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WERKPLAATS 2007
Trends en aanbod diagnosetesters

Elektronicadiagnose binnen handbereik

Staat u bij de eerste de beste elektronicastoring met de handen in het haar? Dan

heeft AMT een tip. Overwin zo snel mogelijk uw vrees voor de digitale autotechniek,

want het aandeel elektronica in de auto groeit met de dag. Met hulp van een slimme

elektronicatester bent u tot veel in staat. AMT leidt u rond in het aanbod.

De belangrijkste vraag bij de aanschaf van een
diagnosetester luidt: ‘hoever wil ik gaan?’. U
kunt kiezen voor een eenvoudige EOBD-fout-
codelezer die codes leest en wist. Om de storing
daadwerkelijk op te lossen is een diagnosetester
nodig die componenten aanstuurt, parameters
leest en metingen kan verrichten. De ervaren 
diagnosespecialist geeft de voorkeur aan een 
geavanceerde tester met labscope en uitgebreide
multimeterfunctie.
Belangrijk is dat de diagnosetester meer kan
dan storingen oplossen. Ook voor servicehande-
lingen is de tester tegenwoordig onmisbaar.
Denk aan resetten van de service-interval, code-
ren en instellen van elektronische componen-
ten, aanmelden van nieuwe accessoires in het
CAN-netwerk, programmeren van sleutels en
bandenspanningcontrole etc.
In opkomst zijn diagnosetesters die gekoppeld
kunnen worden met een PC, dat vergroot de
flexibiliteit. Nog een trend is Bluetooth-commu-
nicatie, die een einde maakt aan kabels en de
autotechnicus meer bewegingsvrijheid geeft.

Ga op verkenning!
De mogelijkheden zijn enorm, en daarom moet
u zich goed voor laten lichten. Vraag demo’s aan
en stoei enkele dagen met een tester die u op
het oog heeft. Hoe compleet is de software, be-

perkt deze zich tot EOBD of is er ook merkspeci-
fieke diepgang. Met welke regelmaat brengt de
fabrikant software updates uit, kan de tester
ook Aziatische auto’s aan, weet hij de weg in
comfortelektronica, veiligheidssystemen en
CAN-bus? Wat kosten extra kabels en het soft-
ware-abonnement. Is er een helpdesk beschik-
baar?
Op deze pagina’s maakt u kennis met de aanbie-
ders. Voor diepgaande informatie bezoekt u de

AMT PRO-sectie op www.AMT.nl, thema 
Diagnose. �

Auke Cupédo

Geen vrees voor
elektronica

Een moderne elektronicatester helpt niet alleen bij
storingsdiagnose, maar ondersteunt ook in het on-
derhoud. Denk aan het instellen van elektronische
componenten, resetten van de service-interval en
programmeren van de bandenspanningbewaking.

www.AMT.nl
Dé internetsite voor de Automotive Professional

Alle soorten werkplaatsequipment, 
de merken en leveranciers vindt u op
www.AMT.nl/equipmentgids
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Je neus ophalen voor
producten uit China,
is niet meer van deze
tijd. Kijk maar naar
de diagnosetesters
van Launch. Het
merk heeft in korte
tijd een enorme sta-
tus opgebouwd en
dat heeft z’n reden.
Kwalitatief doet
Launch niet onder
voor de Europese
toppers, en de 
diagnosediepgang
en -compleetheid is
opvallend. Ook
transmissiespecialis-

ten, schadeherstelbe-
drijven en aircospeci-
alisten roemen de
veelzijdigheid van de
Launch-diagnosetes-
ter. Zelfs software
voor bedrijfsauto’s is
op komst.
De X431 diagnose-
tester communiceert
met motor-, interi-
eur, comfort-, onder-
stel- en veiligheids-
elektronica van na-
genoeg alle Euro-
pese, Aziatische en
USA-merken. Launch
baseert de testsoft-
ware op de originele
merktester, en doet
soms niet onder voor
de mogelijkheden
van de veel duurdere
merktesters. Ook bij
storingen waar geen
foutcode is opgesla-
gen, is de X431 een

