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Elektronica-storingen zijn vandaag
de dag de grootste zorg in de werk-
plaats. Wie achterloopt in kennis
en goede diagnose-apparatuur ont-
beert, kan veel klanten niet langer
van dienst zijn. U kunt ervan ver-
zekerd zijn dat de ‘elektronisering’
van de auto alleen maar toeneemt.
Elektronische regelsystemen zijn
niet langer voorbehouden aan de
motor, maar doen ook hun intrede
in de klimaatregeling, automati-
sche transmissie, de demping, het
onderstel en het remsysteem.

Mechanische problemen zijn
doorgaans eenvoudig te lokaliseren
met het gehoor, het oog en de nodi-

ge ervaring. Bij elektronische sto-
ringen is het andere koek. Je hoort
niets, je ziet niets en veel storingen
komen zó zelden voor, dat ervaring
ook niet alles tot een goed einde
brengt. De monteur heeft behoefte
aan een gedegen opleiding (sys-
teemkennis!) en moderne diagno-
se- en meetapparatuur om de oor-
zaak van storingen op te sporen en
te verhelpen.

Foutcode niet zaligmakend
Veel stuurapparaten bezitten een
zelfdiagnosesysteem, dat storingen
vastlegt in een geheugen. Met een
foutcodelezer (in combinatie met

passende software en diagnose-
kabel) is zo’n storing op te roepen.
Dat de oplossing van het probleem
dan ook gevonden is, blijkt vaak
een illusie. Meestal is men slechts
op weg geholpen en in een enkel
geval zelfs op het verkeerde been
gezet. Bovendien worden veel sto-
ringen niet als foutcode geregis-
treerd.

Een stap in de goede richting is
een foutcodelezer die via de dia-
gnosestekker serieel kan commu-
niceren met het stuurapparaat. Wat
deze communicatie daadwerkelijk
oplevert, hangt af van het type
stuurapparaat. Het ene manage-

mentsysteem is ‘vrijgeviger’ dan
het andere, waar het gaat om het
uitlezen van data. Vaak kan men
bepaalde sensorsignalen meten en
soms ook via de diagnosestekker
bepaalde actuatoren aansturen. De
betere handtesters hebben daar een
automatisch testprogramma voor.

Wie nog dieper wil graven, zal
voor parallelle communicatie met
het motormanagement moeten kie-
zen. Middels een adapter tussen
het motormanagement en de aan-
sluitstekker van de kabelboom,
worden alle draden als het ware af-
getakt. Zo kan de tester continu
alle in- en uitgaande signalen me-
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ten en vergelijken met de norm-
waarde. Ook kan men deze vorm
van ‘aftakken’ gebruiken voor het
aansluiten van een zogeheten
break-out box. Elke kabel die naar
het stuurapparaat gaat of deze ver-
laat, is dan beschikbaar als mee-
taansluiting. Men kan zodoende
met een multimeter of scope elk
signaal in beeld brengen en uitein-
delijk doordringen tot de kern van
het probleem. Is het motormanage-
ment de oorzaak, een sensor, ac-
tuator, de kabel of is er simpelweg
sprake van een slechte massa-
verbinding?

Een pientere elektronica-mon-
teur is met break-out box, een
meerkanaals labscope en automo-
tive multimeter nagenoeg elk elek-
tronica-probleem de baas. Helaas
is auto-elektronica niet voor elke
monteur gesneden koek. Handtes-
ters die over automatische diagno-
seprogramma’s beschikken zijn
voor de minder gespecialiseerde
monteurs een uitkomst. Ze ‘bekij-
ken’ in een oogwenk het complete
elektronische systeem en signale-
ren waar het defect zich bevindt.
Vervolgens kan men gericht verder
zoeken.

Weet wat je meet
Aan een meting heb je weinig als
je niet weet of de gemeten waarde
of het signaalbeeld correct is of
een afwijking vertoont. Daarom is
het waardevol als een handtester
wordt geleverd met fabrieksdata en
referentie-signaalbeelden. U kunt
dan behalve meten ook diagnose-
stellen en vaak doet de tester dat al
voor u. Kijk bij de aanschaf van
een elektronica-handtester goed
naar de toepassingsmogelijkheden.
Veel fabrikanten richten zich
slechts op enkele (vaak Europese)
automerken. Ook het modellen-
aanbod per automerk kan sterk
verschillen, evenals de bouwjaren
die worden afgedekt. Ook belang-
rijk is of het gebruik zich beperkt
tot het motormanagement en om-
liggende componenten, of dat de
diagnose-mogelijkheden zich ver-
der uitstrekken tot bijvoorbeeld
ABS, klimaatregeling, dieselelek-
tronica, elektronische automaten
etc. Enkele testers zijn zelfs nog
uit te breiden met motortestfunc-

ties (ontsteking, cilinderbalanstest
etc.), zodat er sprake is van een all-
round motor- en elektronicatester
in zakformaat. In combinatie met
een viergastester beschikt men dan
over een waardige vervanger van
de grote motortester.

Erg waardevol is dat een testsys-
teem niet alleen over fabrieksgege-
vens beschikt, maar de monteur
ook begeleidt in het diagnosestel-
len. Dat begint met aanwijzingen
over de te maken testaansluitingen
en eindigt met een heldere analyse
van de gevonden afwijkingen.

