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Wie een diagnosetester aanschaft
moet zich eerst afvragen wat deze
moet kunnen. Alleen foutcodes
lezen/wissen, of ook componenten
aansturen en live data lezen? Wilt
u ook diepgaand kunnen meten,
dan is een multimeter/scope-func-
tie een aanrader.
Verdiep u goed in de prestaties.
Niet alleen het aantal merken/mo-
dellen dat de tester afdekt is rele-
vant, maar ook de veelzijdigheid
aan elektronische systemen waar-
mee gecommuniceerd kan worden.
Veiligheidssystemen, onderstelelek-
tronica en comfortsystemen zijn
zeker zo belangrijk als het motor-
management.
Is de software in de Nederlandse
taal, welke kabels en software wor-
den standaard bijgeleverd, wat kos-
ten updates en hoe vaak verschij-
nen deze, communiceert de tester
met CAN-bussystemen, hoe uitge-
breid is de bijgeleverde technische
data, kunt u terugvallen op een
helpdesk: het zijn allemaal belang-
rijke vragen. Om een doordachte
keuze te maken adviseren wij u
een bezoek de brengen aan de 
AMT PRO Equipmentsectie op
www.AMT.nl, thema Diagnose.
Daar vindt u tips voor aanschaf,

specificaties, actuele prijzen en an-
dere relevante info over diagnose-
testers.
Op de volgende pagina’s maakt u
kort kennis met het aanbod. Wilt u
meer weten, vraag de importeurs

dan om uitleg en laat de tester(s)
demonstreren. Het werkplaats per-
soneel kan de koopwaar het beste
op praktische waarde beoordelen. �

Auke Cupédo

De diagnosetester komt niet alleen van pas bij het oplossen van storingen, ook voor

de dagelijkse onderhoudsactiviteiten is hij onmisbaar geworden. Denk aan service-

interval reset, coderen van bandenspanningsensoren en sleutels, werkzaamheden

aan auto’s met elektronische parkeerrem en het inleren van nieuwe componenten.

Geen werkplaats ontkomt aan de elektronicatester. AMT geeft een rondleiding door

het veelzijdige aanbod.

Tester helpt bij diagnose én service

Communiceren
met elektronica

Werkplaatsequipment: trends en aanbod

Kan de diagnosetester ook met 
veiligheids-, comfort- en onderstel-
elektronica communiceren? En is
deze geschikt voor servicehandelin-
gen, waarbij elektronische compo-
nenten in het spel zijn? De diagnose-
tester moet steeds meer in zijn mars
hebben.
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Meer weten over werkplaatsapparatuur?
Zoekt u informatie over service-apparatuur, die niet in deze uit-
gave behandeld wordt? Geen nood. Ga naar www.AMT.nl/werk-
plaatsequipment waar AMT u de weg wijst naar alle werkplaats-
equipment voor de personenauto- en truckwerkplaats. Wetens-
waardige artikelen en leveranciersinformatie helpen u een juiste
keus te maken bij investeringen.
Wie geabonneerd is op de AMT e-mail nieuwsbrief, ontvangt ook
een speciale nieuwsbrief waarin werkplaatsequipment centraal
staat.
Nog geen gratis nieuwsbriefabonnee? 
Ga naar www.AMT.nl en klik bovenin op de tab ‘Nieuwsbrief’,
waarna u zich eenvoudig registreert.

Bosch is als OE-fabrikant intensief
betrokken bij de ontwikkeling
van elektronische systemen in de
auto en daardoor als geen ander
bekend met de diagnoseproble-
matiek. Dat levert hoogwaardige
KTS-diagnosetesters op, met
diepgaande technische informa-
tie uit de ESI-tronic werkplaats-
software compleet met fout-
opsporingshandleidingen. Dank-
zij de ‘CAS-plus’ koppeling wor-
den meetwaarden direct verge-
leken met de referentie. Kopers
van een KTS-tester kunnen reke-
nen op een praktische training
en ondersteuning van een techni-
sche hotline.
De recent geïntroduceerde KTS
200 is een compacte handheld
EOBD-tester. Bij uitstek geschikt

voor de werkplaats die eenvou-
dige diagnosewerkzaamheden
wil kunnen uitvoeren aan de
auto-elektronica, zoals het uitle-
zen en wissen van foutcodes. De
KTS 200 helpt ook bij de dage-
lijkse service zoals interval reset-
ten, instellen bandenspanning-
controlesystemen en xenonver-
lichting, monteren van elektroni-
sche accessoires en zo meer. Ook
monteurs met elektronicavrees
krijgen met de KTS 200 snel rou-
tine.
De KTS 200 met 3,5” kleuren-
scherm 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. De diagnosetester is uitge-
rust met een USB-aansluiting
voor het updaten van de soft-
ware via een pc.

