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WERKPLAATS 2001
Trends en aanbod elektronica-diagnose-apparatuur

Vroeger was de wereld overzichte-
lijk, zo ook de autotechniek. Met
een sleuteltje 10, een voelermaatje,
schroevendraaier en een proef-
lampje kwamen we al heel ver. Dat
veranderde met de intocht van de
transistor- en thyristor ontsteking
en de elektronische benzine-in-
spuiting. Met de komst van volle-
dig geïntegreerde kenveldgestuur-
de motormanagementsystemen
was er geen houden meer aan.
Toen ook de dieselinspuiting werd
geëlektroniseerd wisten we het ze-
ker: elektronica gaat de dienst uit-
maken onder de motorkap. Dit al-
les heeft zijn weerslag op de

ontwikkeling van werkplaatsappa-
ratuur. In principe zijn de grote
motortesters passé. Daarom beper-
ken wij ons hier tot zogenoemde
handheld testers en bijbehorende
apparatuur.

Wat hebben we nodig?
Om deze vraag te kunnen beant-
woorden moeten we nagaan wie
onze klanten zijn en, om het tech-
nisch te houden, welke auto’s met
welke storingen zij bij ons aanbie-
den. Heel veel auto’s kunnen we
nog diagnosticeren met een foutco-
delezer. Dit lijkt aantrekkelijk,
maar er kleven grote nadelen aan.
Met een foutcodelezer kunnen we
toegang krijgen tot het zelfdiag-
nosesysteem van de elektronica.
Het eerste probleem is dat sommi-
ge storingen niet als zodanig door
het zelfdiagnosesysteem worden
herkend, dus niet worden opgesla-

gen en daarom ook niet uitgelezen
kunnen worden. Het tweede pro-
bleem is de manier waarop de fout-
code zichtbaar wordt gemaakt. Dit
kan aan de hand van het tellen van
de knipperfrequentie van een con-
trolelampje tot het zichtbaar ma-
ken van een getal op een tester dat
met behulp van een tabel in een
storingsindicatie kan worden ver-
taald. Het derde struikelblok vormt
de wijze van meten: parallel of se-
rieel. Hier komen we nog op terug,
maar feit is dat als kabels moeten
worden losgetrokken er mogelijk
storingsinformatie verloren kan
gaan.

Een foutcodelezer sec is eigen-
lijk al niet meer van deze tijd. Dan
valt de keuze al snel op de hand-
held tester met adaptors en voer-
tuigspecifieke software. Niet al-
leen kan het
motormanagementsysteem worden
getest, maar ook bijvoorbeeld
EDC (Electronic Diesel Control),
airbag en het antiblokkeersysteem
en kunnen sleutels/deursloten wor-
den geprogrammeerd.

Men kan vervolgens dieper de
storing induiken met een multime-
ter en een break-out box. Niet al-
leen de componenten kunnen de
schuldige zijn, maar in heel veel
gevallen is er bijvoorbeeld sprake
van een slechte massaverbinding.
De monteur met veel interesse in
en kennis van elektronica kan men
overigens geen groter genoegen
doen dan hem een labscope ter be-
schikking te stellen.

Handheld tester met software
In principe werkt men met de
handheld tester met adaptors en
voertuigspecifieke software het
snelst. De snelheid zit in het feit
dat men over de juiste kabels en
aangepaste stekkers beschikt, die
men in de diagnose-aansluiting
van de auto steekt. De software be-
vat de informatie die op het bewus-
te voertuig van toepassing is en de
tester in staat stelt de gemeten
waarden te vergelijken met de door
de voertuigfabrikant opgegeven
waarden; de ‘ist-waarde’ (gemeten
waarde) wordt vergeleken met de
‘soll-waarde’ (de waarde zoals
deze zou moeten zijn). Bij een af-
wijking hierin wordt dit op het dis-

Aanschaf testapparatuur vergt zorgvuldige afweging

Voertuigelektronica 
kent geen magie
Storingen in de voertuige-

lektronica stellen de werk-

plaats in veel gevallen voor

grote raadsels. Of het nu

het motormanagement be-

treft, het antiblokkeersys-

teem of de portiervergren-

deling; logisch denken is

een eerste vereiste. Samen

met een goede elektronica-

tester komen we meestal

tot een oplossing. AMT pro-

beert u te leiden in het keu-

zeproces en geeft inzicht in

het aanbod testapparatuur.