Testen op de weg
Intermitterende storingen zijn het
grootste probleem, omdat ze nét
niet optreden tijdens het diagno-
sestellen in de werkplaats. Rijdend
testen biedt dan soelaas, maar daar
moet de handtester wel geschikt
voor zijn. Zo dient die onafhanke-
lijk van netspanning te functione-
ren (batterij- of accuvoeding). Ook
een geheugenfunctie is uiterst zin-
vol. Ontbreekt die, dan zal men
continu moeten meten net zolang
tot de storing zich voordoet en men
dit ook daadwerkelijk constateert.

De hoogwaardige elektronica-
handtesters beschikken over een
mogelijkheid om continu signalen
te bewaken en dit bij een optreden-
de afwijking vast te leggen, com-
pleet met de situatie ervoor en
erna. Later kan men dan in alle rust
de storing analyseren. Het is daar-
bij waardevol wanneer zoveel mo-
gelijk signalen worden vastgelegd,
dat maakt het zoeken naar de oor-
zaak eenvoudiger. In feite doet de
handtester in zo’n geval dienst als
‘flight-recorder’.

Op de volgende pagina’s maakt
u kennis met het bij ons bekende
aanbod elektronica-handtesters.
Het gaat hier om handheld-testap-
paratuur waarmee daadwerkelijk
metingen kunnen worden verricht.
Voor het aanbod foutcodelezers
verwijzen we naar AMT mei 1997.
De genoemde leveranciers ver-
strekken u graag gedetailleerde in-
formatie over de toepassingen en
meetmogelijkheden en geven des-
gewenst demonstraties om te laten
zien wat een apparaat werkelijk in
zijn mars heeft. 

A.N. Cupédo

Intermitterende,dus sporadisch
optredende storingen zijn het
moeilijkst op te lossen.Een rijtest
met aangesloten handtester biedt
dan soelaas.De tester dient onaf-
hankelijk van netspanning te kun-
nen werken en te beschikken over
een geheugenfunctie.Liefst moe-
ten zoveel mogelijk signalen wor-
den vastgelegd vóór, tijdens en ná
de storing
FOTO:JAN LIEFTINK

De meeste elektronica-handtesters communiceren ‘serieel’via de dia-
gnosestekker-aansluiting van de auto.Wie dieper wil graven kan bij som-
mige testers parallel communiceren.Alle in- en uitgaande signalen van
het stuurapparaat worden dan afgetakt,gemeten en vergeleken met de
normwaarde
FOTO:OMITEC
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Lucas Laser dringt door 
in motormanagement
De Laser 2000 van Lucas is een pro-
fessionele handtester voor motorma-
nagementsystemen (benzine en die-
sel) en ABS.Hij wordt aangesloten
op de diagnosestekker van de auto.
Men kan er foutcodes mee uitlezen
en wissen en ook werkelijke signalen
mee meten en analyseren.De Laser
2000 wordt met verwisselbare pro-
grammamodules aangepast op het
betreffende systeem of autotype.
Deze modules zijn o.a.verkrijgbaar
voor Ford, Peugeot, BMW, VW, Opel,
Fiat, Renault, Mercedes, Audi,
Citroën en Rover.Ze kosten vanaf 
ƒ 680,- per stuk, de handtester zelf
kost ƒ 5.250,-.Voor sporadisch optre-
dende storingen bewijst de Lucas
handtester ook goede diensten, om-
dat hij kan worden gebruikt tijdens
een proefrit.De snapshot-functie legt
de storing vast, waarna men in de
werkplaats in alle rust de diagnose
kan stellen.
In combinatie met de Laser 1500

break-out box (ƒ 5.250,-) kan men
nòg gedetailleerder diagnosestellen.
Deze dient als interface tussen de
Laser 2000 en de ECU.Ook kan hij
dienst doen als break-out box.Men
kan nu alle in- en uitgaande signalen
van de ECU meten.De break-out box
heeft 110 genummerde meetpunten
die corresponderen met de nummers
die op het display van de Laser 2000
worden weergegeven.Vooral bij au-
to’s met een minder geavanceerd
zelfdiagnosesysteem is de combina-
tie Laser 2000/1500 een uitkomst.
Met behulp van de laatste kan men
ook eenvoudig met een oscilloscoop
meten.

Kühne Automotive bv,
Postbus 19,
3870 CA Hoevelaken

(033) 254 22 11
Fax:(033) 253 58 82

FOTO:LUCAS

Omitec Autocheck: foutcodelezer met toegevoegde waarde
De Omitec Autocheck is een hand-
tester die wordt aangesloten op de

diagnosestekker van de auto.Men
kan vervolgens foutcodes uitlezen
(en wissen), maar ook serieel com-
municeren met het motormanage-
ment.Afhankelijk van het type stuur-
apparaat is het dan mogelijk sensor-
informatie en leerfuncties te bekijken
en diverse actuatoren aan te sturen.
Met een programmakaart wordt de
Autocheck aangepast op het auto-
merk en de bijbehorende fabrieks-
data.De diagnosemogelijkheden be-
perken zich niet tot motormanage-
mentsystemen, ook airbags, ABS,
elektronische automaten en dash-
boardelektronica kunnen met de bij-
passende software worden getest.
De prijs van de Autocheck bedraagt 
ƒ 1.850,-.Programmakaarten zijn er
vanaf ƒ 550,-.Optioneel is ook een
kleurenprinter leverbaar.De tester