De KTS-modules 530/540/570
werken in combinatie met een
laptop. Ze maken een diep-
gaande stuurapparaatdiag-

nose mogelijk en beschikken
over een multimeterfunctie. De

KTS 540 is qua mogelijkheden
identiek aan de 530, maar com-
municeert draadloos via Blue-
tooth. Topmodel KTS 570
beschikt over een 2- in plaats van
1-kanaals multimeter en een 2-
kanaals oscilloscoop. De KTS-tes-
ters communiceren ook met
CAN-systemen en weten de weg
in alle mogelijke elektronische
systemen.
Dan is er nog de all-in-one KTS
670, voor de veeleisende gebrui-
ker. Een portable tester met
touchscreen, 2-kanaals multime-
ter, scope en nog veel meer.
Alle KTS-diagnosetesters (uitge-
zonderd de KTS 200) zijn uit te
breiden tot compleet systeem
voor geavanceerde voertuigsys-
teemanalyse (FSA), met motor-
testfuncties en uitgebreide com-
ponententests.

Begin volgend jaar introduceert
Bosch de KTS 340 handhelddiag-
nosetester. De grote broer van de
KTS 200. De KTS 340 beschikt
over een 2-kanaals multimeter en
een groot formaat touchscreen
kleurenscherm. Ideaal ook voor
diagnosestellen tijdens het rijden.
De diagnosetesters van Bosch
worden niet alleen door Robert
Bosch zelf geleverd, maar ook
door Nijboer Blijstra Techniek. �

Bosch helpt met
 apparatuur én kennis

Investeren in een diagnosetester
is een goed begin. Maar of je
hiermee ook daadwerkelijk sto-
ringen oplost is niet gegaran-
deerd. Daar is kennis voor nodig
en de juiste technische informa-
tie. Automotive Academy, een

initiatief van Sator Holding, helpt
de universele werkplaats aan alle
ingrediënten. Het concept omvat
diagnose-apparatuur, technische
gegevens, opleidingen en een
hotline.
Ook diagnosetesters maken deel
uit van het concept, zoals het
programma van Delphi. Van dat
merk zijn diagnosetesters ver-
krijgbaar in de vorm van een
compacte PDA (DS100E) en een
zojuist vernieuwde tablet-pc
(DS350E). Nieuw is een diagnose-

oplossing op basis van het UMPC-
platform. Er wordt gebruik ge-
maakt van een Samsung micro-
tablet-pc met 7 inch touchscreen.
Het is niet veel duurder dan de
PDA-oplossing, en heeft vele
voordelen. Zo kan er ook het au-
totechnisch programma Auto-
tools op draaien en het H-base
onderdelenbestelsysteem. De
Samsung heeft zowel aan de
voor- als achterkant een camera
om foto’s en video-opnames te
maken. Gemakkelijk als er techni-

sche support op afstand nodig is.
De Delphi-diagnosesoftware dekt
inmiddels ruim 85% van het Eu-
ropese wagenpark.
Automotive Academy onder-
steunt de Delphi-gebruikers met
een helpdesk. � 

Automotive Academy pakt
 diagnoseproblematiek aan
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inch TFT touchscreen en Win-
dows-besturing. Via de VCI-inter-
face communiceert de tester met
de auto.
De Multi-Diag Mobile is geba-
seerd op de Master, en bij uitstek
geschikt voor mobiel werkplaats-
gebruik. Het betreft een com-
pacte tablet-pc met 8,4 inch TFT
touchscreen, lithium-ion-accu,
Bluetooth, draadloze internet-
kaart en Windows-besturing. Met
recht een diagnosetester van de

nieuwste generatie.
Wie gecharmeerd is van de
diagnosefuncties van de
Multi-Diag maar de investe-

