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WERKPLAATS 2003 
Trends en aanbod diagnose-apparatuur

Met de komst van motormanagementsystemen
kwamen ook de eerste diagnosetesters voor het
universele autobedrijf op de markt. Eerst impo-
nerende testkasten, maar al snel werden deze
vervangen door handheld testers al of niet aan-
gevuld met een oscilloscoop. Ook de elektronise-
ring van de dieselinspuiting zorgde voor een
behoefte aan meer functies binnen een diagno-
setester. Tegelijkertijd breidden de veiligheids-
en comfortsystemen in de auto zich steeds meer
uit. Ook het aantal producenten van elektroni-
sche systemen nam toe. Naast Bosch laten ook
Siemens, Delphi en Temic van zich horen. Wat
de kleurrijke folders van de equipment-leveran-
ciers u ook beloven; er is geen enkel apparaat
waarmee u elke auto kunt testen. 

Keuze van de tester
Wat we van de tester verlangen hangt samen
met het werkaanbod. Belangrijk is zo exact
mogelijk na te gaan welke auto’s in de software
van het betreffende merk tester zijn opgeno-
men. En dan bedoelen we niet alleen merk en

type, maar ook bouwjaren en de systemen die
getest kunnen worden. Dus van een bepaalde
auto niet alleen het motormanagement, maar
bijvoorbeeld ook het uitlezen van foutcodes
van de airco en het ABS en het coderen van
sleutels.
Dan de vraag wat bij de handheld tester wordt
bijgeleverd. Het aanschaffen van merkspecifie-
ke kabels en stekers kan aardig in de papieren
lopen. Een enkele leverancier van testers ver-
huurt ook adaptors/kabels. Nadeel is de wacht-
tijd van tenminste een dag. Ook een aandachts-
punt is de compleetheid van de tester. Beschikt
deze over een eigen scherm of dient men nog
een laptop aan te schaffen om de gegevens uit
te lezen? Hoe verloopt de weergave van de
gegevens; worden er alleen codes aangegeven
of ook heldere tekst? Wordt op het scherm ook
een beeld gegeven van de positie van onderde-
len onder de motorkap? Is de tester inclusief

een oscilloscoop, een zogenaamde labscope, of
dient men deze nog extra aan te schaffen. Nog
een belangrijk punt: omvang en prijs van de
software en de aanlevering daarvan. In princi-
pe wordt een abonnement afgesloten voor de
software. Deze wordt aangeleverd op CD of via
internet. Een aantal testers biedt ook de moge-
lijkheid om het te meten systeem onder
bedrijfsomstandigheden te testen; zelfs gedu-
rende een aantal dagen. In de werkplaats kan
vervolgens de storing worden uitgelezen.
En dan nog eigenlijk het voornaamste punt;
wie gaat met de tester werken. Zeer belangrijk
is systeemkennis bij de technicus. Van hem of
haar wordt een bepaald abstractieniveau ver-
wacht. Immers, elektrische signalen kan men
niet zien, al kunnen ze wel zichtbaar worden
gemaakt. Echter dan geldt weer: weet wat je
meet. Een aantal leveranciers van testers kan
voor de nodige trainingen zorgen. In het ene

Handheld tester beperkt zich niet tot motormanagement

Communiceren met
De elektronisering van de

auto lijkt niet te stoppen.

Het diagnose stellen aan

de vele elektronische

systemen vraagt om tech-

nici met kennis en erva-

ring. Een goede handheld-

tester die ook kan commu-

niceren met veiligheids- en

comfortelektronica is

eveneens onmisbaar. AMT

maakt u wegwijs in het

veelzijdige aanbod.
De grote motortester heeft afgedaan en de foutcodelezer blijkt qua mogelijkheden te beperkt om inge-
wikkelde elektronicastoringen tot een oplossing te brengen. De toekomst is aan handheld testers die niet
alleen communiceren met motorelektronica, maar ook met veiligheidssystemen en comfortelektronica.
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geval is dit al in de prijs van de tester verwerkt
en in het andere geval is men een samenwer-
king aangegaan met een opleidingsinstituut.

