
Snap-on software update 20.2

WAT IS ER NIEUW…

Optimaliseer je tester met de nieuwste upgrade



•  31 Fabrikanten uit de Europese database hebben nu de mogelijkheid om een volledige code scan en alle codes te 
wissen voor voertuigen van 2015 tot 2020

•  2019 Modeljaar update met nieuwe modellen en systemen voor 15 merken: 
 -  Audi, Citroën, Ford, Fuso, Jaguar, Lexus, Mazda, Mercedes, Peugeot, Seat, Škoda, Subaru, Suzuki, Toyota & 

Volkswagen

•  21 Nieuwe modellen toegevoegd aan het voertuig communicatie systeem, inclusief 3 elektrische modellen: 
- Jaguar I-PACE met 37 systemen met speciale functies 
 -  Audi e-tron, Audi’s eerste volledig elektrische auto met 37 systemen met speciale functies 
 -  Mercedes 293 EQC, Mercedes 4x4 elektrisch model met 29 systemen met speciale functies
•  6 Fabrikanten met nieuwe ADAS dekking: Alfa Romeo, Citroën, Hyundai, Kia, Mazda en Mercedes

•  2 Fabrikanten toegevoegd met totaal nieuwe DoIP dekking: Jaguar en Volvo

•  Smart Data wordt continue het hele jaar door geupdate. Krijg er duizenden extra SureTrack®, regelmatig vervangen 
onderdelen en TSB’s, voor, tijdens en na elke software update bij*

•  Wereldwijde database. Ook de US, US Import en Australische database is verder uitgebreid (LET-OP deze software is in 
het Engels en de dekking kan afwijken ten opzichte van modellen geleverd voor de Europese markt) 

 -  IVECO toegevoegd als nieuwe fabrikant met dekking van 2005 tot 2019 onder de Australische database 
 -  Nieuwe systeem dekking voor 2018 en later, Porsche Cayenne en Panamera, inclusief PCM, Hoogspanning 

componenten, Rembekrachtiger, Achter Spoiler, Temperatuur regeling, Akoestiek en meer 
 -  Meer prijs winnende ADAS dekking voor Cadillac®, Buick®, Chevrolet®, Ford, GMC® & Lincoln 
 -  Ford 2011 en nieuwer, Air Conditioning Regelmodule en Bestuurdersstoel Climate Control Module dekking

Met elke software update wordt de inhoud weer enorm uitgebreid. Diepere fabrikant dekking, uitbreiden van de 
mogelijkheden om met meer voertuigen, motoren en systemen te werken dan voorheen. Maar ook het toevoegen 
van nieuwe systemen en technologieën die u up to date houden met de nieuwste ontwikkelingen in diagnose. Het 
is onmogelijk om alles in enkele punten op te sommen, maar hier is een voorproefje van de nieuwe inhoud. Voor 
gedetailleerde informatie wat er exact is toegevoegd voor een specifiek merk, bekijk onze interactieve applicatiegids 
op onze website http://snap-on.eu/software

WAT IS ER NIEUW IN 20.2 VCS (VOERTUIG COMMUNICATIE SOFTWARE)

Audi e-tron, Audi’s eerste volledig elektrische auto met 37 
systemen met speciale functies

Volvo toegevoegd met totaal nieuwe DoIP dekking

VOLLEDIGE VOERTUIG SCAN
Alle fabrikanten uit de Europese database hebben nu de mogelijkheid 
om een volledige code scan en alle codes te wissen voor voertuigen van 
2015 tot 2020 voor alle op het voertuig aanwezige systemen

•  Dit is perfect voor: 
 -  Schadebedrijven
 - Onderhoudsbedrijven
 - Lease onderhoud van jonge auto’s
 - En geeft meer inzicht tijdens het stellen van diagnose



•  Meer dan 61,000 component tests toegevoegd

•  13 Nieuwe modellen toegevoegd: 
 -  BMW 1-Series [F20] 2010 - 2019 1.6L 16V 
 -  BMW 1-Series [F21] 2010 - 2016 1.6L 16V
 - BMW 1-Series [E82] 2007 - 2013 2.0L Turbo Diesel
 - BMW 1-Series [E88] 2008 - 2013 2.0L Turbo Diesel
 - BMW 4-Series [F32] 2013 - 2019 2.0L Turbo Diesel
 - BMW 4-Series [F33] 2013 - 2019 2.0L Turbo Diesel
 - BMW 4-Series [F36] 2013 - 2019 2.0L Turbo Diesel
 - BMW 5-Series [F11] 2011 - 2017 3.0L Diesel
 - BMW 5-Series GT [F07] 2010 - 2017 3.0L Diesel
 - Nissan Primastar (X83) 2002 - 2009 1.9L DCI
 - Toyota C-HR 2016 - 2019 1.8L 16V
 - Volkswagen Multivan 2010 - 2013 2.0L TDI-CP