ring in een Mobile of Master te
hoog vindt, kan voor de scherp-

geprijsde Access kiezen. Dit is een
diagnose-interface met testsoft-
ware voor gebruik in combinatie
met een laptop. De diagnosemo-
gelijkheden van de Master, Mo-
bile en Access zijn identiek, het
onderscheid zit in de hardware.
Bij alle Actia-diagnosetesters is de
extra aanschaf van een set diag-
nosekabels vereist.
Behalve foutcodes lezen en wissen
voert de Actia actuatortests uit,
leest parameters uit, stelt de ser-
vice-interval terug, en nog veel
meer. De Multi-Diag ondersteunt
ook bij talrijke servicetaken.
Alle Actia-testers zijn uit te brei-
den met een tweekanaals scope-
module en motortestmodule. Ze

beschikken standaard over een
internetkaart om updates binnen
te halen.
De nieuwste innovatie voor de
Multi-Diag, is de toevoeging van
‘Express Diag’. Met één druk op
de knop wordt de complete voer-
tuigelektronica gescand op juiste
werking. Er rolt een gedetail-
leerd gezondheidsrapport uit,
voor klant en werkplaats.
Nieuw van Actia is de Multi-Diag
Trucks. Deze communiceert met
nagenoeg alle truckmerken,
evenals trailerelektronica. Een
welkome hulp voor de universele
truckwerkplaats. Ook uitgebreide
technische documentatie maakt
deel uit van het concept. � 

Werkplaatsequipment: trends en aanbod

Actia: gezondheidscheck met één druk op de knop

www.AMT.nl/werkplaatsequipment

truckversie van verkrijgbaar.
Wie een complete handtester ver-
kiest, is goed af met de Hanatech
MultiScan. Deze dekt nagenoeg
alle automerken, heeft een grote
diagnosediepgang en onder-
steunt bij tal van (elektronische)
servicewerkzaamheden. De Multi-
Scan Max, voor Europese en Azia-
tische auto’s kost compleet met
17 diagnosestekkers € 3.995,-.
Tegen meerprijs wordt er een 4-
kanaals scope met multimeter bij-
geleverd.
Win-Star tenslotte is een diagno-
sesysteem voor gebruik op een
standaard laptop. Er zijn aparte
versies voor Mercedes, BMW en
Porsche. �

Ook trucks zitten vol elektronica.
Het aanbod van universele truck-
diagnosetesters is echter beperkt.
Saarloos helpt de truckwerkplaats
op weg met de Jaltest-handheld-
diagnosetester met LCD-scherm.
Hij is bedoeld voor trucks en ge-
trokken materieel en wordt recht-
streeks aangesloten op de OBD-
of diagnosestekker van het voer-
tuig. De tester leest en wist fout-
codes en helpt bij het diagnose-
stellen in comfort-, veiligheids-,
veer- en remsystemen. Compleet
met kabels kost de Jaltest € 6.495,-.
Voor het diagnose stellen bij trai-
lers is er ook de Jaltest Trailer,
voor € 3.900,-.
Saarloos voert tevens het merk
Protech, waarmee ook de perso-
nenautowerkplaats uitgebreid
bediend wordt. Protech noemt de
testerserie ‘V-family’. Centraal
staat de V-Pod, een hardware in-
terface voor communicatie met
de auto-elektronica. De V-Pod
opereert in combinatie met een
laptop en maakt complete elek-
tronicadiagnose mogelijk voor 

€ 2.615,-.
Ook een
multimeter-
functie ont-
breekt niet.
Praktischer is
de combina-
tie met de 
V-Palm 
(€ 4.650,-)
of V-Top
(€ 4.995,-),
respectie-
velijk een hand-
held pc met
touchscreen-bediening en een
volwaardige tablet-pc met 12
inch kleurenscherm. De Genie-
diagnosesoftware maakt veelom-
vattende diagnose mogelijk aan
bijna alle elektronische systemen,
inclusief geavanceerde CAN-net-
werken. Behalve de standaard
OBD-kabel levert Saarloos een
groot pakket merkspecifieke ka-
bels mee.
De V-family biedt talrijke uitbrei-
dingsmogelijkheden, zoals een
viergas- en roetmeetmodule. � 