Parallel of serieel?
Het aansluiten van de testapparatuur op een
regeleenheid moet zorgvuldig gebeuren. Door
de extreem toegenomen hoeveelheid pinnen
(tegenwoordig al ver in de honderd) zijn deze
uiterst fragiel geworden en kunnen makkelijk
verbuigen. Dat is een van de redenen dat men
voor (E)OBD een eenvoudig ‘stopcontact’ heeft
ontwikkeld, dat vaak kan worden gebruikt. Nu
we het toch over de EOBD-scantool hebben;
deze wordt direct aangesloten op de EOBD-uit-
gang. Dit heet serieel meten. De meeste hand-
held-testers bieden deze mogelijkheid. Het is
dan nog alleen een kwestie van de juiste soft-
ware inpluggen (module) en de (communicatie-
)kabel op de diagnosesteker aansluiten. Bij het
serieel meten tappen we de gegevens recht-
streeks uit het elektronisch systeem en zijn
daardoor afhankelijk van het foutcodegeheu-
gen van het regelapparaat.
In geval van parallel meten, vergelijkt de tester
de in- en uitgaande signalen continu met de
‘soll-waarden’. Dat zijn de normwaarden zoals
die door de fabrikant van het voertuigsysteem
zijn gespecificeerd. Bij parallel meten komen
we als het ware langszij in de signalenstroom
te liggen en kunnen met de tester, de multime-
ter of een labscope de exacte signalen waarne-
men. Hiertoe plaatsen we een adaptor tussen
het regelapparaat van het desbetreffende
elektronisch systeem en de kabelboom
waardoor de signalenstroom van en naar de
sensoren en actuatoren beweegt. Serieel meten
is het meest eenvoudig en snelst; parallel is
diepgaander, maar kost meer tijd en vraagt
meer vakmanschap (systeemkennis).
Meten aan veiligheidssystemen zoals ESP, ABS
en het airbagsysteem, vergt over het algemeen
nog meer speciale voorbereidingen. We hebben
daar ook nog te maken met interfaces die zijn
aangesloten op het CAN-bussysteem van het
voertuig. Ook daar moet men bij de keuze van
de tester op letten: welke protocollen kan de
tester verwerken? ●

Atte Roskam

elektronica

SPECIALSPECIAL
Trends 
bij diagnose-
testers
● Ook voor comfort- en 

veiligheidselektronica
● Geschikt voor CAN-bus
● Compleet met oscilloscoop
● Software update via internet
● Testmodulen voor laptop/PC

Naast de benzine-
motoren kunnen
ook de TDI-diesels
worden ontleed.
Men propageert
eenzelfde functiona-
liteit en inzetbaar-
heid als de VAG
1551-tester. De VAG-
COM apparatuur
komt uit de VS
De prijzen zijn
afhankelijk van de
samenstelling maar
zijn uiterst scherp.
Enkele voorbeelden:
Standaard + VAG-
COM € 255,-, Pro +
VAG-COM € 280,-.

Voor meer mogelijk-
heden zie de website
van Priemus. ●

Priemus de
VAG-specialist
Naast Autologic nog
een specialist die
smal maar diep
werkt. Priemus is
gespecialiseerd in
VAG-producten.
Naast de adaptors en
kabels die van
Priemus worden
betrokken, heeft
men een PC of lap-
top nodig.
Storingcodes van
motormanagement,
ABS, airco
(Climatronic) en alle
andere veiligheids-
en comfortsystemen
kan men uitlezen.

Priemus 

Diagnosesoftware & Tools

☎ (071) 512 45 47

www.priemus.nl

onder eigen naam
een positie in de
markt veroveren. Dit
doet Texa met de
Navigator en de
Axone 2000. In de
Navigator wordt een
merkspecifieke
module geschoven
en de gegevens
worden van een PC
of laptop afgelezen.
Voor verschillende
merken zijn er dia-
gnosekabels. Ook
een (dag)cursus kan
worden verzorgd.
Voor de software
wordt een 3-jarige
licentieovereen-
komst gesloten.

