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APPARATUUR 
Kennismaking met Brain Bee diagnoseapparatuur

Het valt niet mee, om je als nieuwkomer te set-
telen in de fel bevochten markt voor diagnose-
apparatuur. Toch lijkt Brain Bee geen ééndags-
vlieg. De Italiaanse fabrikant beschikt over vol-
doende kapitaal en kennis om de ambities waar
te maken. Vier jaar na oprichting zijn de 40 me-
dewerkers al goed voor een jaaromzet van 10
miljoen euro.
Sterke troeven van Brain Bee zijn het veelzijdige
leveringsprogramma, de compleetheid van de
testers en de gedrevenheid waarmee nieuwe
testsoftware wordt uitgebracht. Brain Bee heeft
goed door dat een diagnosetester van weinig
waarde is zonder regelmatige software-updates
en uitbreiding van testfuncties.
De meest populaire diagnosetester van Brain Bee
is de ST-6000, met monochrome LCD-scherm. In
standaard uitvoering is deze geschikt voor Euro-
pese auto’s en wordt compleet geleverd met alle
benodigde (Nederlandstalige) software en dia-
gnosestekkers. Zelfs zeer merkspecifieke kabels
voor BMW en Mercedes ontbreken niet. Onderin
de handtester steek je eerst de Multiplexer, een
adapter die de juiste pinbezetting regelt van de

universele diagnosekabel die de tester verbindt
met de (E)OBD-aansluiting of merkspecifieke
diagnosestekker van de auto. Na selectie van
automerk, model, motorisering en het te testen
elektronisch systeem, kan de seriële diagnose
beginnen. Handig zijn de functietoetsen, waar-
van het beeldscherm de betekenis toont. Weet je
niet waar de diagnose-aansluiting of een stuur-
apparaat zich bevindt? Geen nood: de hand-
tester laat het zien. Ook een uitgebreide help-
functie ondersteunt de monteur bij de diagnose.

Meer dan motorelektronica
De testmogelijkheden zijn talrijk, al variëren ze
per merk en model. Bij Volkswagen passeren bij-
voorbeeld het ABS, automaat, airco, EDI, start-
blokkering, instrumentenpaneel, airbag, centra-

De Brain Bee-handtester smoelt niet alleen goed,
maar is ook zeer functioneel en gebruiksvriende-
lijk. Dankzij uitgebreide software en een riant
pakket aan diagnosekabels, kan de universele
elektronicatester heel veel automerken aan. Ook
voor diagnosestellen aan CAN-bus systemen
schrikt hij niet terug.

Onderin de handtester wordt de Multiplexer (voor
Europese auto’s) of de Muxbox (Aziatische model-
len) gestoken. Hier sluit men vervolgens de diag-
nosekabel op aan. De Multiplexer en Muxbox
regelen de juiste pinbezetting.

Diagnose van motor, interieur en onderstel

Auto-elektronica binnenst
Het Italiaanse Brain Bee

bestaat nog slechts 4 jaar,

maar werd opgericht door

ervaren krachten in de

diagnosemarkt. In hoog

tempo ontwikkelt het

bedrijf ultramoderne

elektronicatesters met

diepgaande software.

Diagnosetesters die niet

éénkennig zijn. Duits, Frans

of Aziatisch: Brain Bee weet

er raad mee.
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te maken. In de functie ‘componententest’ is
direct voor de scopemeting te kiezen. Daarbij
past de tester automatisch de scope-instellingen
aan het te meten component aan.
Veel diagnosetesters laten het afweten bij
Aziatische auto’s, Brain Bee daarentegen weet er
wel raad mee. Voor een vriendelijk bedrag koop
je de Azië-kit erbij, een complete koffer met
wederom alle benodigde teststekkers en –kabels.
Ook de Muxbox hoort daarbij, die in plaats
komt van de Multiplexer voor Europese auto’s.

Updates via internet
De testsoftware van Brain Bee is vastgelegd op
een 32 Mb Compact-Flash kaart. Die is simpel
via internet te updaten. Voor het vrijgeven van
de testsoftware dient de smartkaart, deze ‘Gold-
kaart’ steek je in de tester die vervolgens weet

le vergrendeling, ASR, bandenspanningscontro-
le, 4WD, schokdemperregeling, audio, xenon-
instelling, navigatie, TV, stoelverstelling, stand-
verwarming en nog veel meer de revue. De ST-
6000 communiceert met alle diagnoseprotocol-
len, waaronder CAN. Wanneer een auto voor-
zien is van CAN-netwerken kan men via de dia-
gnosestekker een groot scala aan functies testen.
Behalve het uitlezen van foutcodes (in klare
taal) en het resetten van het storingsgeheugen,
is de ST-6000 in staat simulatietests uit te voe-
ren. Dat is ideaal als de motor niet aanslaat en
je toch moet kunnen meten, of je wilt bij