Saarloos stelt diagnose
aan trucks en
 personenauto’s

Rijpma geeft u de keus
Het aanbod van diagnosetesters
groeit gestaag, en elke tester
heeft z’n specifieke mogelijkhe-
den voor wat betreft merkdek-
king en diagnosediepgang.
Rijpma Equipment voert daarom
niet één merk, maar vier. Dat zijn
Opus, Win-Star, DEC en Hana-
tech. Afhankelijk van de speci-
fieke diagnosebehoefte zegt
Rijpma maatwerk te kunnen le-
veren uit dit veelzijdige aanbod.
De DEC Superscan II is er vanaf 
€ 2.100,- exclusief software. Het
betreft een veelzijdige diagnose-
interface voor koppeling met een
laptop.
Ook de Opus CMT Pro (€ 2.725,-)
is een diagnose-interface die via
Bluetooth met een laptop of PDA
communiceert. Er is ook een

Actia’s diagnosesysteem voor de
universele werkplaats heet Multi-
Diag. Er is keuze uit drie syste-
men: de Access, Mobile en
Master. De Master is het topmo-
del, een solide tablet-pc met 12
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Gutmann, dat onlangs een joint
venture is gestart met Hella, staat
bekend om z’n praktische aan-
pak. De praktijkwaarde druipt als
het ware van de Gutmann-testers
af. Ze zijn opvallend gebruiks-
vriendelijk en worden gevoed
met waardevolle technische infor-
matie.
Instapper is de Macs 40 (€ 1.995,-),
een handheldtester voor uitlezen
van foutcodes in tal van elektro-
nische systemen waaronder ook
ABS. Met de optionele ventielac-
tivator kunt u ook wielsensoren
inleren.
Meer (meet)mogelijkheden biedt
de Macs 50 (€ 5.865,-), eveneens
een handheldtester maar met
groter formaat kleurenscherm. 
Actuatortests, instellingen, code-
ringen, multimeterfuncties, para-

Texa accelereert in diagnosetechniek
de EOBD-aansluiting en commu-
niceert draadloos via Bluetooth
met een laptop, de Axone Pad of
de kleinere Axone Palm. De twee
laatstgenoemde zijn schokbesten-
dige uitleesapparaten met ont-
spiegeld touchscreen en een ca-
mera om bijvoorbeeld onderde-
len te fotograferen. Ze zijn een
hele dag actief op één acculading
en gaan na werktijd in een doc-
kingstation. Via een WiFi-verbin-
ding worden updates binnenge-
haald, terwijl de technicus slaapt.
De IDC3-diagnosesoftware wordt
in verschillende uitvoeringen ge-
leverd, in de meest complete
vorm met elektrische schema’s en
technische werkbladen. Texa le-
vert ook software voor trucks en
motorfietsen, door het simpel
verwisselen van de SD-kaart is de
tester voor een ander doel ge-

schikt. Via de Google-search-
functie kan men een prakti-
sche database bij Texa raad-
plegen, met eerder opge-

loste problemen en diagnose-
tips. Interessant is ook de func-

tie Texa Global Scan 2, die alle

De Italiaanse fabrikant Texa heeft
in korte tijd een belangrijk markt-
aandeel veroverd. In ons land
gaan Explora en Amtech Equip-
ment het merk Texa op de kaart
zetten. Dat moet lukken, gezien
het mooie assortiment diagnose-
testers.
Texa maakt gebruik van de diag-
nose-interface Navigator TXT of
TXC. Deze wordt aangesloten op

Gutmann kent de werkplaatspraktijk

systemen in de auto in één keer
scant op fouten.
Topmodel uit de Texa-serie is de
Axone 3 Mobile, een prachtige
tablet-pc met Windows XP-bestu-
ring en kleuren-touchscreen. Hij is
als zelfstandige diagnosetester te
gebruiken, of in combinatie met
een interface.
Texa’s nieuwste creatie is de
Axone Direct. Deze aantrekkelijk
geprijsde handheld diagnosetes-
ter wordt rechtstreeks op de
EOBD-stekker aangesloten, zon-
der tussenkomst van een inter-
face. Een geïntegreerde multi-
plexer regelt de pinbezetting. Hij
beschikt over WiFi en toont acht
signalen op het scherm, ook in
grafische vorm.
Ook nieuw is de UniProbe, een 4-
kanaals scope voor gebruik in
combinatie met de Texa-testers/
software. De UniProbe test ook
de accu, dynamo en startmotor,
kan een druktest uitvoeren, dient
als signaalgenerator en multime-
ter, en helpt bij het analyseren
van CAN-bus-netwerken. Ook de
niet-ervaren scopegebruiker kan