Nieuw op de markt: Texa

praktisch gelijk aan
die van de Navigator.
De internet-kit kost
€ 415,-. ●

Saarloos Garage Uitrustingen

☎ (0478) 64 21 25

www.saarloos.com

Het merk Texa dat al
bij de ontwikkeling
van apparatuur voor
andere merken was
betrokken, gaat nu

De Texa Axone 2000
is een handheld
tester met een eigen
scherm en een scope-
gedeelte. Praktisch
alle elektronische
systemen zijn door te
meten. Het apparaat
kan op het internet
worden aangesloten
voor het downloa-
den van gegevens.
Prijzen: Navigator
€ 2.475,-, software
€ 275,-, licentieover-
eenkomst voor de
duur van 3 jaar met
4 updates per jaar
€ 590,-. De Axone
2000 kost € 4.560,-,
overige prijzen zijn
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E36/Z3, E38, E39 en
E46. Met de door
Autologic geleverde
software kan een
BMW-specialist op
het gebied van
elektronica volledig
zelfstandig opere-
ren. Zo kunnen
motor en controle-
modules gecodeerd

worden (alle leverba-
re motoren), wissen
en resetten van
adaptieve (zelfleren-
de) waarden, het
inlezen van opties
die door BMW wor-
den geleverd, het
coderen van Body
Control Modules
inclusief ABS/ASC en
DSC. Ook het uitle-
zen van foutcodes
van de rollbar van
cabriolets behoort
tot de standaard
software.
Hetzelfde verhaal
gaat op voor de soft-
ware die bestemd is
voor de Autologic-
tester voor zelfstan-
dige Landrover-speci-
alisten. De Autologic-

Autologic specialiseert!
Autologic is een
nieuw merk op de
Nederlandse markt.
Een aanbieder die
zich beperkt tot
twee merken, en
daar de diepte
ingaat. Voor BMW-
specialisten heeft
men de diagnosesof-
tware voor de types

autotechnische
informatie kan wor-
den opgevraagd via
de elektronische
snelweg. Men heeft
het systeem WoW!
gedoopt (Würth
online World) met
als kenmerk dat 24
uur per dag online
informatie kan wor-
den opgevraagd.
Voor de verwerking
van de data levert
Würth een interface
die door kabels
wordt aangesloten
op een laptop met
internetverbinding.
Met het systeem kan
zowel serieel als
parallel worden
gemeten. Het
bestrijkt vele mer-
ken zoals Audi,
BMW, Fiat, Ford,
Mercedes, Opel,
Peugeot, Citroën,
Renault en VW. De

prijsstelling is afhan-
kelijk van de wensen
van het bedrijf. Een
aantal mogelijkhe-
den: diagnose-inter-
face-box € 2.249,-,
doe er een laptop bij
voor € 1.399,- of een
PC voor € 1.499,- en
je kan bijna aan de
slag. Een complete
seriële kabelset komt
op € 985,-, maar voor
Mercedes moet
€ 799,- worden afge-
tikt. Software per
maand: Serieel Light
€ 29,-, Serieel Extra
€ 78,- en Parallel
€ 26,-. Wat dit alle-
maal inhoudt? Vraag
het Würth, want
Würth levert maat-
werk voor de werk-
plaats. ●

Würth Nederland

☎ (073) 629 19 11

www.wurth.nl

Würth biedt maatwerk
Würth vestigt zich
steeds stabieler in de
equipmentmarkt.
Het nieuwe concept
op het gebied van
handheld-testers
slaat aan. Geen
papieren boeken,
geen CD’s, maar alle

nog is). Er was daar-
mee heel veel
mogelijk. Deze KTS
500 heeft inmiddels
weer opvolgers in
de vorm van de KTS
520, KTS 550 en KTS
650. Bosch noemt de
software voor deze
testers ESI(tronic).
Het is vastgelegd op
DVD/CD’s. De CD-A
bevat het onderde-
lenprogramma, CD-
C modulaire voer-
tuigdiagnose en
foutopsporings-
handleidingen, CD-D
mechanische gege-
vens en onderhouds-
planning en CD-P
bevat schakelsche-

ma’s comfortelektro-
nica. De software op
CD-C bevat de voer-
tuigspecifieke infor-
matie in de ‘soll’-
waarde (de waarde
zoals die zou moeten
zijn) en geeft door
meting de ‘ist’-
waarde (de werkelijk
gemeten waarde).
De handheld testers
van Bosch gaan van
relatief eenvoudig
naar heel compleet.
De KTS 520 is
geschikt voor gara-
gebedrijven die niet
al te vaak diagnoses
stellen en deze
werkt met een PC of
laptop. De tester

