
AMT | 2010 www.amt.nl
60 www.amt.nl/september2011AMT | 2011

W E R K P L A AT S  &  O N D E R H O U D  > Equipment & Gereedschap > Diagnose apparatuur

Veldhuizen Wagenbouw kennen we van de
slimme oplossingen voor groot laadvermogen bij
klein rijbewijs. Maar hier in de werkplaats staat
iets heel anders, een op alle assen aangedreven
truckchassis met een tractorcabine erop. “Een 
Hovertrack”, zegt Evert Hennipman van Veldhui-
zen Wagenbouw. Gelukkig legt hij ook uit wat dat
is: “Een Hovertrack is een landbouwvoertuig dat
 voldoet aan de toelatingseisen voor trucks. Met
dit voertuig heb je goed zicht op het werk en kun
je met 80 km/u over de weg. Daarmee hebben
we met dit voertuig een goede vervanger voor
tractoren die nu met te hoge aslasten én
 snelheden over de weg rijden”.
Ondertussen draagt Pedro Roodenburg twee
zwarte koffers de werkplaats binnen. Hij werkt
voor Autodidact en ETC (EuroTechCenter). Autodi-
dact ontwikkelt leermiddelen. ETC verzorgt de
opleiding, de gebruikersgroepavonden en de
helpdesk voor de Snap-on diagnose-apparatuur.
Kan hij de systemen van deze Hovertrack uitlezen?
“Dat lijkt moeilijker dan het is”, zegt Roodenburg,
terwijl hij zijn koffers opent. Uit de eerste haalt hij
een handheld tablet pc en een dockingstation, uit
de tweede komt een verbindings- of linkunit. Op
de tablet staat de merknaam Sun, het equipment-
merk van Snap-on. Op de linkunit staat Jaltest.
“Jaltest is de leverancier van de systeemsoftware.
Snap-on is de exclusieve leverancier van Jaltest
voor de Benelux.”

Grote dekking
Roodenburg start de tablet op en kan op het
 eerste scherm kiezen uit ‘Trucks’, ‘Trailers’,
 ‘Bussen’, ‘Lichte bedrijfsauto’s’, ‘Grondverzet’ en
‘Tractoren’. “Deze systeemtester kan op al deze
zes voertuigcategorieën uit de voeten, maar het
zwaartepunt ligt bij de eerste vier”, zegt hij. Dat
komt goed uit, want de Hovertrack is meer truck
dan tractor: “Veldhuizen bouwt dit voertuig op
basis van het Iveco Trakker-chassis”. Dus tikt
Roodenburg met zijn styluspennetje op het
trucksymbooltje en kiest hij de Euro 5/EEV-
 variant van de Trakker uit de uitgebreide
 voertuiglijst.  
Via een klik op het sleuteltje in de onderste balk
op het scherm komt een zee aan technische info
beschikbaar, van vulvolumes tot remvoeringsdik-

ten en van aantrekkoppels tot servicebulletins.
Die laatste zijn in het Engels, maar de rest van alle
informatie is gewoon in het Nederlands. “Stel we
moeten een servicebeurt aan deze Hovertrack
 uitvoeren, dan kunnen we hier de juiste beurt
 selecteren en krijgen we een lijst met uit te voeren
werkzaamheden. Daar staan vakjes bij die we
 kunnen afvinken en het resultaat kunnen we
naar de printer sturen of naar het klantenmanage-
mentsysteem.”

Aansluiten zonder stekker
Nu kiest Roodenburg ervoor te communiceren
met het motormanagement. Dat betekent:
 linkunit aansluiten. Waar? De systeemtester geeft
gedetailleerde stekkerinfo in tekst en beeld. We
kunnen gebruik maken van de OBD-aansluiting of
van de tweede voertuigaansluiting. De juiste

 stekkers vindt Roodenburg in de tweede zwarte
koffer. “Maar wat nu als ik die voertuigstekker
kwijt ben of er per ongeluk overheen gereden
ben?” Voor dat geval toont de systeemtester
via welke pinnen van de voertuigstekker de
 communicatie verloopt. In dit geval zijn dat de
pinnen 21 en 22. “En het systeem geeft aan met
welke pinnen uit het setje multipins in de tweede
koffer we die pinnen op de linkunit kunnen
 aansluiten. In dit geval zijn dat de JTP4-pinnen.”
Heel mooi, dus ook zonder passende stekker
 kunnen we voertuigdata uitlezen. Maar er zit wel
een addertje onder het gras: “De linkunit maakt
verbinding met de tablet via Bluetooth. Van de
pc krijgt hij dus geen voeding. Nu we alleen de
communicatiepinnen 21 en 22 hebben aangeslo-
ten krijgt hij ook van het voertuig geen voeding.
Dus moeten we de linkunit nu apart voeden via

De beste op de markt?
Demonstratie Snap-on truck-en-trailer tester

Snap-on claimt de beste universele truck-en-trailer systeemtester op de markt te hebben.