Crypton ACT: 
veelzijdig en voordelig
De ACT is de beproefde foutcode-
lezer van Crypton.Hij wordt met
voertuigspecifieke software, in de
vorm van een insteekbare program-
makaart en voertuigkabel afgestemd
op de diagnosetoepassing.Hij is ge-
schikt voor de meeste Europese au-
tomerken, maar ook diverse Japanse
merken.De ACT communiceert se-
rieel met het stuurapparaat.Hij kan
foutcodes uitlezen, maar ook signa-
len bekijken en actuatoren aanstu-
ren.Gebruik tijdens een proefrit is
mogelijk.De prijs voor een ‘kale’ACT
is ƒ 1.580,-.Daar komen de software

en meetkabels bij.Overigens levert
Crypton voor de ACT ook ABS-test-
software.Handig is dat de ACT kan
worden aangesloten op een Cryp-
ton-motortester, bovendien fungeert
die als bedieningsunit voor de Cryp-
ton-roetmeter.Dat spaart kosten!

Apco Equipment Divisie
Kitmanstraat 4
1812 PM Alkmaar

(072) 540 11 11
Fax:(072) 540 10 14

FOTO:CRYPTON

heeft een 12 volt voeding en kan ook
tijdens een rijtest worden ingezet.
Omitec-importeur Harrems Tools le-
vert tevens een hoogwaardige Auto-
motive multimeter van Leitenberger.
Behalve de gebruikelijke multimeter-
functies zoals spanning, stroom en
weerstand kan men er toerental mee
meten, ontstekingsvervroeging, con-
tacthoek, min/max-waarde, tempe-
ratuur, frequentie, pulsbreedte,
diodetest en nog veel meer.Ook een
analoge bargraph display ontbreekt
niet.
Voor de prijs van ƒ 715,- biedt deze
Leitenberger MT-04 erg veel moge-
lijkheden.Er wordt een Nederlands-
talige gebruiksaanwijzing bij gele-
verd ,waarin diverse automotive
toepassingen helder worden be-
schreven.

Harrems Tools bv,
Postbus 9600,
3506 GP Utrecht

(030) 265 03 11
Fax: (030) 262 64 24

FOTO:OMITEC

FOTO:LEITENBERGER
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Fluke multimeters, speciaal voor automotive
Fluke is een van de toonaangevende
aanbieders van multimeters.Het uit-
gebreide aanbod omvat drie speci-
fieke (digitale) automotive testers,
waarvan de functies zijn afgestemd

op gebruik in en rond de auto.Ze zijn
robuust uitgevoerd met een slagvas-
te behuizing.
De basis-multimeter is de Fluke 18,
die geschikt is voor spannings- en
weerstandsmetingen.Handig is de
zogenoemde doorbeltest, waarmee
draadbreuken eenvoudig zijn op te
sporen.Eén meetsnoer wordt ver-
bonden met het ene eind van de
draad en het tweede meetsnoer met
het andere eind.Is de draad goed,
dan klinkt een ononderbroken piep-
toon.In de stand ‘Open/Short Cap-
ture’zijn intermitterende effecten te
meten.Klinkt er een pieptoon tijdens
het buigen van de draad, dan is er
sprake van een intermitterende on-
derbreking of kortsluiting.
De Fluke 18 beschikt tevens over een
min/max-functie, die de gemeten
maximum en minimum spanning
vasthoudt.Ook een diode- en capa-

citeitstest ontbreken niet.
Uitgebreidere mogelijkheden biedt
de Fluke 78.Naast spanning, stroom
en weerstand beschikt de tester over
frequentiemeting (o.a.BDP-, MAP-,
Hall-sensoren), contacthoekmeting,
duty cycle, toerentalmeting (induc-
tieve opnemer = optie) en tempera-
tuurmeting.Behalve de digitale aan-
wijzing beschikt het display over een
analoge bargraph (praktisch bij va-
riërende signalen).
De top van de automotive multime-
ters wordt gevormd door de Fluke 88.
Deze brengt u (met verstand van za-
ken) nog verder tot de kern van het
elektronica-probleem.De frequentie-
metingen zijn verder uitgebreid (ook
trigger-mogelijkheid), de min/max-
functie werkt over 36 uur, en men kan
de pulsbreedte meten van signalen.
De inductieve toerentalopnemer is
hier standaard.

De Fluke multimeters zijn bij de
meeste automaterialen- en gereed-
schappenleveranciers te koop.De
adviesprijzen van de genoemde
meters bedragen respectievelijk 
ƒ 235,- (Fluke 18), ƒ 670,- (Fluke 78)
en ƒ 1150,- (Fluke 88).

Fluke Nederland bv,
Postbus 1337,
5602 BH Eindhoven

(040) 267 81 00
Fax: (040) 267 81 11

FOTO’S:FLUKE

OTC Vision: motortester in zakformaat
Hij is compact, maar tot grootse pres-
taties in staat:de OTC Vision.Het
handheld apparaat omvat een vier-
kanaals (!) labscope voor automotive
gebruik, een ontstekingsmodule
(conventioneel en DIS, waarbij zowel
primaire als secundaire ontstekings-
beelden worden getoond), automati-
sche set-up functie voor het testen
van sensoren (o.a. lambda-, MAP- en
gaskleppositiesensor, luchthoeveel-
heidsmeter en injectortest) en ten-

slotte een zes vensters tellende auto-
motive multimeter (o.a.spanning, fre-
quentie, duty-cycle, min/max func-
tie).Scopebeelden en numerieke
data zijn op één scherm te zien.
Mede dankzij de batterij-voeding is
de Vision ook tijdens een rijtest te ge-
bruiken.De vierkanaals scope met
geheugenfunctie biedt de mogelijk-
heid vier signalen boven elkaar te be-
kijken.Voorbeeld-scopebeelden zijn
eveneens oproepbaar.