heeft een multime-
ter voor spanning-,
weerstand- en
stroommetingen.
Bijgeleverd worden
een OBD- en een
universele adaptor-
kabel voor serieel en
parallel meten. Het
apparaat is geschikt
voor ISO/CAN en
SAE-protocollen.
Deze gegevens zijn
ook van toepassing
op de KTS 550.
Echter, deze beschikt
ook nog eens over
een 2-kanaals multi-
meter en een 2-
kanaals scopegedeel-
te. De KTS 650 is het
topmodel. Deze
heeft een eigen
beeldscherm en kan
ook mobiel worden
gebruikt. Verder is
deze tester voorbe-

Bosch ontwikkelt in
samenwerking met
de auto-industrie
alles wat maar met
motormanagement,
veiligheids- en com-
fortelektronica te
maken heeft. Het is
dan ook logisch dat
Bosch een grote spe-
ler is op het gebied
van testapparatuur.
Ook daar staat de
ontwikkeling bij
Bosch niet stil. Na de
handheld tester KTS
300 kwam de KTS
500 Systeemtester.
De naam duidt er al
op dat het een com-
plete systeemtester
was (en voor velen

Bosch: diversiteit in testers en software
reid voor netwerk-
toepassingen, multi-
media en heeft deze
een printeraanslui-
ting. De aansluiting
op de voertuigsyste-
men gaat met daar-
op aangepaste
kabels (meerprijs).
Een aantal prijzen:
KTS 520 € 1.820,-,
KTS 550 € 2.990,- en
KTS 650 € 7.715,-.
Adaptorkabels van
€ 99,- tot € 276,-.
Belangrijk: de abon-
nementen zijn
modulair.
Bijvoorbeeld voer-
tuigdiagnose inclu-
sief cursus € 1.875,-,
technische informa-
tie per onderwerp
(benzine, diesel,
remmen of com-
pleet) € 231,- tot
€ 715,-. ●

Robert Bosch

☎ (023)565 60 00

www.bosch.nl

Lasaulec 

Machinery & Equipment

☎ (0512) 58 32 11

www.lasaulec.nl

Nijboer Blijstra Techniek

☎ (0341)35 41 82

www.nbtweb.nl
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tester is geschikt
voor de verschillende
protocollen, zoals
SAE, DIN, ISO. Dat
betekent dat de
tester geschikt is
voor CAN-bussyste-
men. Autocom
maakt voor het
OBD-gedeelte
gebruik van een
kabel voor de 16-
polige OBD-aanslui-
ting (7-polig is stan-
daard). De ADP-186
selecteert zelf de
juiste pinconfigura-
tie. Updates in de
software worden
geleverd via internet
of CD-rom. Het
Autocom-software-
pakket bevat het
AES (Auto Expert
Systeem). Hiermee
kan men de plaats
van componenten
opzoeken, schema’s
raadplegen, pinbe-
zetting, enz; alles in
het Nederlands. De
ADP-186, compleet
in koffer, met CD-
rom, aansluitkabels
voor parallelle
meting, oscilloscoop-
kabel, datakabel en

voedingskabel komt
op € 4.995,-. De
diverse merk- en
typespecifieke kabels
variëren in prijs van
ongeveer € 113,- tot
€ 499,-. De update
van de software
komt u op € 589,- te
staan (jaarabonne-
ment). De op de
Autocom ADP-186
gerichte trainingen
worden verzorgd
door Electude. ●

Autocom Benelux

☎ (040) 295 25 20

www.autocombenelux.nl

Autocom veelzijdig 
in diagnose
Autocom leverde tot
voor kort de
Autocom ADP-124.
Een apparaat dat zijn
diensten ruimschoots
heeft bewezen.
Onlangs introduceer-
de men de ADP-186.
Naast alle mogelijk-
heden die de ADP-
124 al in zich had
(testen van het
motormanagement,
ABS, klimaatregeling,
het resetten van serv-
ice-intervallen etc.) is
de ADP-186 geschikt
voor aansluiting op
186 pinnen. Naast
dat er serieel mee
kan worden geme-
ten, is de ADP-186
ook geschikt voor
parallel meten, waar-
bij de gemeten
waarden met de tole-
rantiewaarden wor-
den vergeleken. De
ADP-186 heeft net als
zijn voorganger een
multimeterfunctie
maar tevens een dub-
bele oscilloscoop
waarmee tot vier
kanalen tegelijkertijd
zichtbaar kunnen
worden gemaakt. De