•  1 Nieuwe technische trainingsles in deze release is: 
 -  10 Minuten 48 Volt Elektrisch Systeem Studie 
  ·  Deze les helpt de monteur om eventuele 

veiligheidsaspecten te herkennen en het identificeren van 
nieuwe componenten

•  6 Nieuwe praktijkvoorbeelden van voertuig gerelateerde 
diagnose: 

 -  Ford - Laadsysteem Waarschuwingslampje brandt
  - Ford - Motor vertraagd starten en loopt slecht
 - Hyundai - Motor slaat slecht aan
 - Iveco - Motor start niet
 - Renault - Motor Misfire en MIL brandt
 - Skoda - Motor slaat slecht aan en MIL brandt

•  Vergeet daarnaast niet de zeer uitgebreide US CTM database 
met daarin 29 verschillende US, Aziatische en Europese 
voertuigen

WAT IS ER NIEUW IN 20.2 CTM (COMPONENT TEST METER)

Technische trainingsles 48 Volt Elektrisch systeem 
(milde hybride) studie

Praktijk voorbeeld: Skoda - Motor slecht aanslaan en MIL 
brandt

HET IS UITEINDELIJK DE INHOUD DIE TELT

Interactieve Voertuig Applicatie Gids: 
Scan de code en bekijk onze compleet 
vernieuwde Interactieve Applicatie 
Gids op onze website voor meer 
gedetailleerde informatie van wat er bij 
is gekomen en de totale dekking van de 
software.  
 • Smartphone en tablet vriendelijk
  • Met alle Wat Is Nieuw informatie
  • Applicatie Gids met print functie
  • Overzicht met platform specifieke  
    kenmerken en accessoires

DOWNLOAD NU DE NIEUWE EUROTECHCENTER APP*
Deze App bevat verschillende handige tools zoals:
•  VE-MAF calculator
•  P-code convertor
•  Long Coding Tool
•  Eenheden convertor
•  LED Binning Code Scanner

*Eerst alleen verkrijgbaar in de Apple Store

APPLICATIE GIDS
HTTPS://EU.SNAPONCOVERAGE.COM/



AFL®

• Stelvio ADAS update: Adaptieve cruise 
control radar kalibratie voor alle motoren 
(2017-2020)

BMW®

• DPF Vervanging en motor reset adaptie 
toegevoegd voor:
- 1-Series (E87) 
- 3-Series (E90/E91) 
- 5-Series (E60/E61) 
- X1 (E84) 
- X3 (E83) 
- X5 (E70) 
- X6 (E71)

JAGUAR®

• 2019 Modeljaar update
• Nieuw model toegevoegd: Jaguar I-PACE 
 met 37 systemen met speciale functies
• Nieuwe motoren toegevoegd voor de 
 F-Pace:

- 2.0L I4 Diesel 
- 2.0L I4 Benzine 
- 3.0L TDV6 Diesel 
- 3.0L V6 Benzine

• DoIP dekking voor de F-PACE
• Nieuwe motoren toegevoegd voor de XE:

- 2.0L I4 Diesel 
- 2.0L I4 Benzine 
- 3.0L V6 Benzine 
- 2.0L I4 Benzine

• Nieuwe motoren toegevoegd voor de XF:
- 2.0L I4 Diesel 
- 3.0L TDV6 Diesel 
- 3.0L V6 Benzine

NIEUWE                                        FUNCTIES

CITROËN®

• 2019 Modeljaar update
• C5 Aircross toegevoegd met 23 

systemen, 13  daarvan bevatten 
functionele tests

• 3 Motoren zijn toegevoegd:
- 1.2L Benzine 
- 1.5L Diesel 
- 1.6L Diesel

DACIA®

• Air conditioning, hands free telefoon, 
radio en telematica codes toegevoegd 
voor:
- Dokker 
- Duster Phase 2 
- Lodgy 
- Logan 11 
- Sandero 11

FORD®

• 2019 Modeljaar update
• Nieuwe motoren toegevoegd voor de  
 Focus inclusief:

- 1.0L EcoBoost Benzine 
- 1.5L EcoBoost Benzine 
- 1.5L EcoBlue Diesel 
- 2.0L EcoBlue Diesel 
- 2.3L EcoBoost Benzine

• Nieuwe motoren toegevoegd voor de  
 KA+ inclusief:
 - 1.2L Benzine 
 - 1.5L TDCI Diesel

FIAT®

• Bravo 2007-2015 transmissie systeem 
 toegevoegd met 16 speciale functies
• Proxy uitlijning speciale functie in het 
 body computer systeem toegevoegd voor  
 de 500X, 500L en Bravo

HONDA®

• ADAS systeem toegevoegd: Forward  
 radar correctie voor de voorruit voor 
 - CRV 
 - Civic 
 - HR-V

