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Diagnosetester getest
UNBOXING DE AUTEL MAXISYS MS908

“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…

Onlangs heeft Autel de MaxiSys 
MS908 gelanceerd. Dit diagnoseap-
paraat wilden we graag unboxen. 
Autel timmert immers hard aan de 
weg met diverse diagnosesystemen. 
De MS908 is daarvan het nieuwe 
vlaggenschip. De MaxiSys MS908 werd 
stipt volgens afspraak geleverd. Het 
systeem, bestaande uit een Android 
tablet pc en een Bluetooth diagnose-

interface, zit in een stevige koffer. 
Autel levert de MS908 compleet met 
OBD-1 connectoren. Bij de aanschaf 
zijn de software-updates gedurende 
het eerste jaar inbegrepen. Wanneer de 
tablet met internet is verbonden zijn 
de updates zeer eenvoudig te instal-
leren. Autel heeft hier een soort app 
voor die de beschikbare updates toont 
met daarin beknopt beschreven welke 
nieuwe functionaliteit met de update 
wordt toegevoegd. Altijd handig om 
te weten.

In de werkplaats
Van Autel zijn we diagnosesystemen 
gewend met dekking voor Europese, 
Aziatische en Amerikaanse merken. 
Deze MaxiSys MS908 is hierop geen 
uitzondering. Vorig jaar hadden we 
bij het unboxen van de Autel Maxidas 
DS708 (zie: AMT 3-2013) nog een hout-
je-touwtje-gevoel. Met deze nieuwe 
Autel zijn we blij verrast. De tablet 
voelt solide aan. Het opstarten gaat 
snel en het apparaat is direct gebruiks-
klaar. De Bluetooth-verbinding met de 
diagnose-interface wordt automatisch 
gemaakt. Autel heeft ook de bijgele-
verde OBD-1 connectors verbeterd. Dit 
zijn nu opzetconnectoren voor de OBD-
2 connector geworden. Pinnetjes krom 
duwen zal niet snel gebeuren.

De MaxiSys-systemen draaien op een 
Android-besturingssysteem. De app 
Diagnostiek brengt ons waar we zijn 
moeten. In het diagnosemenu vinden 
we grote buttons met merklogo’s 
verdeeld over verschillende tabbladen. 
Hiermee kun je snel naar het gewenste 
merk en model navigeren. De tablet-
bediening, gewoon met je vingers, 
maakt het werken prettig. Naast keuze 
voor een merk werkt de selectie ook op 
basis van het VIN van het voertuig. Dit 
kan automatisch of handmatig. Tijdens 
de testperiode werkte de automati-
sche VIN-detectie goed bij auto’s na 
bouwjaar 2009.
De diagnosefuncties werken zoals dat 
hoort. Systeemscans kunnen worden 
uitgevoerd, parameters en live data 
zijn op verschillende manieren weer 
te geven, ook grafisch. Actuatortesten 
zijn beschikbaar en afhankelijk van het 
gekozen merk zijn diverse codeer- en 
programmeermenu’s voorhanden. De 
meeste menu’s zijn in het Nederlands.

Werken met de tablet
De tablet lijkt aan een opmars begon-
nen in de werkplaats. Een compacte 
alleskunner. Handig voor op de 
gereedschapswagen. Je hebt immers 

niet alleen een diagnoseapparaat 
bij de hand, maar ook een camera 
en toegang tot internet. En daarmee 
toegang tot werkplaatshandboeken en 
technische informatie websites direct 
bij de klus. Het enige nadeel is dat op 
het 9.7 inch tabletscherm de schema’s 
te klein worden weergegeven. De 
tablet die Autel levert oogt als gezegd 
solide. De tijd zal leren hoe die gedijt in 
de werkplaatspraktijk.

Mag de MaxiSys MS908 
blijven?
Sinds de start van de Unboxing-rubriek 
hebben we al veel verschillende diag-
nosetools kunnen proberen. Opvallend 
is dat de verschillende multi-brand 
tools haast niet meer voor elkaar onder 
doen in merkdekking en diagnosefunc-
ties. Het onderscheid zit nu in look & 
feel, bedieningsgemak en toegang tot 
technische documentatie. De MaxiSys 
MS908 van Autel doet het meer dan 
goed op deze punten. 
De stevige Android-tablet met touch-
screen is een fijne compagnon die 
naast diagnose ook heel geschikt is 
voor andere doeleinden als het raad-
plegen van werkplaatsdocumentatie. 
Deze Autel mag blijven!

Geen houtje-touwtje-gevoel. Stevige koffer, solide tablet en de OBD-1 con-
nectors zijn aanzienlijk verbeterd.

Opstarten gaat snel en de MS908 is 
direct gebruiksklaar. De Bluetooth-
verbinding met de diagnose-inter-
face komt automatisch tot stand.

De tabletbediening, gewoon met je 
vingers, maakt het werken prettig. 
Bovendien heb je niet alleen een 
diagnoseapparaat, maar ook een 
camera en toegang tot internet.

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