verschillende
elektronische syste-
men testen. Men
maakt onderscheid
tussen het Plus-line
en het Pro-line soft-
wareniveau.
Standaard is Plus-
line, dat de moge-
lijkheid biedt dia-
gnoses te stellen aan
motormanagement,
airbagsystemen en
ABS. Ook kan men
de service-intervallen
resetten. Voor de
specialist is er het
Pro-line softwareni-
veau, dat wordt
gekenmerkt door
een bredere toepas-
sing en meer diep-
gang. Voor Audi,
Seat, Skoda en VW
betreft dit bijvoor-
beeld naast de
motorelektronica
ook de versnellings-
bakelektronica, rem-
systeem, klimaatre-
geling, airbag, stuur-
wiel, instrumenten-
paneel, verwarming,
4WD-elektronica,
aandrijfslipregeling,
wegrijblokkering,
niveauregeling, cen-

trale vergrendeling,
stoelverstelling, navi-
gatiesysteem, EDC,
comfortelektronica,
enz.
Volgens Autodiagnos
wordt met het Pro-
line softwareniveau
ongeveer 80% van
de mogelijkheden
van de officiële
merktester bena-
derd. De
Autodiagnos Multi-
Tester die de soft-
ware moet verwer-
ken, is een echte
handheld-tester die
in de basiskit een
programmamodule
bevat en een 16 pins
OBD-kabel. 
De Autodiagnos
Multi-Tester Pro
komt op (kaal)
€ 2.848,-. Dan zijn er
de kits op Plus-line
en Pro-line niveau
(respectievelijk
€ 3.995,- en 
€ 6.290,-). Updates
kosten tussen de
€ 255,- en € 340,-. ●

Autodiagnos

☎ (036) 522 90 05

www.autodiagnos.nl

De Plus en Pro 
van Autodiagnos
Autodiagnos is een
Zweeds merk van
hoge kwaliteit, dat
recentelijk door de
Crypton Technology
Group is ingelijfd.
Autodiagnos bedient
niet alle automerken
en concentreert zich
vooral op de
Europese.
Afhankelijk van het
gekozen softwareni-
veau kan men de

tester voor BMW
komt op € 13.995,-
inclusief adaptors,
kabels en een stoere
flightcase. Het
scherm is een
touchscreen. Het
Autologic-systeem
voor de Landrover
bevat dezelfde items
als voor de BMW
(ook dealerniveau)
en is geschikt voor
de Range Rover tot
modeljaar 98/99, de
Freelander, Disco-
very-2, Defender en
Classic Range Rover.
De prijs bedraagt
€ 14.470,-. ●

TBA

☎ (0294) 28 44 28

www.tba-tenautomotive.nl

het nog steeds
goed. Vanuit de
opleidingsactivitei-

ten groeide ook een
degelijk testappa-
raat. Dit leidde tot
de ontwikkeling van
de ATIS, Automotive
Test and Information
System. Dit systeem
wordt in principe
gevormd door een
CD-lezer waarmee
een zeer uitgebreide
bron aan informatie
ter beschikking staat.
Het testapparaat is
een laptop of PC die
wordt ge-upgrade

Ontwikkelingen staan niet stil bij GMTO
tot tester met
behulp van een
interface en een
automotive labscope.
Dit alles wordt verza-
meld in een koffer,
zodat ook het doen
van metingen in een
rijdende auto tot de
mogelijkheden
behoort. Er is voor
ongeveer 1800
motormanagement-
systemen informatie
leverbaar, verdeeld
over een groot aan-

De Gerichte
MotorTechnische
Opleidingen doen

tal Europese en
Japanse automerken.
Het abonnement
loopt per half jaar
en is inclusief toe-
gang tot een uiterst
waardevolle help-
desk. De starterskit
kost rond de
€ 1.000,-. Het
systeem bevat een 50
Mhz labscope. ●