Maakt de tester dat waar? Om daar achter te komen proberen we de nieuwe tester uit in de

werkplaats van Veldhuizen Wagenbouw.

Hovertrack van Veldhuizen
Wagenbouw. Kan de Snap-
on-tester dit voertuig aan?

Twee zwarte koffers, Snap-
on’s universele truck-en-trai-
ler systeemtester met toebe-
horen. De beste op de
markt?
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Lijsten, parameters, schema’s, tests, de Snap-on-tester biedt
enorm veel mogelijkheden. En de prijs? € 7.795,-.   

Groot rijden met klein rijbewijs
Veldhuizen Wagenbouw haalt het uiterste uit het BE-rijbewijs. Op zoek naar voorbeelden
van de innovatieve constructies die dat oplevert? Kijk op www.amt.nl/september2011.
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de sigarettenaansluiting.” Oké, een extra kabeltje
dus. Maar dan moet  aansluiten dus ook altijd luk-
ken. Tijd om uit te lezen. We zetten de Hovertrack
op contact en het systeem maakt verbinding.
Roodenburg leest tien foutcodes uit. Hennipman
is niet verbaasd: “We zijn dit voertuig nog aan het
opbouwen”. Na wissen blijkt er niet één actief.
Oké, geen storingen. Maar stel dat die er wel
waren? “Dan gaan we  uitzoeken wat er aan de
hand is. Dat kunnen we doen door parameters als
temperaturen, drukken en toerentallen te selecte-
ren en daarvan de gemeten waarden uit te lezen.
We kunnen zelf een selectie maken van de para-
meters die we volgen. En we kunnen de data
weergeven in  getallen of grafieken, zodat we het
verloop en de onderlinge relaties kunnen zien”,
zegt  Roodenburg.

Actieve schema’s
Stel dat we nu iets vreemds zien aan een gemeten
temperatuur? “Dan klikken we op het schemasym-
booltje en krijgen een volledig interactief schema.
In het schema selecteren we bijvoorbeeld de
 motortemperatuursensor en we krijgen de locatie
van de sensor, de weerstandswaarde van een
goedwerkende sensor plus de pinnummers waar-
over we die kunnen meten”. Er zijn meer mogelijk-
heden: “Is het verdachte component geen sensor
maar een actuator, bijvoorbeeld het ventiel van
de motorremklep, dan kan de tester het compo-
nent aansturen in een actuatortest”. En nog meer
mogelijkheden: “Je kunt het systeem ook een
 cilinderbalanstest laten uitvoeren”.
Wow, dat is lekker diagnosestellen zo! “En het
 vervolg gaat net zo lekker, want mocht die
 temperatuursensor inderdaad de boosdoener
zijn, dan helpt de Tecdoc-knop onderaan het
scherm bij de onderdeelidentificatie en daarmee
een vlotte bestelling.”
Met de laatste knop onderaan het scherm, het
 codeknopje, kan het systeem de knippercodes op

het dashboard uitlezen: “Het systeem geeft je dan
ook de procedure en de betekenis van de codes”.
Roodenburg verbreekt de verbinding met het
 motormanagement. “Welk systeem wil je nu onder
de loep nemen, het ABS, het Denoxtronic-uitlaat-
gasnabehandelingsysteem, de elektronisch gere-
gelde luchtvering, de klimaatunit, de retarder…?” 

Echt de beste?
Even recapituleren, een handheld tablet die via
Bluetooth communiceert. Uitlezen kan dus even
gemakkelijk buiten het voertuig als er in en ook
onderweg. De voertuiglijst is zoals je van een uni-
versele tester mag verwachten: zeer uitgebreid.
Voor al die voertuigen zijn de onderhoudschema’s
beschikbaar. Aansluiten op de voertuigsystemen
lukt altijd, zelfs als de juiste stekker niet beschik-
baar is. Daarna maken de actieve schema’s
 diagnosestellen een stuk gemakkelijker en is dat
eenmaal gelukt dan helpt het systeem ook nog
eens bij het bestellen van het juiste onderdeel.
“Bovendien krijg je twaalf maanden online
 software updates en een uitstekende helpdesk-
 ondersteuning”, vult Roodenburg aan. Zou dit
 inderdaad de beste universele truck-en-trailer
 systeemtester op de markt zijn?

Dat is de locatie van de stek-
ker in het voertuig.

Maar wat nu als de juiste stekker niet beschikbaar is? Pedro Roodenburg maakt de verbinding met de
meervoudige pennen. De pc toont de pinbezetting. Overigens staat die op het dockingstation. Gaat
hij mee de cabine in, dan moet hij het van zijn eigen batterij hebben. Prettig detail: ondertussen
laadt het dockingstation de tweede batterij (optie) op.
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