Merkdealers hebben op het gebied van elektronica-diagnose duidelijk
een voorsprong.Merkgerichte apparatuur,beschikking over fabrieksda-
ta, intensieve training en ervaring met het merk helpen om lastige storin-
gen snel tot een oplossing te brengen.Toch kan ook de multimerken-
werkplaats met universele diagnose-apparatuur en gezond verstand een
heel eind komen.
FOTO:JAN LIEFTINK
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play van de tester aangegeven.
Overigens zal het display nooit

aangeven dat een component de-
fect is. Wel wordt aangegeven dat
het signaal van bijvoorbeeld een
inlaatluchttemperatuursensor niet
juist is of ontbreekt. De oorzaak
hoeft niet in de sensor te liggen,
maar kan ook een gecorrodeerd
contact zijn. Zomaar de sensor ver-
vangen is dus uit den boze.

Bij de keuze van de tester die-
nen een aantal aspecten nader te
worden bestudeerd. Dat zijn op de
eerste plaats de toepassingsmoge-
lijkheden. Welke merken en typen
auto’s komen in de werkplaats. Let
daarbij ook op de bouwjaren die
door de leverbare software worden
afgedekt. Software voor auto’s die
nog geen jaar op de markt zijn hebt
u niet nodig. Deze ‘gevallen’ wor-
den meestal nog afgedekt door de
fabrieksgarantie, dus komen bij de
dealer terecht.

Op de tweede plaats moet de
vraag worden gesteld hoe ‘breed’
de software kan werken. Soms is

alleen het motormanagement afge-
dekt en komen bijvoorbeeld ABS,
klimaatregeling, automatische ver-
snellingsbak, codering deurver-
grendeling en airbag in het verhaal
niet voor. En die laatste compo-
nenten zijn bij sommige automer-
ken echt storingsgevoelig.

Een enkele tester is tevens ge-
combineerd met een oscilloscoop.
Of een dergelijke aanschaf is ge-
rechtvaardigd heeft alles te maken
met het kennisniveau en de vaar-
digheden van de mensen die er
mee moeten werken. De meeste
handheld testers zijn ook geschikt
om tijdens het rijden metingen te
verrichten. Weer in de werkplaats
gekomen kan men de gegevens
analyseren en de storing bepalen
en verhelpen. Dit biedt met name
bij sporadisch voorkomende sto-
ringen uitkomst.

Parallel of serieel?
Het aansluiten van de testappara-
tuur vergt de nodige oplettendheid.
Ook het losnemen nadat is getest.
In veel gevallen moet er een afslui-
tende code worden ingetoetst.
Doet men dit niet, dan kan het re-
gelapparaat daar goed last van heb-
ben, hetgeen bijvoorbeeld tot uit-
drukking komt in een niet
startende motor.

Het verbinden van de ECU met
externe kabels moet zo min moge-
lijk gebeuren. Door de sterk toege-
nomen hoeveelheid pinnen zijn
deze uiterst fragiel geworden en
kunnen ze makkelijk verbuigen
(=geen contact). Dat is één van de
redenen dat men voor (E)OBD een
eenvoudig ‘stopcontact’ ontwik-
keld heeft, dat vaak kan worden
gebruikt.