FOTO:AMT

OTC-importeur NBT biedt de Vision
aan voor ƒ 6.450,-.Met inplugmodu-
les kan de Vision nog multifunctione-
ler worden gemaakt.Een uitbrei-
dingsset met motortestermodule,
ampère-, trigger- en capacitieve-
tang kost ƒ 3.450,-.De software is
Nederlandstalig, dus de bediening
levert weinig hoofdbrekens op, mede
dankzij de Help-functie.Met een los-
se programmakaart is de software
eenvoudig te updaten.Aansluiting op

een printer en pc is mogelijk.

Nijboer Blijstra Techniek bv,
Hoge Eng Oost 9A,
3882 TM Putten

(0341) 35 41 82
Fax:(0341) 35 37 74

FOTO:OTC

wordt aangesloten.Vervolgens kan
men zien of de motor of een systeem
weer correct functioneert.Natuurlijk
moet men wel weten welk signaal de
sensor afgeeft.Hiervoor geeft een
Nederlandstalige handleiding de no-
dige ‘algemene’tips.Verder zal men

Veel elektronica-storingen zijn het
gevolg van een defecte sensor.Om
het lukraak vervangen van een ver-
dachte sensor te voorkomen, kunt u
deze eerst controleren op een goede
werking.Een eenvoudig hulpmiddel
daarvoor is de Midlock TE-195 Sen-
sor Simulator.Hiermee zijn weer-
stands-, voltage- en frequentie-sig-
nalen na te bootsen.De werking is
eenvoudig.De stekker van de sensor
wordt losgenomen, waarna met be-
hulp van de Sensor Simulator het
juiste sensorsignaal op de stekker

een werkplaatshandboek moeten
raadplegen.Met de Sensor Simula-
tor kan men ook problemen in het
spanningscircuit en slechte massa-
verbindingen lokaliseren.De tester
kost ƒ 295,- excl.BTW.De voeding
wordt verzorgd door een 9V batterij.

Pauwelussen Speciaal
Gereedschap bv,
Postbus 66,
1720 AB Broek op Langedijk

(0226) 33 19 33
Fax:(0226) 33 19 39

Midlock Sensor Simulator
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Bosch zit dicht bij het vuur
Bosch zit als fabrikant van motorma-
nagement- en andere elektronische
systemen natuurlijk dicht bij het vuur.
Met de KTS300 biedt Bosch een
veelzijdige handheld elektronica-
tester.De hoofdfunctie is het uitlezen
van foutcodes via de diagnosestek-
ker van de auto, maar men kan er ook
componenten mee testen en sig-

naalbeelden meten en vergelijken
met de normwaarde.De snapshot
functie bewijst goede diensten tij-
dens een rijtest (voeding via inge-
bouwde batterij).Resetten van ser-
vice-interval meldingen is een
andere toepassing.Aansluiting op
een printer is mogelijk en de software
kan men updaten via een pc.Het
werkterrein van de KTS300 beperkt
zich niet tot het motormanagement,
men kan ook diagnosestellen aan
elektronische dieselregelingen,
transmissies, veiligheids- en com-
fortsystemen.De tester kan de
meeste Europese merken aan en
zelfs enkele Japanners.Software
voor nieuwe typen stuurapparaten
brengt Bosch altijd snel op de markt.
Men levert een complete KTS300
voor ƒ 6.500,-.
Wie over voldoende elektronica-
kennis beschikt, zal het ver schop-
pen met de Bosch PMS100 Portable
MultiScope (een product van Fluke).
Behalve een veelzijdige multimeter is
het een volwaardige tweekanaals

scope.Na het ingeven van cilinder-
aantal, benzine of diesel, accuspan-
ning en ontstekingstype, kan de
diagnose beginnen.Via een help-
toets kan o.a. informatie over aanslui-
tingen worden opgevraagd.Met de
snapshot-functie zijn maximaal 128
beelden op te slaan.Dat is handig bij
een proefrit, waarbij de MultiScope
overigens onafhankelijk van het licht-
net werkt. In de functie signaalweer-
gave kan het signaalverloop van
maximaal vier parallelle signalen

worden weergeven (bijv.ontsteking,
toerental, brandspanning en brand-
tijd).Hij kost compleet ƒ 5.900,-.Voor
Opel is er een aangepaste uitvoering
onder de naam Tech31.