meters lezen: het kan allemaal.
De software is eenvoudig te up-
daten via internet.
Nog een stap verder gaat de
Macs 55 (vanaf € 8.995,-), een
draagbare universele tester met
veelomvattende storingsdiag-
nose, 2-kanaals scope, multime-
ter en TFT-scherm. De Macs 55 is
voorzien van uitgebreide techni-
sche data, schema’s, normwaar-
den etc. Echt een rechterhand
van de monteur. De Macs 55
helpt bij het aansluiten, adviseert
bij diagnosestellen en trekt waar-
devolle conclusies.
Voor motorfietswerkplaatsen
biedt Gutmann de Mo-Macs 50.
Via een abonnement kunt u toe-
gang krijgen tot de Gutmann-
helpdesk, om ook de lastige pro-
blemen op te helderen. De voor-

delen van de samenwerking met
Hella zullen binnenkort duidelijk
worden, maar de verwachtingen
zijn al hooggespannen. �

goed met de UniProbe uit de
voeten.
De actuele Texa-prijzen kunt u bij
de importeurs Explora en Amtech
Equipment opvragen. Bij Amtech
kunt u ook terecht voor de Multi
Tester Pro-diagnosetester van Au-
todiagnos. �
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AA-Equipment: van Launch tot Autocom

AutoEquip importeert de Global-
pro-testapparatuur. Er is keuze
uit een handhelddiagnosetester
(GP 100 tool, vanaf € 2.495,-) en
een diagnosesysteem voor ge-
bruik in combinatie met een lap-
top (GED 6600, vanaf € 1.900,-).
Beide zijn verkrijgbaar in een uit-
voering voor Europese auto’s en
de combinatie Europese/Aziati-
sche modellen. Zelfs trucksoft-
ware behoort tot de mogelijkhe-
den. Bij de laptop-versie fungeert
de Fastbox als interface tussen di-
agnosestekker en laptop. Op het
computerscherm verschijnen ook
grafische beelden en elektrische
schema’s.
Globalpro communiceert met het
motormanagement, de auto-
maat, airbags, airco, ABS en CAN-
bus, leest en wist foutcodes,
stuurt actuatoren aan, toont live
data, leest sleutels in en nog veel

meer. De service-resetknop geeft
direct toegang tot de service-
intervalmeldingen van de auto.
Praktisch is de componententest,
compleet met voorbeeldsignalen.
Software-updates kunnen naar
wens aangeschaft worden.
Met de optionele GPD-810 2-ka-
naals oscilloscoopmodule kan
diepgaand diagnose worden ge-
steld. Globalpro levert ook appa-
raatjes voor het programmeren
van bandenspanningsensoren en
het ontkoppelen van de elektro-
nische parkeerrem. � 

Globalpro: handheld 
of pc-diagnose

Dat het communiceren met auto-
elektronica niet ingewikkeld
hoeft te zijn, bewijst Harrems
Tools met een serie scherpge-
prijsde MaxScan diagnose-appa-
raten. Ideaal als tweede tester of
voor de kleine werkplaats. Voor 
€ 149,- is er de MaxScan OE309
die foutcodes wist en leest en
ook het freeze frame toont. Een
stap verder gaat de OE509 
(€ 389,-), die live data laat zien
en over grafische weer-
gave beschikt. Speciaal
voor VAG-modellen is er
de VAGOE707 (€ 262,-).
Deze communiceert met
18 systemen waaronder air-
bags, ABS en automatische trans-
missie en stelt de service-interval
terug. Ook handig van MaxScan:
de OETPMS voor het coderen van

bandenspanningsensoren en de
OEEPB voor het ontlasten van de
elektronische handrem. Beide
kosten 199 euro. �

Betaalbaar 
elektronica testen
met MaxScan

AA-Equipment importeert de
merken Launch en Autocom en
voert ook een programma oscil-
loscopen.
Het Chinese Launch heeft zich in
korte tijd onder de toppers in de
diagnosemarkt geschaard. De
X431 Super Scanner communi-
ceert met motor-, interieur, com-
fort-, onderstel- en veiligheids-
elektronica van nagenoeg alle Eu-
ropese, Aziatische en USA-mer-
ken. Launch baseert de testsoft-
ware op de originele merktester,
en doet soms niet onder voor de
mogelijkheden van de veel duur-

dere merktesters. Ook bij storin-
gen waar geen foutcode is opge-
slagen is de X431 een welkome
hulp. Hij voert actuatortests uit,
presenteert live data, program-
meert sleutels en andere elektro-
nische componenten en doet ba-
sisinstellingen. De X431 Super
Scanner (€ 4.250,-) heeft een mo-
nochroom touchscreen en inge-
bouwde printer. Updaten van de
software verloopt eenvoudig via
internet.
Voor € 4.995,- is er de X431 Tools,
met kleurenscherm en draadloze
Bluetooth-communicatie.
Het nieuwe paradepaard is de
X431 Top (€ 7.950,-) met als toe-
voeging een 4-kanaals scope. De
Top heeft een Windows-bestu-
ring, de andere modellen werken
op Linux.
Truckwerkplaatsen kunnen bij
Launch terecht voor de X431
Tools Heavy Duty.

Tot slot vermelden we de Launch
Codelink, een EOBD-tester voor
de VAG-specialist, en de Crecor-
der, een dataverzamelaar voor
het oplossen van sporadische sto-
ringen (kost slechts € 145,-!).
Het Zweedse Autocom is een
oude bekende. Voor de ervaren
diagnose-expert levert Autocom
de ADP-186. Hiermee kan men
niet alleen serieel meten via OBD,
maar ook parallel. Op deze wijze
zijn alle signalen in de kabel-
boom te meten. De ADP-186 be-
schikt over een 4-kanaals oscillos-
coop, multimeter en break-out
box en kan bijna alle elektroni-
sche systemen in de auto aan.
Prijzen vanaf € 4.635,-.
De Autocom SDP (vanaf € 2.995,-)
kan hetzelfde, met uitzondering
van de parallelmeetfunctie.
Nieuw van Autocom is de CDP-
serie, een OBD-gekoppelde inter-
face waarbij de diagnosesoftware

op een laptop of PDA draait. De
goedkoopste CDP is een EOBD-
versie voor € 795,-. 
De Pro-versie die ook andere sys-
temen diagnosticeert kost vanaf
€ 1.995,-. Er volgt ook een CDP
Trucks.
Wie vooral geïnteresseerd is in
het uitlezen van (E)OBD-proto-
collen, kan bij AA-Equipment ook
terecht voor de Capelec CAP4120,
een praktische handheld EOBD-
tester (€ 995,-). �
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agnosekabels geleverd voor Euro-
pese, Aziatische en Amerikaanse
auto’s. Voor software-updates
hoeft men geen abonnement af
te sluiten. Ze verschijnen elke drie
maanden en kunnen apart afge-

rekend worden. Dat
betekent vrije
keuze.
De mogelijkhe-
den zijn uitge-

breid: lezen en
wissen van fout-
codes, actuato-
ren aansturen,
flight-recor-
ding, live data,
adaptieve
waarden en

service-interval re-

DETC brengt de CarManScan-
diagnose-apparatuur. Het betreft
hoogwaardige testers, die vol-
gens het communicatieprotocol
van de autofabrikant communi-
ceren, dus net zoals de merktes-
ter. Ze worden allemaal met een
compleet pakket di-

Wie regelmatig sleutelt aan mo-
dellen van Volkswagen, Audi,
Seat en Skoda, kan bij Priemus
aankloppen voor VCDS. Dat staat
voor Vag-Com Diagnostic System
en betreft diagnosesoftware voor
installatie op een laptop. De mo-
gelijkheden doen nauwelijks on-
der voor de merktester van de
dealer. Foutcodes uitlezen van
alle elektronica, real-time sensor-
waarden, sleutels of cruise con-
trol aanmelden, stationair toe-
rental aanpassen, service-interval
terugstellen: VCDS kan het alle-
maal. De laptop wordt met een
adapter aangesloten op de EOBD-
stekker. Er is al een complete di-
agnosekit voor € 231,-, voor iets
meer communiceert u ook met
CAN-systemen. Priemus biedt ook
een ‘service-abonnement’. Voor
120 euro kunt u Priemus een jaar
lang bellen of mailen met vragen
over regelapparaten in VAG-mo-
dellen. � 