Nu we het toch over de EOBD-
scantool hebben; deze wordt direct
aangesloten op de EOBD-uitgang.
Dat is serieel. Met de handheld-
tester kan dit in veel gevallen ook.
De juiste software inpluggen (mo-
dule) en de (communicatie-)kabel
op de diagnosesteker aansluiten.
Tijdens het aansluiten moet het
contact veelal uit staan.

Bij serieel meten tappen we de
gegevens rechtstreeks uit het elek-
tronisch systeem en ze zijn daar-
door in principe afhankelijk van
het foutcodegeheugen van het re-

gelapparaat. In geval van parallel
meten zal de tester de in- en uit-
gaande signalen continu met de
‘soll-waarden’ vergelijken. Bij pa-
rallel meten komen we als het ware
langszij in de signalenstroom te
liggen en kunnen met de tester,
multimeter en labscope de exacte
signalen waarnemen. Hiertoe
plaatsen we een adaptor tussen het
regelapparaat van het desbetreffen-
de elektronische systeem en de ka-
belboom waardoor de signalen-
stroom van en naar de sensoren en
actuatoren beweegt. Er zijn dan
wel meer handelingen nodig, zoals
het losnemen van de pluspool van
de accu en het losnemen van de ka-
belboom van de ECU om daar de
communicatiekabel en de adaptor
tussen te plaatsen. In veel gevallen
moet ook nog bekabeling worden
aangebracht om de tester van voe-
ding te voorzien. Serieel meten is
dus het meest eenvoudig en snelst.
Parallel meten is daarentegen diep-
gaander, maar kost meer tijd en
vakmanschap (systeemkennis).

Dit betreft dan het motorma-
nagementsysteem. Parallel meten

aan een ABS-systeem vergt over
het algemeen nog meer voorberei-
ding. We hebben daar te maken
met een ABS-interface en vaak
ook nog een aansluiting op de ka-
belboom van het voertuig. Ook
hier is  goede systeemkennis on-
misbaar.

Tester niet zaligmakend
De moderne handheld-tester is on-
ontbeerlijk in de werkplaats. Ech-
ter, er komt meer bij kijken om een
goede diagnose te stellen. Naast
andere apparatuur als multimeter,
labscope en uitlaatgastester moet
men kunnen terugvallen op sys-
teemkennis (werkplaatsdocumen-
tatie, Technische Leergangen, vak-
boeken), voertuigspecifieke
gegevens en een stuk kennis en er-
varing. Dan pas kan optimaal ge-
bruik worden gemaakt van de
nieuwste ontwikkelingen op het
gebied van testequipment. Op de
volgende pagina’s geven wij u een
beeld van ‘actuele’ testapparatuur
voor voertuigelektronica.

Atte Roskam

Belangrijk bij een elektronica-
handtester is dat er data bijgele-
verd wordt voor zoveel mogelijk
automerken en -modellen.Je
moet immers de meetwaarden
kunnen beoordelen.Ook van be-
lang is dat het updaten van de in-
formatie met grote regelmaat ge-
beurt.
FOTO:JAN LIEFTINK

Alleen meetwaarden uitlezen is
vaak niet voldoende.Vooral sig-
naalbeelden zeggen veel.Een
labscope is daarom een nuttig ins-
trument,mits de monteur er raad
mee weet.
FOTO:MARCO VELLINGA

Autocom biedt allround 
elektronica-tester
Autocom levert, naast een EOBD-
scantool, de Autocom ADP-124.
Naast alle facetten van het motorma-
nagement, bestrijkt deze tester de
functies ABS, klimaatregeling, het
resetten van service-intervallen en
wat er nog meer bij de moderne auto-
elektronica komt kijken.In principe
kan er serieel mee worden gemeten.
Natuurlijk kan er dus ook parallel
mee worden gewerkt, waarbij de ge-
meten waarden met de tolerantie-
waarden worden vergeleken.De
ADP-124 heeft een multimeterfunc-
tie en een oscilloscoop.De belang-
rijkste vijf waarden kunnen hiermee
gemeten worden:spanning, weer-
stand, frequentie, tijdsbasis en pul-
sen.Updates in de software worden
geleverd via internet of cd-rom.Het
Autocom softwarepakket bevat het
AES (Auto Expert Systeem).Hier-
mee kan men de plaats van compo-
nenten opzoeken, schema’s raad-
plegen, pinbezetting, enz.;alles in
het Nederlands.De ADP-124, com-
pleet in koffer, cd-rom, aansluitka-
bels voor parallelle meting, oscillo-
scoopkabel, datakabel en
voedingskabel komt op ƒ 8.955,-.De
diverse merk- en typespecifieke ka-