welkome hulp. Hij
voert actuatortests
uit, presenteert live
data, programmeert
sleutels en andere
elektronische com-
ponenten en doet
basisinstellingen.
De handheld X431
staat in contact met
een Smartbox, welke
verbonden wordt
met de EOBD-stekker
van de auto. Up-
daten van de soft-
ware verloopt een-
voudig via internet.
De Launch X431 Infi-
nite (€ 5.500,-) is een
luxe uitvoering van

de X431 (€ 4.650,-).
De behuizing is ro-
buuster, hij beschikt
over een kleuren-
scherm en communi-
ceert draadloos
(Bluetooth) met de
Smartbox.
Nieuw is de X431
Top, met als toevoe-
ging een 4-kanaals
scope. De Top heeft
een Windows-bestu-
ring, de andere mo-
dellen werken op
Linux.
Tot slot vermelden
we de Codelink, een
EOBD-tester voor de
VAG-specialist. �

Launch: diagnose-intellect
uit China

Trends bij
 diagnosetesters
� Draadloze Bluetooth communicatie
� Koppeling met PC
� Updaten via internet
� Meer dan motorelektronica
� Geschikt voor servicehandelingen
� Communicatie met CAN-netwerken

De Zweedse fabri-
kant Autocom heeft
z’n sporen verdiend
in de elektronica-
diagnose. Voor de
ervaren diagnose-ex-
pert levert Autocom
de ADP-186. Hiermee
kan men niet alleen
serieel meten via
OBD, maar ook pa-
rallel. Op deze wijze

zijn alle signalen in
de kabelboom te
meten, waardoor las-
tige storingen eerder
tot een oplossing
komen. Autocom le-
vert 45 parallelkabels
voor 15 tot 128 pins
computers. De ADP-
186 beschikt over
een 4-kanaals oscil-
loscoop, multimeter
en break-out box en
kan bijna alle elek-
tronische systemen
in de auto aan. Deze
tester is een inter-
face tussen PC/laptop
en de auto, de soft-
ware wordt geïnstal-
leerd op een PC.
Prijzen vanaf 
€ 4.635,-.
Wie gecharmeerd is
van de diagnosemo-
gelijkheden van de

ADP-186 maar paral-
lel meten te ingewik-
keld vindt, kan
kiezen voor de Auto-
com SDP. Die kan
precies hetzelfde,
met uitzondering
van de parallel meet-
functie en kost dus
ook minder: vanaf 
€ 2.995,-.
Nieuw van Autocom
is de CDP-serie, een
OBD-gekoppelde in-
terface waarbij de
diagnosesoftware op
een PC, laptop of
PDA draait. De com-
municatie verloopt
draadloos met Blue-
tooth. De CDP leest
en wist foutcodes,
voert actuatortests
uit, programmeert
sleutels, stelt de ser-
vice-interval terug en

produceert datalijs-
ten van diverse elek-
tronische systemen,
inclusief comfort- en
veiligheidselektro-
nica. Met moderne
CAN-bus-systemen
heeft de tester geen
probleem. De goed-
koopste CDP is een
EOBD-versie voor 
€ 795,-. De Pro-versie
die ook andere syste-
men diagnosticeert
kost vanaf € 1.995,-.
Wie vooral geïnte-
resseerd is in het uit-
lezen van (E)OBD-
protocollen, kan bij
de Autocom-impor-
teur ook terecht
voor de CAP4100,
een praktische hand-
held EOBD-tester. �

Autocom kan parallel meten

Veelzijdige
 instapper van
Snap-on
De Solus en Modis
van Snap-on kende u
al. Deze nieuwe ge-
neratie diagnosetes-
ters krijgt versterking
van de Ethos. Deze is
met name bedoeld
als tester voor ‘erbij’
of voor diegenen die
de eerste stap zetten
in de wereld van
elektronicadiagnose.
De Ethos is uitgerust
met een 4,7 inch mo-
nochroom grafisch
display. Er zijn twee
versies: een EOBD-
model en een uitvoe-
ring die ook merk-
specifieke software
bevat. Ook het uitle-
zen van live data en
het resetten van de
servicemelding be-
hoort dan tot de mo-
gelijkheden. De stan-

daardversie gaat
rond de € 850,- kos-
ten en de Deluxe
circa € 1.575,-. CAN-
systemen vormen
geen probleem voor
de Ethos. Via USB is
de tester te verbin-
den met een printer,
om een zwart-op-wit
bewijs voor de klant
te produceren.
Voor de gebruikers
van de Solus en
Modis heeft Snap-on
goed nieuws. Eén
dezer dagen komt de
7.4 software beschik-
baar met een om-
vangrijke update van
10 automerken. Ko-
pers van een nieuwe
Solus of Modis profi-
teren ook van hard-
warematige verbete-
ringen. �

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 2



WERKPLAATS 2007
Trends en aanbod diagnosetesters

Een knappe elektro-
nicatester komt
nooit tot zijn recht

wanneer de monteur
kennis ontbeert
en/of de juiste tech-

nische informatie
ontbreekt. Daarom is
het nieuwste initia-
tief van Sator Hol-
ding, ‘Automotive
Academy’ toe te jui-
chen. Het concept
omvat diagnose-ap-
paratuur, technische
gegevens, opleidin-
gen en een hotline.
Automotive Aca-
demy helpt autobe-
drijven de technisch
steeds complexere
auto renderend te
blijven servicen. Via
de Delphi-diagnose-
tester, die deel uit-
maakt van het con-

cept, kunnen direct
onderdelen worden
besteld. Het heen er
weer geloop naar de
balie is daarmee
voorbij. Trainingen
worden op diverse
niveau’s en discipli-
nes aangeboden, zo-
dat elke technicus
zich verder kan ont-
wikkelen. Belang-
rijke partners in
Automotive Aca-
demy zijn Delphi,
ATG, eXponentia en
AutoTools. �

Kijk voor meer informatie op

www.automotiveacademy.nl

Automotive Academy brengt
werkplaats op hoger plan

Sleutelt u veel aan
auto’s uit het VAG-
concern, dus VW,
Audi, Skoda en Seat,
en wilt u in de 
diagnosediepgang
nauwelijks onder-
doen voor de merk-
dealer? Dan is de
VAG-COM-diagnose-
software van Priemus
een aanrader. Het
draait simpelweg op
een standaard laptop
die via een adapter
verbonden wordt
met de OBD-stekker.
Behalve de gebruike-
lijke diagnosehande-
lingen kunt u er ook

de service-interval
mee terugstellen,
een cruise control of
sleutel aanmelden,
stationair toerental
afstellen en veel
meer. Ook de nieuw-
ste modellen met
CAN-bus zijn moeite-
loos met VAG-COM
uit te lezen. Er is al
een VAG-COM-kit, in-
clusief adapter voor
€ 231,-. Voor € 120,-
per jaar kunt u een
service-abonnement
afsluiten, waarna er
op al uw technische
VAG-vragen een ant-
woord komt. �

VAG-COM voor
de VAG-specialist

Bosch: met recht dé  diagnose-expert
Bij Robert Bosch
kunt u terecht voor
de veelzijdige KTS- 
diagnosetesters.
Bosch is als OE-fabri-
kant nauw betrok-
ken bij de ontwikke-
ling van elektroni-
sche systemen in de
auto en is als geen
ander bekend met
de diagnoseproble-
matiek. Dat levert
hoogwaardige tes-
ters op, met diep-
gaande technische

informatie uit de ESI-
tronic werkplaats-
software.
Populair is de KTS-
serie. De KTS 530
maakt diepgaande
stuurapparaat-
diagnose mogelijk.
Het betreft een in-
terface tussen voer-
tuigelektronica en
een standaard PC of
laptop. De 530 be-
schikt ook over een
multimeterfunctie.
De KTS 540 is qua

mogelijkheden iden-
tiek, maar communi-
ceert draadloos via
Bluetooth. Topmodel
is de KTS 570 die
over een twee- in
plaats van éénka-
naals multimeter be-
schikt en een
2-kanaals oscillos-
coop. De KTS-testers
communiceren ook
met CAN-systemen
en weten de weg in
alle mogelijke elek-
tronische systemen.
Gloednieuw is de
handheld diagnose-
tester KTS 200. Deze
compacte EOBD-tes-
ter is bij uitstek ge-
schikt voor de werk-
plaats die eenvou-
dige diagnosewerk-
zaamheden wil
kunnen uitvoeren
aan de auto-elektro-
nica, zoals het uitle-
zen en wissen van
foutcodes. De KTS