Draadloze communicatie bij BrainBee
Het Italiaanse BrainBee maakt
naam als fabrikant van toekomst-
gerichte testapparatuur. In het
programma diagnosetesters
wordt de toon gezet met de ST-
6000 (actie vanaf € 2.495,- in
EOBD-uitvoering). Dit is een mo-
derne handtester met mono-
chroom LCD-scherm. Onderin de
handtester komt de multiplexer,
die de juiste pinbezetting regelt
van de universele diagnosekabel.
Upgraden van de software gaat
via internet.
De testmogelijkheden zijn talrijk
en de ST-6000 communiceert met
alle diagnoseprotocollen, inclu-
sief CAN. Behalve het uitlezen
van foutcodes (in klare taal) en
het resetten van het storingsge-
heugen, is de ST-6000 in staat si-
mulatietests uit te voeren en
toont hij live data. Extra lever-
baar is een Azië-kit, een complete
koffer met alle benodigde test-
stekkers en -kabels.
Topmodel van BrainBee is de ST-
8000 (vanaf € 3.900,-). Deze biedt
nagenoeg dezelfde mogelijkhe-
den als de ST-6000, maar beschikt
over een kleurenscherm en
draadloze Bluetooth-communica-

voertuigschema’s, 4-kanaals scope
en troubleshooter-functie. � 

CarManScan:  communiceren op  fabrieksniveau
setten, configuraties uitvoeren en
nog veel meer.
Instapper is de CarMan Wi voor 
 € 2.649,-, een interface die via
USB of draadloze WiFi-verbinding
met een laptop communiceert.
De software bevindt zich in de in-
terface, de diagnose vindt plaats
via de laptop. De CarManScan
Lite kost € 3.395,-, hij heeft de-
zelfde mogelijkheden maar is ver-
pakt als handheldtester. Voor 600
euro meer is er de CarManScan I
waar een 2-kanaals scope aan
toegevoegd is. Hij is identiek aan
de door Hyundai en Kia gebruikte
merktester HiScan-Pro, maar dan
met merkbrede software.
Topmodel is de CarManScan VG 
(€ 5.295,-), met geïntegreerde

tie. Op de (E)OBD0stekker wordt
de F-Box aangesloten, die draad-
loos communiceert met de ST-
8000 handtester.
Zowel de ST-6000 als de ST-8000
zijn verkrijgbaar in een speciale
truckversie.
Wie gedetailleerd signalen wil
kunnen meten kan bij BrainBee
terecht voor een verfijnde oscil-
loscope/multimeter. Dat is de 2-
kanaals DMO-850 met USB-inter-
face of de D-Scope 2 die via 
Bluetooth met een pc communi-
ceert. � 

VAG-
 diagnose
met de
 laptop
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Werkplaatsequipment: trends en aanbod

Snap-on, nog altijd een klinken-
de naam in de Nederlandse werk-
plaats, biedt een veelzijdig pro-
gramma diagnosetesters.
Topmodel is de Modis, met kleu-
renscherm, dubbele grafische
multimeter en 4-kanaals labscope.
Hij werkt onder Windows CE, en
is daardoor erg gebruiksvriende-
lijk. In de grafische weergave
geeft de Modis acht parameters
tegelijk weer. Ook handig: de
Modis is in staat 2000 frames met
data op te nemen. Behalve fout-
codes lezen en wissen, interval-
reset etc. voert de Modis ook
functietests uit en ‘leert’ voertuig-