bels variëren in prijs van ongeveer
ƒ 275,- tot ƒ 980,-.De update van de
software komt u op ƒ 980,- te staan.
In AMT nr.11 van 1999 is de ADP
124 meer uitgebreid beschreven.

Autocom Benelux
Postbus 172
5700 AD Helmond

☎ (0492) 47 24 29
Fax:(0492) 47 26 29
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Bosch van alle markten thuis
Bosch ontwikkelt in samenwerking
met de auto-industrie alles wat met
motormanagement en onderstelma-
nagement te maken heeft.Worden
deze ontwikkelingen niet onder eigen
naam in de automobielen verwerkt,
dan wordt wel een naam door de au-
tofabrikant bedacht (DME, Digifant)
of worden de licenties van elektroni-
sche systemen verkocht.Alles wat
met voertuigelektronica te maken
heeft berust wel op een of ander
Bosch-patent.Het is dan ook eigenlijk
niet meer dan logisch dat Bosch ook
de testapparatuur voor haar produc-
ten ontwikkelt.Tot voor kort was de
handheld tester KTS 300 actueel.
Deze is inmiddels opgevolgd door de
KTS 500 Systeemtester.De naam
duidt er al op dat het een complete
systeemtester is.Er is dan ook heel

veel mee mogelijk.Vanzelfsprekend
is dat het diagnosestellen aan regel-
apparaten.Daarnaast heeft de KTS
500 een multimeterfunctie en kan het
meten aan componenten grafisch
worden weergegeven.Bosch noemt
de software ESI(tronic).De software
bevat de voertuigspecifieke informa-
tie in de ‘soll’-waarde (de waarde zo-
als die zou moeten zijn) en geeft door
meting de ‘ist’-waarde (de werkelijk
gemeten waarde).Natuurlijk kan
men ook service-intervallen opnieuw
instellen.De capaciteit van de KTS
500 kan de gegevensbestanden van
meer dan 40.000 voertuigen aan.De
aanlevering van ge-update software
(cd-rom) gebeurt op basis van een
abonnement.Eventueel kunnen de
gemeten waarden worden uitgeprint
op een (niet bijgeleverde) A4-printer.

Crypton levert gezond verstand
apparatuur
Naast dat Crypton een modulair op-
gebouwde motortester en emissie-
apparatuur levert, doet dit Britse
merk ook van zich spreken op het ge-
bied van handheld elektronica tes-
ters.De ACT 2 ‘HandyScan’is een
EOBD scantool dat alle testprotocols
kan behappen en voorts een groot
aantal automerken bestrijkt:Rover,
Ford, GM, maar ook de VAG produc-
ten, BMW, Toyota, Renault, enz.De
tester wordt geprogrammeerd mid-
dels het inpluggen van softwarekaar-
ten en kost ƒ 2.450,-.Soft- en hard-
warepakketten zijn er leverbaar voor
diverse motormanagementsyste-

men.Voorbeeld:Fiat-groep (incl.ka-
bel) ƒ 652,-;VAG kit incl.kabels 
ƒ 1.170,-.Deze laatste prijs wordt
ook gehanteerd voor de kit ten be-
hoeve van nieuwere Opels.Een ABS
tester pakket is ook leverbaar, 
ƒ 1.406,-.Deze ACT 2 kan worden
aangevuld met de automotive multi-
meter CMM1 (ƒ 851,-) en een tweek-
anaals labscope.Deze scope, de
HandyScope, is speciaal voor auto-
motivegebruik ontwikkeld.