warme motor een koude situatie nabootsen.
Daarbij simuleert de tester sensorsignalen en
stuurt deze zelfstandig actuatoren aan. Ook bij
het instellen van elektronische regelingen zoals
het stationair toerental, is de ST-6000 behulp-
zaam. En natuurlijk kan de handtester live data
lezen. Alle in- en uitgaande signalen van het
stuurapparaat zijn zichtbaar te maken. Tot
maximaal vijf parameters brengt het scherm
gelijktijdig groot in beeld, numeriek of in grafi-
sche vorm, aangevuld met het motortoerental.
In een volgend scherm is door alle data heen te
scrollen. Het vastleggen van data tijdens een rij-
test behoort eveneens tot de mogelijkheden.
De echte elektronicaspecialist kan de ST-6000
met de optionele DMO-810 module completeren
tot 2-kanaals labscope en multimeter, zodat alle
laag- en hoogspanningssignalen zichtbaar zijn

Vaak bent u er niet met de aanschaf van een diag-
nosetester, er moet nog voor een fortuin aan
merkspecifieke diagnosekabels worden aange-
schaft. Maar niet bij Brain Bee, die levert alle
benodigde kabels erbij, inclusief zeer specifieke
kabels voor bijvoorbeeld BMW en Mercedes.

Veel diagnosetesters laten het afwe-
ten bij Aziatische modellen. Brain
Bee weet ook daar raad mee. Alle
benodigde stekkers en kabels zitten
in een overzichtelijke koffer, evenals
de ‘Muxbox’ die de pinbezetting
regelt.

De eigenlijke testsoftware is vastgelegd op een 32 MB Compact
Flash kaart. Die is eenvoudig te updaten. De ‘Gold smartkaart’
dient voor vrijgave van de software waarvoor betaald is. Deze
smartkaart ziet eruit als een creditkaart en steek je in de tester.

Wie liever met een PC werkt in plaats van een
handtester, wordt door Brain Bee op z’n wenken
bediend. De AD-9000 Autodiagnose PC-kit dient
als interface tussen de diagnosekabel en de PC. De
software bevat ook elektrische schema’s.

Topmodel van Brain Bee is de ST-8000 bluetooth
handtester die draadloos in verbinding staat met
de communicatiebox die men aansluit op de
(E)OBD-stekker. Zo heeft de monteur volledige
bewegingsvrijheid.

ebuiten gekeerd
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voor welke software is betaald. Wie een Brain
Bee-tester koopt heeft recht op onbeperkt ge-
bruik van de bijgeleverde testsoftware, inclusief
een jaar lang ‘gratis’ updates. Na dat jaar kan
men zich via een abonnement verzekeren van
regelmatige updates. Dat kost € 450,- per jaar.
Op de internetsite van importeur Rocar-Tech
(www.rocartech.nl) kunt u het software-ontwik-
kelingsplan van Brain Bee bekijken. Hierop is
precies te zien welke updates er de komende
maanden worden uitgebracht. Opvallend is de
brede mix van merken waarvoor nieuwe soft-
ware op stapel staat: Duits, Frans, Japans en
Koreaans. Om bij de ontwikkeling van nieuwe
software de juiste prioriteiten te stellen, luistert
Brain Bee goed naar de markt. ‘De meeste stem-
men gelden’, zogezegd.

Interessante alternatieven
Wie liever de laptop als diagnose-instrument
gebruikt, kan bij Brain Bee terecht voor de AD-
9000 Autodiagnose PC-kit. Belangrijk onderdeel
van deze set is de Fastbox, die als interface dient
tussen de diagnosekabel en de PC. Op het PC-
scherm zijn overigens ook elektrische schema’s
te bekijken. De testsoftware draait onder Win-
dows en is daardoor erg gebruiksvriendelijk.

Kijkt u even mee?
De Brain Bee-diagnosetesters zijn
niet alleen uiterst veelzijdig qua
meetmogelijkheden, maar com-
municeren ook in klare taal met
de technicus. Simpel doen wat
het scherm je opdraagt, waarna
de meetresultaten overzichtelijk
en begrijpelijk worden gepresen-
teerd. We laten enkele scherm-
voorbeelden zien:

Geen zoektocht naar diagnose-aan-
sluitingen en stuurapparaten: na
selectie van merk en model toont
het scherm de exacte locatie.

Liever niet numeriek, maar in grafi-
sche vorm de data analyseren? Ook
dat kan. Zo zie je gemakkelijker
bepaalde afwijkingen.