Een diagnosetester wijst in het
gunstigste geval de richting van
de storing aan, maar het vinden
van de werkelijke oorzaak/oplos-
sing vergt diepgaander onder-

zoek. Dat is een
specialiteit van
GMTO, die de di-
agnosetechnicus
terzijde staat met
de 4-kanaals ATS 5004D lab-
scope. Het betreft een differen-
tieelscope, waarbij alle ingangen
elektrisch van elkaar gescheiden
zijn. Dat geeft de autotechnicus
vrijheid de meetkabels willekeu-
rig aan te sluiten. Met optionele
uitbreidingen ontstaat een mo-
tortester, ontstekingstester en
signaalrecorder voor het lokalise-
ren van af en toe voorkomende
storingen.
Optimale ondersteuning geeft
het ATIS Automotive Test and In-

forma-
tion Sys-
tem, met

voorgepro-
grammeerde scope-instellin-

gen. Je hoeft alleen het
component de kiezen en de
scope stelt zichzelf in, geeft voor-
beeld signalen en helpt de juiste
diagnose te stellen. Op de ATIS-
cd is informatie te vinden van
ruim 1000 autotypes met 7400
foto’s en illustraties, 1450 ATS
scopemetingen en 35.000 meet-
waarden voor de multimeter. Re-
gelmatig verschijnen updates.
Mocht het uiteindelijk niet tot
een oplossing komen, dan is er
de kundige GMTO-helpdesk. Ook

Actia

Actia Nederland

� (040) 263 11 73

www.actia.nl

Autodiagnos / Texa

Amtech Equipment

� (036) 536 92 86

www.amtechequipment.nl

Bosch

Robert Bosch

� (0342) 40 34 50

www.bosch.nl

Nijboer Blijstra

 Techniek

� (0341) 35 41 82

www.nbtweb.nl

BrainBee

Rocar-Tech Garage

 Equipment

� (074) 259 41 61

www.rocartech.nl

CarManScan

DETC

� (075) 785 18 46

www.detc.nl

Delphi

Automotive Academy

� (010) 850 28 62

www.automotive

academy.nl

Globalpro

AutoEquip

� (0049) 59 35 70 48 08

www.auto-equip.nl

GMTO

GMTO

� (072) 562 24 07

www.gmto.com

Gutmann

Andriessen Groep

� (0294) 28 44 28

www.andriessengroep.nl

Launch / Autocom /

 Capelec

AA-Equipment

� (0492) 52 57 17

www.aa-equipment.nl

MaxScan

Harrems Tools

� (030) 265 03 21

www.harrems.nl

Opus / Hanatech /  

Win-Star / DEC

Rijpma Equipment

� (050) 501 63 70

www.rijpmaequipment.nl

Protech

Saarloos Automotive

Equipment

� (0478) 64 21 25

www.saarloos.com

Snap-on

Snap-on Tools

� (020) 568 26 66

www.snapon.com/nl

Texa

Amtech Equipment

� (036) 536 92 86

www.amtechequipment.nl

Explora

� (0318) 64 82 20

www.explora.nl

VCDS

Priemus

 Diagnosesoftware

� (071) 512 45 47

www.priemus.nl

Wegwijs 
in  diagnosetesters

GMTO ondersteunt  professionele
diagnosetechnicus

voor praktische diagnosetraining-
en is GMTO de aangewezen par-
tij.
Behalve de 50 Mhz ATS 5004D
labscope is er een 10 Mhz en 25
Mhz instapmodel leverbaar.
GMTO levert ATS-meetdiagnose-
apparatuur vanaf € 1.260,-. � 

elektronica in.
De Solus Pro is bijna
net zo knap, maar
ontbeert een labs-
cope en geeft vier pa-
rameters tegelijk aan.
Ook deze heeft een kleu-
renscherm, maar in iets kleiner
formaat.
Nieuw is 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
vriendelijk geprijsde Ethos is uit-
gerust met een 4,7 inch mono-
chroom grafisch display. Er zijn
twee versies: een EOBD model

en een uitvoering die ook
merkspecifieke software
bevat. Ook het uitlezen
van live data en het reset-
ten van de servicemelding
behoort dan tot de moge-
lijkheden. CAN-systemen
vormen geen probleem
voor de Ethos. Via USB is
de tester te verbinden met

een printer, om een zwart-op-wit
bewijs voor de klant te produce-
ren.
Voor de diagnoseklanten heeft
Snap-on goed nieuws. Eén dezer
dagen komt de 8.4 softwarebun-
del beschikbaar met een omvang-
rijke update van 18 automerken.
Zo groeit de tester mee met de
autotechniek!
Gebruikers van de Snap-on diag-
nosetesters worden door Snap-on
in hun dagelijks werk begeleid
door een kundige helpdesk. Er is
ook een gebruikersgroep voor
kennisuitwisseling. � 

Snap-on bedient beginners 
en gevorderden
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