Lasaulec-ALEQ equipment
Bestevaerstraat 61
1812 PC Alkmaar

☎ (072) 541 26 26
Fax:(072) 540 10 14 

Grundig valt de markt 
opnieuw aan
Grundig is van alle markten thuis.
Deze elektronica-gigant levert ook
testequipment voor de voertuigbran-
che.Zo zijn een aantal officiële mer-
kentesters door Grundig ontwikkeld.
Voor het universele kanaal staat een
aantal fraaie testers gereed.Zelfs de
portable testers zijn modulair opge-
bouwd en kunnen dus naar behoefte
worden uitgebreid.Hart van het test-
centrum is een laptop, waaraan auto-
motive interfaces worden gekoppeld.
Zo is er de Scan Box SCB 200 die de
gemeten waarden vergelijkt met het
softwareprogramma.Deze combina-
tie (GIDIS) kan worden aangevuld
met de Multiscope MSC 200.Dit is
een tweekanaals scope, die alle
denkbare functies kan meten.Er is
ook een combinatie leverbaar in een
fraaie koffer, genaamd GIDIS Mobile,

die het mogelijk maakt rijdend metin-
gen te verrichten.De Scanbox SCB
200 kost ƒ 8.750,-, de scoop MSC
200 komt op ƒ 7.850,-.Dan zijn er
ook nog een aantal merkspecifieke
kabels beschikbaar:VAG ƒ 1.390,-,
BMW ƒ 540,-, Opel ƒ  335,-, enz..

SaarloosMivar
De Hofstede 30A
4033 BV Lienden

☎ (0344) 60 90 09
Fax:(0344) 60 90 08 

Actueel is dat er ook een EOBD-
diagnose kan worden uitgevoerd en
vanzelfsprekend is er een uitgebrei-
de keus aan kabels en adaptors.De
basis KTS 500 komt op ƒ 12.322,-.
De cd-rom kost ƒ 690,-.Er is een set
merkkabels (voordelig ‘comfortpak-
ket’) met voertuigverloopkabel en die
kost ƒ 1.011,- (geschikt voor Alfa,
Fiat, Lancia, Audi, Seat, Skoda, VW,
BMW, Mercedes en Opel).Voor an-
dere merken zijn er natuurlijk ook ka-
bels verkrijgbaar en die lopen in prijs
uiteen vanƒ  91,- totƒ  969,-.Met be-
trekking tot de software is een basis-
set nodig (ƒ 115,-) en dan hebt u bij-
voorbeeld nodig de Technische
Informatie Benzine (ƒ 790,-), Diesel
(ƒ 565,-) en Remmen (ƒ 510,-);
deze drie sets tesamen komen op
ƒ1.580,-.

Lasaulec-ALEQ Equipment
Bestevaerstraat 61
1812 PC Alkmaar

☎ (072) 541 26 26
Fax:(072) 540 10 14

Nijboer Blijstra Techniek
Hoge Eng Oost 9a
3882 TM Putten

☎ (0341) 35 41 82
Fax:(0341) 35 37 74

Robert Bosch
Postbus 502
2130 AM Hoofddorp

☎ (023) 565 60 00
Fax:(023) 565 61 11
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Autodiagnos is elektronica de baas
Autodiagnos is een van origine
Zweeds merk;net als de auto’s uit dat
Hoge Noorden staat dit dus borg
voor kwaliteit.De policy van Auto-
diagnos is niet alle automerken te be-
dienen, maar men beperkt zich in
principe tot de Europese.Maar dan
wel met een zeer uitgebreide dek-
king;dus van motormanagement,
ABS tot en met het coderen van sleu-
tels en sloten.De Autodiagnos Multi-
Tester is een echte handheld tester
die in de basiskit een programmamo-
dule bevat en een 16 pins OBD-ka-
bel.Daarnaast kent men de Multi-
Tester pro, waarmee merkgericht
kan worden gemeten, zowel parallel
als serieel.De seriële applicaties
gaan heel ver.Voor Audi, Seat, Sko-