200 helpt ook bij de
dagelijkse service
zoals service-interval
resetten, instellen
bandenspanning-
controlesystemen en
xenonverlichting,
monteren van elek-
tronische accessoires
en zo meer. Ook
monteurs met elek-
tronicavrees krijgen
met de KTS 200 snel
routine.
De KTS 200 wordt
aangesloten op de
EOBD-stekker van de
auto en krijgt daar
ook z’n voeding van.
Een geïntegreerde
multiplexer maakt
de KTS 200 bekend
met de pinbezetting
van de EOBD-stek-
ker, zodat met een
beperkt aantal 
diagnosekabels kan
worden volstaan. De
handheldtester is
voorzien van een

goed afleesbaar, ver-
licht 3,5 inch kleu-
rendisplay. Aan
beide zijden van het
display zijn bedie-
ningstoetsen aange-
bracht, zodat de KTS
200 zich zowel links-
als rechtshandig laat
bedienen. Een me-
nusturing maakt het
ook de minder erva-
ren monteur gemak-
kelijk. De Bosch
Esitronic testsoft-
ware is vastgelegd
op een memorycard.
De diagnosetester is
uitgerust met een

USB-aansluiting voor
het updaten van de
software via een PC.
De ervaren diagno-
setechnicus die te-
vens behoefte heeft
aan motortestfunc-
ties, kan bij Bosch te-
recht voor de
FSA-testers. Meer
info vindt u op de
Bosch-website.
De diagnosetesters
van Bosch worden
niet alleen door Ro-
bert Bosch zelf gele-
verd, maar ook door
Nijboer Blijstra Tech-
niek en Lasaulec. �
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Actia’s diagnosesys-
teem voor de univer-
sele werkplaats heet
Multi-Diag. Er is
keuze uit drie syste-
men: de Access, Mo-
bile en Master. De
Master (€ 6.100,-) is
het topmodel, een
solide tablet PC met
snelle processor, 60
Gb harde schijf,
meerdere USB-aan-
sluitingen, dvd-lezer/
brander, 12 inch TFT
touch screen en
Windows-besturing.
Via de VCI-interface

communiceert de
tester met de auto.
De Multi-Diag Mo-
bile (€ 3.600,-) is de
nieuwste creatie van
Actia, gebaseerd op
de Master, en bij uit-
stek geschikt voor
mobiel werkplaats-
gebruik. Het betreft
een compacte tablet
PC met 8,4 inch TFT
touch screen, super-
snelle processor, 40
Gb harde schijf, drie
USB-poorten, Li-
thium-Ion accu, Blue-
tooth, draadloze
internetkaart en
Windows-besturing.
Met recht een diag-
nosetester van de
nieuwste generatie.
Via één van de USB-
poorten wordt con-
tact gemaakt met
een externe dvd-rea-
der, die standaard
bijgeleverd wordt.
Voor wie gechar-
meerd is van de 

diagnosefuncties van
de Multi-Diag maar
de investering in een
Mobile of Master te
hoog is, kan de Ac-
cess (€ 2.000,-) uit-
komst bieden. Dit is
een diagnose-inter-
face met testsoft-
ware voor gebruik in
combinatie met een
standaard PC of no-
tebook. De diagno-
semogelijkheden van
de Master, Mobile en
Access zijn identiek,
het onderscheid zit
in de hardware.
Bij alle Actia-diagno-
setesters is de extra
aanschaf van een set
diagnosekabels ver-
eist.
Behalve foutcodes
lezen en wissen
voert de Actia actua-
tortests uit, leest pa-
rameters uit, stelt de
service-interval op
nul, en nog veel
meer. De Multi-Diag

ondersteunt ook bij
servicetaken, zoals
het configureren van
de banden, ontluch-
ten van remsystemen
met ABS, uitschake-
len of configureren
van airbags, oproe-
pen van onderdeel-
nummers van elek-
tronische componen-
ten, aanmelden van
audio, alarm en trek-
haak aan het multi-
plex netwerk, inleren
van sleutels, active-
ren of de-activeren
van de bandenspan-
ningbewaking en
nog veel meer.
Alle Actia-testers zijn
uit te breiden met
een tweekanaals sco-
pemodule, motor-
testmodule en
Scandinavian-kit. Ze
beschikken stan-
daard over een inter-
netkaart om updates
binnen te halen. �

Actia diagnosetesters
toekomstgericht

Al sinds de jaren ‘80
ondersteunt Auto-
diagnos werkplaat-
sen bij het oplossen
van elektronicapro-
blemen. De Multi
Tester Pro zoekt z’n
weg in motor-, com-
fort- en veiligheids-
elektronica van bijna
alle automerken en
is ook in staat com-
ponenten te coderen
of te activeren. De
diagnosesoftware is
vastgelegd op de
Multi-cassette, die
men simpelweg in de

tester steekt. Com-
pleet met software
voor 16 automerken
biedt Amtech Auto-
motive deze ‘erva-
ren’ tester aan voor
€ 4.995,-, inclusief
kabels en EOBD-soft-
ware. Voor een
maandbedrag van 
€ 30,- kunnen ge-
bruikers onbeperkt
de DiagnoseXpert
Supportlijn bellen,
voor het opvragen
van technische info
of hulp bij het 
diagnosestellen. �

Autodiagnos:
ervaring in
 elektronica -
diagnose 

Stap voor stap wijzer met Harrems

cifieke uitvoeringen
gaan leveren, denk
aan Ford, Opel en
PSA. Met hulp van

de MaxScan ontwik-
kelt de monteur zich
stap voor stap tot 
diagnosetechnicus. � 

Ook gereedschap-
penspecialist Har-
rems Tools laat de
elektronicadiagnose
niet links liggen.
Men gaat ervan uit
dat elke monteur
met deze discipline
te maken gaat krij-
gen. Een foutcodele-
zer zal straks in geen
enkele gereedschap-
wagen ontbreken.
Met de MaxScan-
foutcodelezers van
Autel kan de werk-
plaats voor een
schappelijk bedrag

eenvoudige elektro-
nicastoringen tot
een oplossing bren-
gen en laagdrempe-
lig routine opbou-
wen.
Het ‘instapmodel’ is
de MaxScan OE307
(€ 109,-), geschikt
voor het lezen en
wissen van EOBD-
foutcodes en som-
mige merkspecifieke
codes. In een bijge-
sloten handleiding
kan de betekenis van
de foutcode worden
opgezocht. Er is een

speciale VAG-uitvoe-
ring, die ook diag-
nose stelt aan ABS,
airbags en automaat
en dieper graaft in
de motorelektronica.
Wie meer wil dan
foutcodes lezen,
wordt bediend met
de OE407 (€ 220,-).
Deze beschikt over
een geheugenfunc-
tie en legt bij het op-
treden van een sto-
ring de bijbehorende
data vast (Freeze
Frame Data). Foutco-
des worden in klare

tekst getoond. Via
USB is de software
eenvoudig (gratis!)
te updaten. Ook
deze MaxScan is le-
verbaar in een speci-
ale VAG-versie, met
uitgebreide diagno-
semogelijkheden op
het gebied van com-
fort-, veiligheid- en
onderstelelektronica,
service-interval reset,
ECU-identificatie etc.
Harrems Tools wil de
gebruiksvriendelijke
MaxScan ook in an-
dere merkgroep-spe-
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De Mega Macs-
diagnosetesters van
Gutmann hebben
een hoge praktijk-
waarde. Ze zijn ge-
bruiksvriendelijk en
gevoed met waarde-
volle technische in-
formatie.
Instapper is de Macs
40 (€ 1.995,-), een
handheldtester voor
uitlezen van foutco-
des in tal van elek-
tronische systemen
waaronder ook ABS.
Met de optionele
ventielactivator kunt
u ook wielsensoren
inleren.
Meer (meet)moge-
lijkheden biedt de
Macs 50 (€ 5.865,-),
eveneens een hand-
heldtester maar met
groter formaat
scherm. Actuator-
tests, instellingen,
coderingen, multi-
meterfuncties, para-
meters lezen: het
kan allemaal. De
software is eenvou-
dig te updaten via
internet.
Nog een stap verder