GMTO

☎ (072) 562 24 07

www.gmto.com
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en airbag. Natuurlijk
waar van toepassing
worden ook motor-
managementsyste-
men van benzinemo-
toren gediagnosti-
seerd (bijv. van
Volkswagen bedrijfs-
wagens). De Reflex
kost € 5.095,-. De Car
Data motordiagnose-
databank op jaarba-
sis € 489,- en de soft-
ware afhankelijk van
het gekozen pakket
€ 489,- of € 650,-. De
prijzen van de kabels
bewegen zich tussen
€ 26,- en € 255,-. ●

Kühne Automotive

☎ (033) 254 22 51

www.kuhne.nl

TecnoTest Reflex: 
ook voor trucks
TecnoTest levert
twee handheld
testers, te weten het
type 3130 bestemd
voor Europese perso-
nenwagenmerken
en, opvallend, de
3180 speciaal ont-
wikkeld voor lichte
bedrijfswagens en
trucks. Beide hebben
dezelfde mogelijkhe-

sen, gegevens uitle-
zen, actuatortests,
service-intervallen
resetten, enz. Ook
sleutelcodering
maakt deel uit van
de mogelijkheden.
Tevens kunnen ver-
klarende teksten (in
het Nederlands)
worden opgeroe-
pen. De Mega Macs
55 kent nog meer
mogelijkheden. Dit
is een volwaardige
elektronicatester die
ook beschikt over
een tweekanaals
scopegedeelte. Er is
een online-verbin-
ding met de lever-
ancier mogelijk. In
zeer gecompliceerde
gevallen kan via de

importeur ook de
helpdesk in
Duitsland worden
geraadpleegd. De
update van de soft-
ware gebeurt twee
keer per jaar. De
Mega Macs 44 kost
€ 6.150,- en de 55
komt op € 10.995,-.
Een partnerlicentie
waarin een dienst-
verleningspakket
met updates is inbe-
grepen kost € 599,-
per jaar.
Merkspecifieke dia-
gnosestekers kosten
tussen de € 103,- en
€ 318,-. ●

TBA

☎ (0294) 28 44 28

www.tba-tenautomotive.nl

De twee van Gutmann:
Mega Macs 44 en 55
De Mega Macs 44 en
55 vormen ieder een
compleet testsysteem
inclusief 15” moni-
tor. Type 44 is
geschikt voor het uit-
lezen van foutcodes,
EOBD, foutcodes wis-

sele communicatie-
software vergt een
eenmalige investe-
ring en de merkspe-
cifieke software kan
worden bijgevoegd.
De kosten per merk
belopen zo’n € 400,-
tot € 500,-. Meerdere
merken tegelijk ver-
laagt de kosten.
Voor 15 merken
wordt € 2.680,- bere-
kend. Updaten kost

€ 250,- per merk.
Men is niet verplicht
deze ook af te
nemen. De grafische
scanner kost € 1705,-.
Er is ook een eenvou-
diger uitvoering zon-
der grafische moge-
lijkheden voor
€ 1145,-. ●

Snap-on Tools

☎ (020) 568 26 66

www.snap-on.nl

Snap-on grafische scanner
De MT2500 Scanner
wordt aangesloten
op de (E)OBD-con-
nector van de auto.
Hierdoor is het aan-
tal benodigde kabels
beperkt. Bij de uni-
versele diagnoseka-
bel wordt met een
‘elektronische sleutel’
de penbezetting aan-
gepast aan die van
de betreffende auto.
De scanner geeft de
foutcodes weer in
heldere taal en
stuurt, waar noodza-
kelijk, actuatoren
aan. Ook kunnen
gegevens grafisch
weergegeven wor-
den. De software
wordt aangeleverd in
cartridges. De univer-

seerd en weet het
apparaat wat CAN-
bussystemen zijn. De
labscope kan met
vier signalen tegelijk
werken, ruim vol-
doende. De multime-
ter meet alles: span-
ning, weerstand en
een diodemeting. De
Modis kan op een
externe printer wor-
den aangesloten.
Het geheel wordt
geleverd in twee
koffers: een voor de
tester, de ander voor
de kabels. Het soft-

ware-abonnement is
compleet (qua auto-
merken) en wordt
twee maal per jaar
ge-update. De Sun
Modis biedt onge-
veer alles wat in de
moderne werkplaats
nodig is en kost
€ 7.500,-. Sun levert
tevens een scantool
dat we ook in het
Snap-on programma
aantreffen. ●

Autec-SUN/VLT Equipment

☎ (0348)47 60 00

www.autec.