da en VW betreft dit bijvoorbeeld
naast de motorelektronica ook de
versnellingsbakelektronica, remsys-
teem, klimaatregeling, airbag, stuur-
wiel, instrumentenpaneel (‘Gate-
way’), verwarming, 4WD elektronica,
aandrijfslipregeling, wegrijblokke-
ring, niveauregeling, centrale ver-
grendeling, stoelverstelling, naviga-
tiesysteem, EDC,
comfortelektronica, enz.De bouwja-
ren 1989 tot 2001 zijn afgedekt.Nu is
dat laatste jaartal van minder belang
(valt onder de garantie).De syste-
men van Ford en Opel worden ook
afgedekt en opvallend is dat BMW
zeer goed wordt bediend;naar ver-
luidt is ongeveer 95% van de elektro-
nische componenten met de Multi-

Gutmann TEN Mega Macs 
uiterst veelzijdig
De Mega Macs vormt een compleet
testsysteem.Er is het type 44, ge-
schikt voor het uitlezen van foutco-
des, EOBD, foutcodes wissen, gege-
vens uitlezen, actuatortests,
service-intervallen resetten, enz.
Ook sleutelcodering maakt deel uit
van de mogelijkheden.Daarenboven
kunnen ook verklarende teksten (in
het Nederlands) worden opgeroe-
pen.De Mega Macs 55 kent nog
meer mogelijkheden.Dit is een vol-
waardige elektronicatester die ook
beschikt over een tweekanaals sco-
pe.Er is een online verbinding met de
leverancier mogelijk. In zeer gecom-
pliceerde gevallen kan via de impor-
teur de help-desk in Duitsland wor-
den geraadpleegd.De update van de
software gebeurt twee keer per jaar.
De Mega Macs 44 kost  ƒ 12.950,- en
de 55 komt op ƒ 23.800,-.Een part-
nerlicentie welke een modem en mo-
demaansluiting omvat plus een ga-
rantieverlenging van 12 maanden,
toegang tot de databank, program-
ma-uitbreidingen en een korting van
10% op alle Mega Macs accessoires
kost ƒ 120,- per maand.Merkspeci-
fieke kabels:Audi ƒ 233,-, BMW 
ƒ 408,-, VAG ƒ 275, Renault ƒ 565,-;

veel andere merken zijn ook lever-
baar. In AMT 7/8 van 1999 is de
Mega Macs uitgebreid aan bod ge-
weest.

TBA
Bovenkamp 1
1391 LA Abcoude

☎ (0294) 28 44 28
Fax:(0294) 28 18 57

Hermann assisteert bij 
diagnosestellen
De Hermann HMS 990 is al uitge-
breid in AMT nr.11 van 2000 bespro-
ken.Toch willen we in het kort nog
enige aspecten aantippen.De basis
wordt gevormd door een laptop
waarin de software ligt opgeslagen,
aangevuld met een centrale automo-
tive unit die de metingen omzet in sig-
nalen.De HMS 990 beschikt over
een uitgebreid informatiesysteem en
diagnosehandboek.Zo kunnen van
een groot aantal auto’s de foto’s van
componenten worden opgeroepen,

om te zien waar men moet meten.De
tekst die op het beeldscherm ver-
schijnt geeft de te volgen stappen
aan.Metingen die niet direct kunnen
worden opgenomen, zijn uit te voe-
ren met een break-out box.Het
scoop-gedeelte is tweekanaals.De
software wordt actueel gehouden
door CD’s of via een modem.De
HMS 990 komt op ƒ 18.250,-