gaat de Macs 55
(vanaf € 8.995,-), een
draagbare universele
tester met veelom-
vattende storings-
diagnose, tweeka-
naals scope, multi-
meter en TFT-scherm.
De Macs 55 is voor-
zien van uitgebreide
technische data,
schema’s, normwaar-
den etc. Echt een
rechterhand van de
monteur. De Macs 55
helpt bij het aanslui-
ten, adviseert bij 
diagnosestellen en
trekt waardevolle
conclusies.
Voor de motorfiets-
werkplaats biedt
Gutmann de Momacs
50-tester aan.
Via een abonnement
kunt u toegang krij-
gen tot de Gutmann-
helpdesk, om ook de
lastige problemen op
te helderen.
Gutmann-importeur
Andriessen Groep
kan u ook aan an-
dere merken helpen,
zoals Johnson Con-
trols (onder andere
€zdiag), Autologic
(diverse merkspeci-
fieke diagnose-op-
lossingen) en TEN
(DHT500 universele
handtester en airco-
tester). �

Het Italiaanse Brain
Bee heeft zich in
korte tijd tot één van
de toonaangevende
fabrikanten van 
diagnosesystemen
ontwikkeld. Populair
is de ST-6000 (vanaf 
€ 3.950,-), met mono-
chrome LCD-scherm.
In standaarduitvoe-
ring is deze geschikt
voor Europese auto’s
en wordt compleet
geleverd met alle be-
nodigde software en
diagnosestekkers.
Onderin de handtes-
ter komt de Multi-
plexer, die de juiste
pinbezetting regelt
van de universele 
diagnosekabel.
De testmogelijkhe-
den zijn talrijk en de
ST-6000 communi-
ceert met alle diag-

noseprotocollen, in-
clusief CAN. Behalve
het uitlezen van
foutcodes (in klare
taal) en het resetten
van het storingsge-
heugen, is de ST-6000
in staat simulatietests
uit te voeren. Dat is
ideaal als de motor
niet aanslaat en je
toch moet kunnen
meten, of je wilt bij
warme motor een
koude situatie na-
bootsen. Daarbij si-
muleert de tester
sensorsignalen en
stuurt zelfstandig 
actuatoren aan. Na-
tuurlijk leest de tes-
ter live data. De
echte elektronicaspe-
cialist kan de ST-6000
met een optionele
module completeren
tot tweekanaals lab-

scope en multimeter.
Voor een vriendelijk
bedrag levert Brain
Bee een Azië-kit, een
complete koffer met
alle benodigde test-
stekkers en -kabels.
De testsoftware van
Brain Bee is vastge-
legd op een 32 Mb
Compact-Flashkaart.
Die is simpel via in-
ternet te updaten.
Wie liever de laptop
als diagnose-instru-
ment gebruikt, kan
bij Brain Bee terecht
voor de AD-9000 Au-
todiagnose PC-kit.
Topmodel van Brain
Bee is de ST-8000
(vanaf € 4.950,-).

Deze biedt nagenoeg
dezelfde mogelijkhe-
den als de ST-6000,
maar beschikt over
een kleurenscherm
en draadloze Blue-
tooth-communicatie.
Op de (E)OBD-stek-
ker wordt de F-Box
aangesloten, die
draadloos communi-
ceert met de ST-8000
handtester.
Zowel de ST-6000 als
de ST-8000 zijn ver-
krijgbaar in een spe-
ciale truckversie.
Voorts is van beide
modellen een gun-
stig geprijsde EOBD-
versie leverbaar
(vanaf € 2.790,-). �

BrainBee gaat
de diepte in

Saarloos Automotive
Equipment levert het
Texa-programma (zie
het leveranciersover-
zicht op pagina 44),
maar is ook impor-
teur van Protech en
Jaltest.
De Jaltest-handheld-
diagnosetester met
LCD-scherm is be-
doeld voor trucks en
getrokken materieel
en wordt recht-
streeks aangesloten
op de OBD- of diag-
nosestekker van het
voertuig. Hij leest en
wist foutcodes en
helpt bij het diagno-
sestellen in comfort-,

veiligheid-, veer- en
remsystemen. Com-
pleet met kabels kost
de Jaltest € 6.450,-.
Interessant is ook de
V-family van Protech.
Centraal staat de V-
Pod, een hardware
interface voor com-
municatie met de
auto-elektronica. De
V-Pod opereert in
combinatie met een
standaard Windows
PC of laptop en
maakt complete
elektronicadiagnose
mogelijk voor 
€ 2.615,-. Ook een
multimeterfunctie
ontbreekt niet.

Praktischer is de
combinatie met de
V-Palm (€ 4.650,-) of
V-Top (€ 4.995,-), res-
pectievelijk een
handheld PC met
touchscreen bedie-
ning en een volwaar-
dige tablet PC met
12 inch kleuren-
scherm. De Genie-
diagnosesoftware
maakt veelomvat-
tende diagnose mo-
gelijk aan bijna alle
elektronische syste-
men, inclusief ge-
avanceerde CAN-net-
werken. Behalve de
standaard OBD-kabel
levert Saarloos een

groot pakket merk-
specifieke kabels
mee.
De V-family biedt tal-
rijke uitbreidingsmo-
gelijkheden, zoals
een viergas- en roet-
meetmodule. �

Slimme diagnose-
oplossingen van Saarloos

Gutmann scoort
in  werkplaats-
 praktijk

5 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



WERKPLAATS 2007
Trends en aanbod diagnosetesters

Wanneer autobedrij-
ven met onoplosbare
elektronicastoringen
kampen, brengen de
specialisten van
GMTO meer dan eens
redding. Die mannen
snappen het echt en
toveren door syste-
matisch meten de
oorzaak aan het licht.
GMTO reikt werk-
plaatsen de helpende
hand met trainingen,

GMTO kent de praktijk
Würth schiet de
werkplaats te hulp
met een praktisch in-
formatie- en diagno-
sesysteem. Het
draagt de klinkende
naam WoW! Voor
uitgebreide uitleg
over de mogelijkhe-
den gaat u naar
www.wurth.nl. Het
systeem is modulair
van opbouw en voor-
ziet zelfs in repara-
tiehandleidingen en

normtijden. De bij-
behorende diagnose-
tester is in verschil-
lende uitvoeringen
leverbaar: als hand-
held, pda, laptop of
tablet PC. De laatste
is hagelnieuw en op-
vallend gebruiks-
vriendelijk. Naast
motorelektronica
vindt deze IQ300 z’n
weg in comfort- en
veiligheidssystemen.
Ook CAN-bus vormt

geen probleem. Met
uitbreidingsmodules
is de IQ300 ook be-
hulpzaam in het da-
gelijkse servicepro-
ces. Zo kan men sleu-
tels programmeren,
basisinstellingen uit-
voeren, componen-
ten testen en nog
veel meer. Een multi-
plexer stelt automa-
tisch de juiste pinbe-
zetting in. �

De Italiaanse fabri-
kant Texa heeft zich
volledig gespeciali-
seerd in elektronica-
diagnose en levert
hoogwaardige tes-
ters. Bijzonder is dat
ook de truck- en mo-
torfietswerkplaatsen
door Texa worden
bediend. De hard-
ware is hetzelfde als
de personenautotes-
ters, maar de soft-
ware is volledig
toegespitst op deze
servicediscipline en
kent een opvallende
diepgang. Bij nage-
noeg alle merken
trucks en getrokken
materieel staat Texa
z’n mannetje.