Robert Bosch bv,
Postbus 502,
2130 AM Hoofddorp

(023) 565 60 00
Fax:(023) 565 61 11

FOTO’S:BOSCH

Gutmann Mega Macs: de toekomst in huis
Hij heeft nog nèt het predikaat
‘draagbaar’, de TEN Mega Macs van
Gutmann.Dit teststation van de toe-
komst is nieuw in het programma van
TBA en de software is al helemaal in
het Nederlands beschikbaar.Het
omvat een foutcodelezer, OBD-II tes-

ter, tweekanaals scope, multimeter,
motortester en databank.De kracht
van de Mega Macs is de eenvoudige
bediening dankzij de continue bege-
leiding van de monteur.Dat start al
met een foto(!) van het motorcompar-
timent waarop de ligging van alle be-
langrijke componenten staat aange-
geven.Ook tijdens het meten wordt
de monteur aan de hand meegeno-
men.De Mega Macs is geladen met
een omvangrijke databank met fa-
brieks-, onderhouds- en reparatiege-
gevens.Deze kan via een modem
worden geüdated rechtstreeks van-
uit de centrale computer van Gut-
mann.Werkelijk imposant wat er per
auto allemaal beschikbaar is, tot en
met de code van bougies en filters.
Ook bij auto’s zonder zelfdiagnose-
systeem kan Mega Macs een goede
diagnose stellen.Knippercodes wor-
den met een optische sensor ‘gele-
zen’.De Mega Macs kan men koppe-
len met een externe kleurenmonitor
en een printer.Er zijn tevens diverse
onderwagens leverbaar met daarin

aanvullende test-hulpmiddelen.
Daarmee ontstaat een volwaardig
diagnosestation dat de grote motor-
tester vervangt.Dit rechtvaardigt ook
de prijs van ƒ 23.800,-.Een demon-
stratie zal u imponeren.We komen in
AMT nog uitgebreid op de Mega
Macs terug.
Ook voor multimeters en labscopes
kan men bij TBA terecht.Van KAL-
Equip levert TBA de Actron DMM
professionele multimeters met uit-
voerige Nederlandstalige hand-
leiding.De basistester is de 3000 
(ƒ 460,-) voor weerstand, spanning,
toerental, pulstijd, diode- en doorbel-
test, duty cycle, contacthoek etc.De
3001 (ƒ 565,-) voegt daar onder an-
dere een capaciteitstest aan toe.
Topmodel is de 3002 (ƒ 995,-) en is
o.a.voorzien van verlicht display, au-
tomatische bereikinstelling, DIS-
adapter.
De KALscope 575 van KAL-Equip
combineert een multimeter en
tweekanaals labscope in één appa-
raat.Hij is voorgeprogrammeerd met

40 menu gestuurde programma’s
(o.a.elektronische circuits, ontste-
king, laad- en startsystemen, sen-
sors).Tijdens een proefrit kan men
metingen opslaan in het geheugen.
TBA heeft hem in de prijslijst staan
voor ƒ 4.995,-.
Tot slot vermelden we nog dat u bij
TBA terecht kunt voor sensor simula-
toren en testers van KAL-Equip.

TBA bv,
Postbus 120,
1390 AC Abcoude

(0294) 28 44 28
Fax: (0294) 28 18 57

FOTO:TBA 

FOTO:JAN LIEFTINK
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Snap-on veelzijdig in diagnose
Snap-on levert niet alleen topkwali-
teit handgereedschappen, maar be-
schikt ook over een imposant pro-
gramma testequipment.Voor
elektronica-diagnose zijn drie appa-
raten het vermelden waard.
Nieuw is de EEOSS300A Micro
Scope, een handheld labscope die is
aangepast op Automotive-gebruik.
Het apparaat is voorzien van een
klein formaat (backlight) beeld-
scherm, maar kan middels een
RS232 kabel worden aangesloten op
een pc (voor weergave en opslag).
De gemeten signaalbeelden kunnen

worden vergeleken met referentie-
beelden.Omdat de Micro Scope over
een interne batterij beschikt en een
geheugenfunctie, is hij bij uitstek ge-
schikt voor gebruik tijdens proefrit-
ten.De prijs bedraagt ƒ 2.200,-.
Veel mogelijkheden biedt ook de
EETM300A Vantage, een tweeka-
naals multimeter met grafische mo-
gelijkheden.De bediening is uiterst
simpel met een Yes/No-knop en een
rolwiel.De monteur wordt via het dis-
play nauwgezet begeleid.Er kan
eenvoudig worden overgeschakeld
van multimeterfuncties naar grafi-
sche functies, tevens kan elk signaal
zowel als getalwaarde als in grafi-
sche vorm zichtbaar worden ge-
maakt.Met de grafische functie zijn
signaalonderbrekingen heel eenvou-
dig te constateren.Overigens bevat
de software referentie-signaalbeel-
den.De Vantage kost ƒ 4.136,-.
Voor het uitlezen van foutcodes en
communicatie met motormanage-
mentsystemen levert Snap-on de
MT2500 scanner.Deze sluit men aan
op de diagnosestekker van de auto
om foutcodes en data te bekijken en
eventueel actuatoren aan te sturen.
De MT2500 is afgestemd op Ameri-
kaanse auto’s.De fabrieksdata is
vastgelegd op cartridges.Een
trouble-shooter cartridge zorgt voor
diepgaande diagnose-begeleiding.
Behalve motormanagementsyste-

men kan men elektronische trans-
missies testen, ABS en emissiesys-
temen.De MT2500 scanner, die
compleet met software en kabels 
ƒ 4.588,- kost, is volledig voorbereid
op OBD-II.Software voor pc-uitlezing
is extra verkrijgbaar.Snap-on levert
nu ook een uitvoering voor Europese
automobielen (Opel/Ford/Rover en
VW/Audi/Seat/Skoda en BMW) met
software in het Nederlandse Naast
de gebruikelijke diagnosefuncties, is
de Snap-on scanner zeer bedreven
in het opsporen van zeldzaam voor-
komende storingen.Zo kan men tij-
dens een rijtest de scanner ‘scherp
stellen op een signaal’.Doet zich een
afwijking voor, dan wordt dit automa-
tisch vastgelegd met een groot aan-
tal metingen ervoor en erna.Zo zijn
de omstandigheden waaronder een
storing zich voordoet nauwkeurig te
analyseren.De prijs van de ‘kale’

Europese scanner bedraagt 
ƒ 2.105,-.De Opel/Rover/Ford cart-
ridge kost ƒ 1.450,- (trouble-shooter
cartridge ƒ 2.400,-), de VAG/BMW
cartridge ƒ 1.995,-.