SaarloosMivar
De Hofstede 30A
4033 BV Lienden

☎ (0344) 60 90 09
Fax:(0344) 60 90 08 

Tester pro te diagnosticeren.Auto-
diagnos blijft doorontwikkelen.Zo zal
vanaf november 2001 de Fiat-groep
worden geïntroduceerd en begin
2002 zullen ook PSA-producten
(Peugeot en Citroën) kunnen worden
gemeten.En wat kost dit alles? De
Autodiagnos Multi-Tester pro komt
opƒ 6.975,-.Er is ook een break-out
box leverbaar.Autodiagnos biedt een
imposant programma merkspecifie-
ke kabels voor parallel meten.Prijzen
op aanvraag.

Autodiagnos
Mast 5
3891 KE Zeewolde

☎ (036) 522 90 05
Fax:(036) 522 30 32
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Sun; ook voor USA automerken
Sun is vanouds bekend van de uitge-
breide testkasten.Verschillende au-
tobedrijven hebben een dergelijke
machine nog in huis.Sun gaat echter
ook met de tijd mee en levert de PDL-
1000.Dit is een systeemtester die
gebruik maakt van verwisselbare in-
steekmodules en zowel serieel als
parallel kan meten.De mogelijkheid
bestaat ook om tijdens het rijden ge-
gevens te registreren.Te meten zijn
bijvoorbeeld, naast het motorma-
nagement, ABS-systemen, airbag,
klimaatregeling, automatische trans-
missie, instrumentenpaneel, enz.
Naast de Europese en Japanse mer-
ken levert Sun ook software voor de
Amerikaanse modellen.De echte
technicus kan goed uit de voeten met
de Sun labscope LS-2000.Het be-

treft een tweekanaals scoop die spe-
ciaal voor de autobranche is ontwik-
keld.Met de tester PDL-1000 en de
Labscope LS-2000 beschikt men
over een compleet portable testcen-
trum.De basisunit van de PDL-1000
kost ƒ 2.105,-.Losse insteekmodu-
les:Ford, BMW, Rover, Mercedes,
VAG, Opel, ƒ 999,- per merk.USA-
modellen (in het Engels) ƒ 1.529,-,
troubleshooter voor USA-modellen 
ƒ 1.534,-.De labscope komt op 
ƒ 3.995,- en een interface om de
beelden op een PC-scherm te tover-
en kost ƒ 994,-.

Sun Electric Nederland
Postbus 94041
1090 GA Amsterdam

☎ (020) 568 26 11
Fax:(020) 694 79 62

Würth kiest
elektronische
snelweg
Bij de naam Würth denkt iedereen
onwillekeurig aan bouten, moeren en
spuitbusjes.Wat doet Würth nu in de
equipmentmarkt? Wel, men introdu-
ceert een nieuw concept op het ge-
bied van handheld testers.Geen pa-
pieren boeken meer, geen cd’s, maar
alle autotechnische informatie kan
worden opgevraagd via de elektroni-
sche snelweg.Men heeft het sys-
teem WOW gedoopt, oftewel Würth
Online World.24 uur per dag kan on-

line informatie worden opgevraagd.
Voor de verwerking van de data le-
vert Würth een interface die door ka-
bels wordt aangesloten op een lap-
top met internetverbinding.Met het
systeem kan zowel serieel als paral-
lel worden gemeten.Het bestrijkt de
merken Audi, BMW, Fiat, Ford, Mer-
cedes, Opel, Peugeot, Citroën, Re-
nault en VW.De prijsstelling is afhan-

kelijk van de wensen van het
bedrijf.