Sun Modis kent weinig
beperkingen
Sun stond destijds
aan de wieg van de
grote motortestkast.
Maar ook Sun gaat
met zijn tijd mee.
Het bewijs is de Sun
Modis, die naast
foutecodelezer ook
de rol vervult van
scanner, labscope,
digitale multimeter,
informatieplatform
en de troubleshooter
uithangt. De behui-
zing is stootvast en
het kleurenscherm
goed afleesbaar. De
tester beschikt over
een ingebouwde
accu, waardoor deze
vier uur onafgebro-
ken kan werken. De
belangrijkste auto-
merken worden
afgedekt, zo ook is
er een EOBD-testmo-
gelijkheid, kunnen
Amerikaanse merken
worden gediagnosti-

den. Wat geldt voor
de 3180 is ook van
toepassing op de
3130. Het zijn hand-
zame apparaten
waar verder geen PC
of laptop aan te pas
komt. Echter, ze
komen wel com-
pleet met scoop en
multimeter. Er is een
helpmenu waarin de
normwaarden van
het te meten voer-
tuig liggen opgesla-
gen. De te meten
systemen zijn motor-
management
(elektronische die-
selregelingen met
inbegrip van
Common Rail en
Unit Injector), ABS
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wordt gevormd
door de tester type
DIOBD 820 of
DIOBD 850.
Laatstgenoemde is
een echte handheld
met een module in
het ‘handregelaar-
tje’. Uitbreiding is
mogelijk met een
scoopgedeelte (type
200=2-kanaals, type
990=12-kanaals).
Een mooi apparaat
is de AVL DiScope.
Dit is een diagnose-
tester inclusief lab-
scope geschikt voor
alle auto’s en
elektronische syste-
men. Omdat de
basis een oscillo-
scoop vormt, wordt
er wel de nodige
vakkennis van de
technicus veronder-
stelt. Het is niet
zomaar een foutco-
delezer. De AVL 820
en 850 worden gele-
verd door

SaarloosMivar. De
AVL DiScope wordt
geleverd door
Explora en kost €
1.815,-. ●

SaarloosMivar

(0344) 60 90 09

www.saarloosmivar.com

Explora

(0318) 64 82 20

www.explora.nl

AVL heeft kennis 
van zaken
Het Oostenrijks AVL
is met name in de
Research &
Development wereld
bekend om zijn
expertise op moto-
rengebied. AVL ont-
wikkelt vanuit die
kennis ook hightech
testapparatuur. AVL
Digis is niet direct
een handheld tester,
maar een modulair
pakket dat uitge-
breid kan worden
met een vier-
gastester en een
roetmeter. Praktisch
elk merk (Europees)
kan worden gediag-
nostiseerd. Ook elk
systeem, van motor-
management tot en
met centrale deur-
vergrendeling. Ook
diagnose vanuit de
OBD-aansluiting is
mogelijk. De testers
werken in combina-
tie met een PC of
laptop. De basis

prijs van deze com-
pacte handheld
tester bedraagt
€ 4.935,- Een soft-
warecontract kost
€ 650,-. ●

TBA

☎ (0294) 28 44 28

www.tba-tenautomotive.nl

Sagem wordt
universeel
Sagem levert een
echte handheld-
tester, E-diag, die in
eerste instantie
bestemd was voor
gebruik bij Franse
merken, maar
inmiddels ook toe-
pasbaar is op andere
merken, mits de
juiste software wordt
gebruikt. Het merk is
een voortzetting van
het vroegere Souriau.
Het betreft een uni-
verseel motor- en
systeemdiagnoseap-
paraat dat in samen-
werking met Texa en
Grundig is ontwik-

keld. De tester heeft
een eigen beeld-
scherm met een
hoge resolutie en is
dus duidelijk aflees-
baar, maar kan ook
op een PC of laptop
worden aangesloten.
Met de E-diag kan
men motorparame-
ters vergelijken, sto-
ringen oproepen en
wissen, actuatoren
op hun juiste wer-
king controleren en
service-intervals
resetten. Up-dates
komen twee keer
per jaar uit via inter-
net of CD-rom. De
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