Snap-on Tools bv,
Postbus 54,
2140 AB Vijfhuizen

(023) 555 19 44
Fax:(023) 555 17 69

FOTO’S:JAN LIEFTINK
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Utec: de rechterhand van universele werkplaats
Met het Autotyp Opus testsysteem
van Utec, op de markt gebracht door
Autodistribution Nederland, kan men
diep doordringen in de auto-elektro-
nica.De professionele handtester
wordt aangesloten op een universele
pc met monitor en beschikt over de
fabrieksdata van de te testen syste-
men.Aansluiting is mogelijk op de
diagnosestekker van de auto, maar
de tester kan ook parallel communi-
ceren met het motormanagement.
Zodoende kan men niet alleen fout-
codes uitlezen en wissen, maar ook
alle in- en uitgaande signalen meten
en die vervolgens vergelijken met de
fabrieksdata.Het Utec-testsysteem
is geschikt voor vrijwel alle Europese

merken en Toyota.De toepassings-
mogelijkheden breiden gestaag uit,
ook naar andere elektronische syste-
men.ABS-systemen van Bosch en
Ate zijn nu al te controleren.
Optioneel is de Auto Expert Software
op cd-rom leverbaar en biedt uitge-
breide informatie over aansluit-
schema’s, werking van systemen en
de functie van afzonderlijke compo-
nenten.Daarmee wordt de complexe
elektronica begrijpelijk gemaakt.De
Utec-tester is ook inzetbaar tijdens
een rijtest voor het opsporen van
sporadisch voorkomende storingen.
Voor een Utec-basisset vraagt ADN
ƒ 9.750,-.Voor de AES schema-soft-
ware komt daar een bedrag van 

ƒ 599,- bij.Afhankelijk van het autoty-
pe zijn nog specifieke aansluitkabels
nodig die vanaf ƒ 699,- per stuk kos-
ten.De gebruiker staat een gratis te-
lefonische helpdesk ter beschikking.
Software-aanvullingen worden met
grote regelmaat uitgebracht;hier-
voor kan men een abonnement af-
sluiten.

Autodistribution Nederland bv,
Postbus 301,
4900 AH Oosterhout

(0162) 49 74 97
Fax:(0162) 49 74 44

FOTO:JAN LIEFTINK
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AVL scope met diagnosefunctie
De AVL DiScope 865 is een tweeka-
naals scope (met geheugenfunctie),
die signaalbeelden overzichtelijk op
een kleinformaat beeldscherm pre-
senteert, evenals de (numerieke)
grootte van het signaal.Maar de DiS-
cope is beslist meer dan een hand-
held labscope.Het apparaatje be-
schikt ook over veelzijdige diagnose-
mogelijkheden die zijn gericht op alle
mogelijke elektronische systemen in
de auto.Ook monteurs die minder
bedreven zijn in het storingzoeken
kunnen er snel mee overweg.Men
kiest op het scherm simpelweg het
component of systeem dat moet wor-
den getest, waarna instructies wor-
den gegeven over de te volgen test-
procedure en benodigde aan-
sluitingen.Het instellen van de meet-

bereiken en de scope-instellingen
gebeurt automatisc.De meetmoge-
lijkheden bestaan onder andere uit
spanning, stroom, weerstand, tem-
peratuur, toerental, contacthoek,
vonkduur en injectietijd.De voeding
wordt verzorgd door een oplaadbare
NiCd batterij.
Op de ƒ 7.530,- kostende DiScope
kan tevens een printer worden aan-
gesloten.Voor het uitlezen van fout-
codes levert AVL de DiScan 863.

Explora bv,
Postbus 60,
3770 AB Barneveld

(0342) 41 49 45
Fax: (0342) 41 48 50

FOTO:AVL

Sun: van labscope tot trouble-shooter
Voor het communiceren met motor-
managementsystemen biedt Sun de
PDL 1000 (Portable Data Link).U
kunt er foutcodes mee uitlezen en
wissen, maar ook werkelijke data uit-
lezen (in de werkplaats of tijdens het
rijden) en componenten mee active-
ren.Met insteekbare cartridges

wordt de PDL aangepast aan het au-
totype of te testen systeem.Momen-
teel is een Nederlandstalige cartrid-
ge verkrijgbaar voor Ford/Opel/
Rover en één voor VW/Audi/Skoda/
Seat/BMW.De software gaat t.e.m.
bouwjaar 97 en bevat ook OBD-II ge-
gevens.Voor Ford/Opel/Rover is ook
een ‘trouble-shooter’cartridge ver-
krijgbaar, die tijdens het diagnose-
stellen een unieke ondersteuning
biedt.Er zijn praktijkervaringen van
monteurs in opgeslagen.Ook een
koppeling met een pc behoort tot de
mogelijkheden.Voor Amerikaanse
automerken is een Engelstalige cart-
ridge leverbaar.
Voor PDL-1000 vraagt Sun ƒ 4.400,-,
dat is inclusief één primaire cartrid-
ge.Een losse primaire cartridge voor
Ford/Opel/Rover kost ƒ 1.450,-, die
voor VAG/BMW ƒ 1.995,-.De trouble-
shooter cartridge staat voor ƒ 2.400,-
op de prijslijst en de pc-software