Würth Nederland
Postbus 344
5201 AH ‘s-Hertogenbosch

☎ (073) 629 19 11
Fax:(073) 621 31 37

GMTO ondersteunt met 
apparatuur, info en helpdesk
Voor de lezers van AMT is GMTO
geen onbekende.GMTO staat voor
Gerichte MotorTechnische Opleidin-
gen.Vanuit de opleidingsactiviteiten
ontstond de behoefte aan een dege-
lijk testapparaat.Dit leidde tot de ont-
wikkeling van ATIS, Automotive Test
and Information System.Dit systeem
wordt in principe gevormd door een
cd waarmee een zeer uitgebreide
bron aan informatie ter beschikking
staat.Het testapparaat is overigens
een laptop (een normaal tafelmodel
PC kan natuurlijk ook worden ge-

bruikt) die wordt ge-upgrade tot tes-
ter met behulp van een interface en
een automotive labscope.Dit alles
wordt verzameld in een koffer, zodat
ook het doen van metingen in een rij-
dende auto tot de mogelijkheden be-
hoort.Er is informatie leverbaar van
een groot aantal Europese en Japan-
se automerken.Het abonnement op
de informatie kost ƒ 225,- per half
jaar.De laptop moet aan een bepaal-
de capaciteit voldoen, maar kunt u zo
duur maken als u wilt.Men kan hem u
ook leveren:het informatiesysteem

(ATS 801), een laptop en een koffer
komen op ƒ 3.584,41.Een scopeme-
ter kost ƒ 1.894,53.Dan zijn er nog al-
lerlei configuraties te bedenken met
stroomtangen, triggerknoppen, 17”
monitor, break-out box, enz.

GMTO
Postbus 4
1830 AA Koedijk

☎ (072) 562 24 07
Fax:(072) 564 05 68
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Sykes-Pickavant: 
compact en veelzijdig
Het Britse merk Sykes Pickavant be-
hoort tot Facom.Facom Nederland
heeft dan ook geen foutcodelezers
en handheldtesters van Franse origi-
ne in het programma, maar werpt
zich helemaal op Sykes.De Sykes
ACR-4 is een prettig ogend, eenvou-

dig uitziend apparaat.Naast het mo-
tormanagement (otto en diesel) kun-
nen metingen worden verricht aan
ABS, airbag en EOBD.Daarnaast
zijn diverse handelingen mogelijk,
zoals het testen van actuatoren, fout-
codes oproepen en wissen en servi-
ce-intervallen resetten.Voor de
EOBD-test is een aparte module
noodzakelijk.De gegevens kunnen
ook in grootformaat op een PC-
scherm worden afgebeeld.Er zijn
modules leverbaar voor alle bekende
merken (Europees) en Toyota/Lexus.
Deze variëren in prijs van ƒ 209,- tot
ƒ 463,-.En dat is niet duur.De
ABS/airbag module komt op ƒ 226,-
en de kabelset EOBD kost ƒ 226,-.
De prijs van de handset Sykes ACR-
4 met koffer bedraagt ƒ 1.598,-.

Facom Gereedschappen
Postbus 134
4130 EC Vianen

☎ (0347) 36 23 62
Fax:(0347) 37 60 20 

Sagem: nieuwe naam voor 
een bekend merk
Sagem klinkt als nieuw in de oren,
maar is in wezen de nieuwe merk-
naam voor het aloude bekende Sou-
riau.Sagem levert een handheld-tes-
ter, E-diag, die met name bestemd is

voor gebruik bij Franse merken maar
ook toepasbaar is op alle andere
merken, mits de juiste software wordt
gebruikt.Het betreft een universeel
motor- en systeemdiagnoseappa-
raat dat in samenwerking met Texa
en Grundig is ontwikkeld.Met de E-
diag kan men motorparameters ver-
gelijken, storingen oproepen en wis-
sen, actuatoren op hun juiste
werking controleren en service-inter-
vals resetten.De up-dates kunnen
worden verkregen via internet of een
cd-rom.De prijs van deze modern
ogende tester bedraagt ƒ 13.769,- en
een softwarecontract kost ƒ 1.384,-.

TBA
Postbus 120
1390 AC Abcoude

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