De instapper van
Texa is de Navigator
Mobile, een interface
die draadloos (Blue-
tooth) verbonden
wordt met een stan-
daard PC. Er is een
EOBD-versie en een
Europa-uitvoering.
De laatste maakt uit-
gebreidere ECU-com-
municatie mogelijk,
bevat diverse merk-
specifieke kabels en
is CAN-geschikt.
De Axone 2000 is
een handheldtester
met LCD-scherm die
in feite dezelfde 
diagnosemogelijkhe-
den biedt als de Na-
vigator Mobile. Ook
hier is keuze tussen
een EOBD- of 
Europa-versie. De
testsoftware staat op
een Flash Card, dat is
in feite de harddisk
van de tester. Met
een aanvullende PC-
kit kan de Axone aan
een PC worden ge-
koppeld voor een
meer omvattende
uitlezing, inzage in
technische info en
het aanleggen van
een database. De

Axone is erg ge-
bruiksvriendelijk,
presenteert de meet-
data in begrijpelijke
vorm, zowel nume-
riek als grafisch.
Waardevol is de au-
tomatische diagnose
en de omvangrijke
componententest.
Ook ondersteunt
Texa bij alle moge-
lijke servicehandelin-
gen, zoals resetten
van de service-inter-
val, instellingen, pro-
grammeren etc. Met
een bijgeleverde mo-
demkit kan nieuwe
software worden ge-
laden. Er zijn diverse
uitbreidingsmodules
leverbaar zoals een
oscilloscoop/multi-
meter, accumodule
en een Aziatische 
kabelkit.
Erg mooi is de Axone
3 Mobile, een draag-
baar diagnosesys-
teem met touch-
screen bediening,
geïntegreerde ca-
mera, Bluetooth- en
GSM-communicatie.
De personenautover-
sies kunnen uitge-
breid worden met

een truckset en de
truckapparaten met
personenautosoft-
ware.
Texa wordt vertegen-
woordigd door Saar-
loos Automotive
Equipment en Ex-
plora. Saarloos heeft

meer merken in huis
(zie onderstaand le-
veranciersoverzicht)

en Explora vertegen-
woordigt tevens AVL
(o.a. Discope). �

Texa communiceert met alle voertuigen

WoW! geeft praktische
 ondersteuning

 Actia

Actia Nederland

� (040) 263 11 73

www.actia.nl

Autel MaxScan

Harrems Tools

� (030) 265 03 30

www.harrems.nl

Autodiagnos

Amtech Automotive

� (036) 536 92 86

www.amtech.nl

AVL, Texa

Explora

� (0318) 64 82 20

www.explora.nl

Bosch

Robert Bosch

� (0342) 40 34 50

www.bosch.nl

Bosch

Lasaulec Machinery & Equipment

� (0900) 466 04 66

www.lasaulec.nl

Bosch

Nijboer Blijstra Techniek

� (0341) 35 41 82

www.nbtweb.nl

BrainBee

Rocar-Tech Garage Equipment

� (053) 434 23 21

www.rocartech.nl

MTO ATS

GMTO

� (072) 562 24 07

www.gmto.nl

Gutmann, Johnson Controls, 

Autologic, TEN

Andriessen Groep

� (0294) 28 44 28

www.andriessengroep.nl

Launch, Autocom, Capelec

Launch Tech / Autocom Benelux

� (040) 295 25 20

www.launchtech.nl

Snap-on

Snap-on Tools

� (020) 568 26 62

www.snapon.com/nl

Texa, Protech, Jaltest

Saarloos Automotive Equipment

� (0478) 64 21 25

www.saarloos.com

VAG-COM, Launch

Priemus Diagnosesoftware & Tools

� (071) 512 45 47

www.priemus.nl

WoW!

Würth Nederland

� (073) 629 19 11

www.wurth.nl

Meer weten over  diagnosetesters?

een helpdesk, het
ATIS Automotive Test
and Information Sys-
tem, en een prakti-
sche automotive lab-
scope. De tweeka-
naals ATS 5000 scope
was al bekend, maar
er is nu ook de vier-
kanaals ATS 5004D.
Het betreft een su-
persnelle scope (50
MHz per kanaal). De
kabels kunnen wille-

keurig aangesloten
worden, zonder kort-
sluiting te veroorza-
ken en het ATIS-infor-
matiesysteem zorgt
voor voorgeprogram-
meerde scope-instel-
lingen. Dat is erg ge-
makkelijk voor de
monteur. Waardevol
is, dat opgenomen
scopebeelden verge-
leken worden met re-
ferentiebeelden. �
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