Tektronix voor de gevorderde
elektronica-specialist
Electude, de bekende elektronica-
specialist uit Eindhoven, levert hoog-
waardige labscopes van Tektronix.
Voor wie bedreven is in het scope-
gebruik bieden de Tektronix lab-
scopes onbegrensde mogelijkhe-
den.Voor werkplaatsgebruik heeft
Electude een Scopekit samenge-

steld, bestaande uit een Tektronix
THS 710 digitale handheld tweeka-
naals scope met multimeter, beno-
digde meetsnoeren, stroomtang en
hoogspanningsopnemer, een Auto-
diagnos break-out box en een work-
shop-cd.De laatste bevat onder-
houdsgegevens en schema’s van
motormanagementsystemen en
scopebeelden van alle veel voorko-
mende componenten.Zo weet u
wáár en wàt u moet meten.Voor de
cd kan een abonnement worden af-
gesloten, zodat u verzekerd bent van
periodieke updates.De Tektronix
Tekscope is voorzien van een inge-
bouwde NiCd accu en kan daardoor
ook onderweg worden gebruikt.
Electude biedt de complete Scopekit
aan voor de prijs van ƒ 8.730,-.

Electude,
Bayeuxlaan 7,
5654 AX Eindhoven

(040) 255 26 67
Fax:(040) 257 36 64

FOTO:ELECTUDE

heeft een prijskaartje van ƒ 775,-
Voor het analyseren van signaalbeel-
den levert Sun de LS2000 Labscope.
Deze is draagbaar en heeft een op-
laadbare batterij, is dus mobiel en
onderweg te gebruiken.De tweeka-
naals scope is speciaal voor automo-
tive toepassingen ontwikkeld en is
zeer gebruikersvriendelijk (o.a.auto-
matische instellingen van de volt-,
tijd- en triggerschalen).Met een ge-
programmeerde insteekkaart be-

schikt men ook over voorbeeld-
scopebeelden die als referentie die-
nen.De LS2000 kost ƒ 4.500,- en is
te koppelen met een pc.

Sun Electric Nederland bv,
Postbus 94041
1090 GA Amsterdam

(020) 568 26 11
Fax:(020) 694 79 62

FOTO’S:SUN
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Praktijkgerichte elektronica-
diagnose met ATS
Het ATS 508 Automotive Test Sys-
teem is een ontwikkeling van GMTO.
Die hoef je niets te vertellen over
elektronica, en daarom druipt de
praktijkgerichtheid van dit testsys-
teem af.Het betreft een universeel
diagnosestation voor het controleren
van elektronische systemen in mo-
derne auto’s.ATS brengt u verder,
waar een foutcodelezer en break-out
box het voor gezien houden.De
kracht van ATS is het testen op com-
ponentenniveau, zodat uiteindelijk
de werkelijke oorzaak van de storing
boven water komt.Dankzij keuze-
menu’s is het werken met ATS sim-
pel.De meetinstellingen zijn voorge-
programmeerd, compleet met aan-
sluitschema, meetprocedure en
voorbeeldsignalen.Het testsysteem
is ook in staat overige motorfuncties
te controleren, zoals start- en gloei-
stroom, relatieve compressie, dyna-
mo, massa en plus verbindingen,
ontstekingssysteem etc.De koppe-
ling met een PC of laptop maakt de
ATS 508 tot een all-round (elektroni-
ca) diagnosestation.Door de combi-
natie met een laptop kan de ATS 508

ook tijdens een rijtest worden ge-
bruikt.Regelmatig worden software-
updates uitgebracht.Voorts is de on-
dersteuning bij GMTO in goede
handen.Komt u er echt niet uit, dan
kan GMTO met behulp van een mo-
dem ‘op afstand’meekijken.Men
gaat het ATS 508 systeem koppelen
aan een veelomvattend informatie-
pakket, waardoor tijdens het meten
ook de (fabrieks)systeemdata be-
kend zijn.U kunt bij GMTO een
demo-diskette opvragen of een pre-
sentatie bijwonen.Na aankoop krijgt
men een gratis cursus ATS-gebruik.
De basis-uitvoering kost ƒ 3.495,-
excl.PC.Voor bijzondere toepassin-
gen (diesel-elektronica, ontstekings-
systemen) komen daar nog adapters
en software bij.