LEXUS®

• 2019 Modeljaar update
• 4 Nieuwe systemen met codes en data  
 toegevoegd voor de CT200H (2018-2020): 
 - Cruise control 
 - Clearance sonar 
 - Intuïtieve parkeerhulp 
 - Navigatie systeem
• 2 Modellen toegevoegd:
 - ES300h 
 - UX250h

 - Optima 
 - Picanto 
 - Sorento UM 
 - Sportage QLE 
 - Stonic”
• Smart key unit speciale functies  
 toegevoegd voor de Sportage SLE
• Smart parking assist speciale functie  
 toegevoegd voor de Optima JF en de  
 Sorento UM
• Draadloos power laden voor de  
 Sorento UM

Iveco (AU)®

• Iveco toegevoegd aan de Australische  
 voertuig communicatie software database*
• Dekking van 2005 - 2019*
• Daily toegevoegd met 3 motoren:
 - 2.3L L4 16V Diesel (F1A) 
 - 3.0L L4 16V CNG (F1CE0441A) 
 - 3.0L L4 16V Diesel (F1C)
• Met 9 Systemen: motor, transmissie,  
 ADAS, ABS, airbag, instrumentenpaneel,  
 verlichting, airco, body & telematica
• Service speciale functies toegevoegd  
  inclusief:
 - Oil verversingsmelding lamp reset 
 - Partikel filter regeneratie 
 - Luchtstroom meter reset 
 - Turbodruk sensor reset 
 - Differentiaal druk sensor reset 
 - Lambda (O2) sensor reset 
 - Partikel filter reset 
 - Raildruk sensor reset 
 - Raildruk sensor vervanging 
 - Turbocharger vervanging
* Voor oudere modellen zijn speciale  
 adapters nodig 
* Software is in de Australische Database  
 en in het Engels

FUSO®

• 2019 Modeljaar update

HYUNDAI®

• ADAS camera kalibratie toegevoegd  
 voor de:
 - i30 GD 
 - Santa Fe DM 
 - Genesis 
 - Elantra AD
• Selectieve Katalysator Reductie (SCR)  
 speciale functie toegevoegd voor de 2.5L  
 Euro 6 motor voor de:
 - H1 
 - H300 
 - I800/Montana

LANCIA®

• Delta (2007-2015) transmissie systeem  
 toegevoegd met 15 speciale functies
• Ypsillion geupdate met 14 nieuwe  
 systemen. Codes, data, actuator tests en  
 speciale functies zijn beschikbaar

KIA®

• ADAS camera beeldcorrectie functie  
 bij het parkeerhulp systeem:
 - Niro 

LAND ROVER®

• 6 Nieuwe motor gerelateerde speciale  
 functies toegevoegd aan de:
 - Discovery (L462) 4.4L V8 Diesel en 2.0L  
 Diesel 
 - Discovery 4 (L319) 3.0L TDV6 low/high  
 met DPF (306DT) 
 - Discovery Sport (L550) 2.0L Diesel 
 - Evoque (L538) 2.2L Diesel 
 - Range Rover (L405) 3.0L V6 Diesel Hybrid  
 met cDPF, 3.0L V6 Diesel en 4.4L V8 Diesel 
 - Range Rover Sport (L494) 2.0L Diesel,  
 3.0L V6 Diesel Hybrid met cDPF, 3.0L V6  
 Diesel en 4.4L V8 Diesel 
 - Range Rover Velar (L560) 2.0L Diesel en  
 3.0L TDV6 Diesel

 vereisen tegenwoordig dat de gateway  
 controller (firewall) wordt vrijgegegeven  
 voordat de Diagnose communicatie  
 is toegestaan voor elke module op het  
 netwerk. Zonder vrijgave zal de gateway  
 (firewall), de diagnose blokkeren.

MINI®

• DPF Vervanging speciale functie  
 toegevoegd voor de R55 Clubman (CAN  
 Diesel)

MITSUBISHI®

• Nieuwe systemen: Mitsubishi Outlander  
 PHEV met 8 systemen
 - Blinde hoek detectie master 
 - Blinde hoek detectie slave 
 - Zonnedak 
 - Gateway 
 - Elektrische verwarming 
 - PHEV systeem 
 - Accu management unit 
 - Remote systeem
• 2.2L Diesel motor toegevoegd voor de  
 ASX - Injector ID schrijven (Vervang ECU)
• Eclipse Cross en Outlander ADAS  
 camera kalibratie toegevoegd

NISSAN®

• Leaf ZE1 codes en data toegevoegd voor  
 de volgende systemen:
 - Lader/PD module 
 - Voertuiggeluid voor voetgangers 
 - HV accu 
 - EV/HEV

