder 
uit te breiden. Ja hoor, deze mag 
blijven!

De Autoenginuity scantool bestaat 
uit een USB-interface en software 
voor een Windows-pc.

De voertuigselectie verloopt via VIN-opvraging of 
handmatige selectie.

Systeemscan maken? Geen probleem.

Durf je het aan?
Durf je het aan om je diagnose-
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

De Autoenginuity kan de EOBD-live data op verschil-
lende wijzen weergeven. Daarbij heb je als gebruiker 
veel vrijheid qua instellingen.
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