GMTO/ATS,
Postbus 4,
1830 AA Koedijk

(072) 562 24 07
fax:(072) 56 405 68

FOTO:GMTO

Hermann HMS990: motor/
elektronicatest nieuwe stijl
Diagnose-specialist Hermann Elec-
tronic heeft al zijn ervaring met mo-
tor- en elektronicatests gebundeld in
de HMS990.Er is een all-round mo-
biel testsysteem ontstaan met onge-
kende mogelijkheden.De gebruiker
beschikt over motortestfuncties (dy-
namo-, accu- en starttest, motor-
rondloop, ontstekingstest etc.), een
tweekanaals scope met automati-
sche instelling, een geavanceerde
multimeter, OBD communicatie-mo-
gelijkheden en een twaalfkanaals
scope.Met de laatste zijn twaalf sig-
nalen gelijktijdig te volgen en in het
geheugen op te slaan.Een uitkomst
bij lastige storingen die zodoende tij-
dens een rijtest kunnen worden op-

gespoord.Het HMS990 testsysteem
biedt echter nog veel meer.Het is te-
vens een volwaardige informatiecen-
trale.De monteur kan beelden van
het motorcompartiment oproepen
met de locatie van componenten, in-
stelwaarden, schakelschema’s, ser-
vicedata etc.van alle Europese mer-
ken.De informatie kan worden
geladen via een cd-rom , of on-line
via een modem.Dit communiceren
per modem biedt ook de mogelijk-
heid tot het uitwisselen van testresul-
taten met andere gebruikers en ex-
pertise op afstand richting Hermann
Electronic.Tevens is een uitgebreide
databank aanwezig met voertuig-
gegevens, sensorbeelden, goed/

Voor Autodiagnos is geen 
elektronica-probleem te groot
De Zweedse fabrikant Autodiagnos
doet niets anders dan het ontwikke-
len van elektronica-testapparatuur
en de bijbehorende software en data.
Men is met recht specialist.De appa-
ratuur wordt in ons land geleverd
door THB Zeewolde, onlangs over-
genomen door Autodiagnos zelf en
nu Autodiagnos bv geheten.Men is
zeer actief en wordt graag te hulp ge-
roepen bij lastige problemen, om de
kracht van het Autodiagnos testsys-
teem te bewijzen.
De Multi-tester Plus is volledig uni-
verseel en geschikt voor diagnose-
stellen aan motormanagement- en
ABS-systemen (andere toepassin-
gen waaronder dieselelektronica
staan op stapel).Nagenoeg alle
Europese merken en systemen kan
de Multi-tester aan.Japanse merken
volgen ook, Honda wordt nu al
bediend.
Autodiagnos gaat bij de diagnose
een stap verder dan de meeste an-
dere aanbieders.Behalve de seriële
communicatie via de diagnosestek-
ker van de auto, is de Multi-tester na-
melijk ook in staat, middels een spe-
ciale aansluitkabel, om parallel te
communiceren met het stuurappa-
raat.Daarbij is men niet afhankelijk

van het zelfdiagnosesysteem van de
auto.Via een automatisch testver-
loop worden alle in- en uitgaande sig-
nalen gemeten en vergeleken met de
normwaarde.Storingen, die niet als
foutcode worden vastgelegd, komen
onherroepelijk boven water.Desge-
wenst kan men ook met een aparte
break-out box werken (in combinatie
met scope en/of multimeter), die
Autodiagnos voor ƒ 840,- levert. Is er
sprake van een sporadisch optre-
dende storing? Geen probleem, men
sluit simpelweg de Multi-tester aan in
de auto en laat de klant ermee rijden
tot het probleem daadwerkelijk is op-
getreden.De Multi-tester houdt alle
gemeten signalen vóór en ná de sto-
ring keurig in zijn geheugen vast.
De handtester is uit te breiden met
een informatiesysteem, Auto Car Ex-
pert geheten, kortweg ACE.Via een
glasvezelkabel wordt de Multi-tester
gekoppeld met een pc of laptop die is
geladen met het op Windows geba-
seerde ACE diagnose- en informa-
tiesysteem.Op het pc-beeldscherm
wordt informatie gegeven over het
meten en diagnosestellen en sig-
naalbeelden worden grafisch weer-
gegeven (tot drie gelijktijdig op één
scherm).Met ACE (ƒ 2.995,-) heeft
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men tevens de mogelijkheid testge-
gevens en grafieken uit te printen.
De Multi-tester Plus handtester
wordt aangeboden voor ƒ 4.975,-.
Voor het meten zal men aanvullend
programmamodules en meetka-
bels/adapters moeten aanschaffen.
Dat kan voor niet courante merken
kostbaar zijn, vandaar dat Auto-
diagnos een aantrekkelijk huursys-

teem heeft opgezet.Een andere ver-
standige stap is de samenwerking
die Autodiagnos is aangegaan met
een groot aantal gespecialiseerde
grossiers.Die beschikken over het
Multi-tester testsysteem met soft-
ware en meetadapters en kunnen
autobedrijven behulpzaam zijn bij
het diagnosestellen.Ze fungeren in
feite als diagnosespecialist en ken-
niscentrum.Gebruikers van het Mul-
ti-tester-ysteem kunnen rekenen op
een goede training en begeleiding
door Autodiagnos.

Autodiagnos bv,
Mast 5,
3891 KE Zeewolde

(06) 52 93 82 31
Fax:(036) 522 30 32

FOTO’S:AUTODIAGNOS

foutbeelden, klantgegevens en in-
stellingen.De mogelijkheid om auto’s
van klanten met alle bijbehorende
data in een geheugen op te slaan is
eveneens aanwezig.Die roept u bij
een volgende beurt op via één druk
op de knop 
Hermann-importeur Saarloos
Garage-uitrustingen biedt de
HMS990 systeemtester aan voor
een brutoprijs van ƒ 14.850,-.U haalt
er het testsysteem van de toekomst
mee in huis.Uitbreiding met een
dieseloptie is mogelijk.

Saarloos Garage-uitrustingen bv,
Postbus 29,
5825 ZG Overloon

(0478) 64 21 25
Fax:(0478) 64 21 05

FOTO:HERMAN N
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