Een hiaat in uw kennis? Brain Bee
legt de werking van een component
uit, hoe je er aan moet meten en
laat voorbeeldsignalen zien.

Brain Bee beperkt zich bij de diagno-
se niet tot de motorelektronica. Ook
comfort-, carrosserie- en onderstele-
lektronica zijn in detail te beproeven.

Om in de werkplaats tijdens de sto-
ringsdiagnose simulaties te kunnen
uitvoeren, kan de Brain Bee-tester
diverse componenten activeren.
Vervolgens is te bekijken wat hier de
uitwerking van is.

Via de (E)OBD-aansluiting leest de
tester alle in- en uitgaande data.
Deze waarden worden digitaal per
functie getoond.

Ook het uitvoeren van bepaalde
instellingen, zoals de stationairrege-
ling, is voor de tester een koud
kunstje. Programmeren van de auto-
elektronica wordt een steeds belang-
rijker functie.

Foto’s: Jan Lieftink

Voor wie zich diepgaand wil specialiseren in elek-
tronicadiagnose biedt Brain Bee de DMO-810
oscilloscoopmodule. Deze 2-kanaals oscilloscoop
maakt laag- en hoogspanningssignalen zichtbaar
en beschikt over multimeterfuncties.

Ook bedrijfsauto’s zit-
ten tegenwoordig vol
met elektronica. Brain
Bee levert de diagnose-
testers ook in een
truckversie, compleet
met alle benodigde
kabels en software
voor een groeiend aan-
tal truckmerken.

Topmodel van Brain Bee is de ST-8000. Deze
biedt nagenoeg dezelfde mogelijkheden als de
ST-6000, maar beschikt over een kleurenscherm
en draadloze Bluetooth-communicatie. Op de
(E)OBD stekker wordt de F-Box aangesloten, die
draadloos communiceert met de ST-8000 hand-
tester. De monteur heeft dus volledige bewe-
gingsvrijheid in en rondom de auto. Deze hand-
tester is accugevoed en wordt met een doc-
kingstation geleverd, waarin ook een strook-
printer is geïntegreerd.

In opkomst: truckdiagnose
Niet alleen moderne personenauto’s zijn een
elektronisch bolwerk, ook bij zware bedrijfsau-
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AD-9000 Autodiagnose PC-kit voor Europese auto’s: ..................................€ 2.625,-

AD-9000 Autodiagnose PC-kit voor Europese en Aziatische auto’s: ............€ 3.575,-

ST-6000 Diagnosetester voor Europese auto’s:................................................€ 3.990,-

ST-6000 Diagnosetester voor Europese en Aziatische auto’s: ......................€ 4.940,-

ST-6000 Truck Diagnosetester: ..........................................................................€ 4.900,-

ST-8000 Diagnosetester Bluetooth voor Europese en Aziatische auto’s: ....€ 6.715,-

ST-8000 Truck Diagnosetester Bluetooth: ........................................................€ 5.900,-

DMO-810 Oscilloscoop en multimeterkit: ........................................................€ 1.550,-

Importeur:

Rocar-Tech, ☎ (053) 434 23 21, www.rocartech.nl

Investeren in Brain Bee

to´s rukt de slimme elektronica op. Zowel de
ST-6000 als de ST-8000 zijn verkrijgbaar in een
speciale truckversie, die compleet geleverd
wordt met benodigde kabels en testsoftware
voor een groeiend aantal truckmerken. Om de
veelzijdigheid te illustreren: zelfs de Mercedes
Actros en Atego leest Brain Bee al uit. Behalve
de dieselelektronica diagnosticeert de tester
ook het ABS, de klimaatregeling, automatische
transmissie, het remsysteem, instrumentenpa-
neel en de Wabco-luchtvering. Ook in CAN-
systemen zoekt de trucktester z’n weg. Bij de
truckdiagnose komt de Bluetooth ST-8000 ver-
sie bijzonder tot z’n recht, omdat bij groot for-
maat trucks testkabels eigenlijk altijd te kort
zijn. De nieuwste optie voor de trucktester is
een module om de (digitale) tachograaf te
testen en te programmeren.
Zelf de mogelijkheden van Brain Bee ervaren?
Neem dan contact op met importeur Rocar-Tech
uit Enschede voor een demonstratie. Rocar-Tech
is voornemens ook de emissietesters van Brain
Bee in het programma op te nemen. Dat is niet
verwonderlijk, want uitlaatgasemissies en voer-
tuigelektronica zijn tegenwoordig onlosmake-
lijk met elkaar verbonden. ●

Auke Cupédo

Klanten willen graag weten waarvoor ze betalen. Een optionele
strookprinter drukt een overzichtelijk testrapport af, dat straalt
vertrouwen uit. Ook koppeling met een A4-printer is mogelijk.
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