OPEL®

• 2019 Modeljaar update
• DPF regeneratie en reset toegevoegd  
 voor de Antara 2007-2010
• Brandstofinjector regelsysteem met 5  
 speciale functies toegevoegd voor de:
 - Corsa E 2015-2020 
 - Astra K 2016-2020 
 - Adam 2013-2015
• Nieuwe A16XNT motor toegevoegd voor  
 de Zafira B met 10 speciale functies
• Parkeerrem actuator tests toegevoegd  
 voor de Meriva B inclusief:
 - Parkeerrem kabel service toepassen 
 - Parkeerrem kabel service release 
 - Parkeerrem kabel vervanging procedure 
 - Parkeerrem kabel kalibratie

PEUGEOT®

• 2019 Modeljaar update

MAZDA®

• 2019 Modeljaar update
• 3 Nieuwe modellen toegevoegd:
 - Mazda 3 BP met 21 systemen 
 - CX-5 (KF) met 28 systemen 
 - Mazda MX-5 Anniversary ND

MERCEDES®

• 2019 Modeljaar update
• 4 Nieuwe modellen toegevoegd:
 - GLB 247 
 - CLA 118 
 - B 247 
 - 293 EQC”
• Firewall protocol toegevoegd voor alle  
 2019 modellen. Nieuwe modellen   



EAK0355L05A: Compact S7 
Scan Module (VCI) voor de 

Verus Edge®

EAX0072L17A: Lange DOIP datakabel (275 cm.) 
met zoek led voor de Triton-D8®, Modis Edge™, 
Modis Ultra™, Solus Edge™, Ethos® Edge

DIAGNOSE OVER INTERNET PROTOCOL (DOIP)

•  DoIP communicatie is beschikbaar voor toepasbare Jaguar en Volvo 
modellen

•  Ondersteunde voertuigen: 
 -  Volvo XC90, 2016 > 
 - Volvo V90, 2017 >
 - Volvo S90, 2017 >
 - Volvo XC40, 2018 >
 - Volvo XC60, 2018 >
 - Volvo S60, 2019 >
 - Volvo V60, 2019 >
 - Jaguar I-Pace, 2019
•  DoIP werkt op Modis Ultra, Ethos Edge, Solus Edge, Modis Edge, Triton 

en Verus Edge
•  Ethernet-voorbereide adapters zijn nodig om de tool deze mogelijkheid 

te laten bieden
•  Voor de Verus Edge kun je de nieuwe Compact S7 Scan Module 

gebruiken of de oude Scan Module en de nieuwe DoIP data kabel
•  Deze nieuwe DoIP data kabel en Scan Module kunnen ook op niet DoIP 

voertuigen worden gebruikt

DoIP is het automotive diagnose protocol gebaseerd op 
IP en faciliteert de communicatie tussen het platform en 
de voertuig ECU’s. De fabrikanten hebben steeds snellere 
communicatie mogelijkheden nodig door de steeds groeiende 
complexiteit en de grote hoeveelheden data die wordt 
verstuurd over de verschillende netwerken. DoIP is de laatste 
communicatie ontwikkeling in navolging van CAN en LIN.

NIEUWE FUNCTIES

Alle informatie in deze folder is accuraat ten 
tijden van drukken. Model- en specifieke 
informatie kan wijzigen. Alle voorbeelden zijn voor 
illustratie doeleinden en er kunnen verschillen 
zijn per model en motortype. Raadpleeg de 20.2 
(Interactieve) applicatie gids voor meer informatie 
of bekijk deze op onze website http://snap-on.
eu/software

HET IS UITEINDELIJK DE INHOUD DIE TELT

  Pre voertuig scan    Post voertuig scan

•  Voertuig systeem rapporten worden automatisch en 
direct ge-upload 

 -  (Wi-Fi) verbinding en geldige software licentie is 
benodigd

•  Technici kunnen rapporten sturen via email of 
tekstberichten om snel toestemming van de klant te 
verkrijgen

•  Beschikbaar voor de Verus Edge™, Triton_D8™, Modis 
Edge™ en Solus Edge™

•  Pre en Post scan identificatie label wanneer de scan 
wordt uitgevoerd

•  Als u beschikt over een Verus Edge™, worden 
schermopnames en foto’s automatisch toegevoegd aan de 
voertuig map, zo vindt u ze snel en eenvoudig terug

De Snap-on cloud, bereikbaar via altusdrive.com, 
is een smartphone-vriendelijke cloud gebaseerde 
applicatie, ontworpen voor monteurs voor het opslaan, 
organiseren en printen van voertuig scans gedaan 
voor en na de reparatie (voertuig systeem rapport)

SNAP-ON CLOUD

AUDI - SEAT - ŠKODA - VOLKSWAGEN®

• 2019 Modeljaar update
• Nieuw model toegevoegd: Audi E-tron is  
 beschikbaar met in totaal 37 systemen,  
 24 daarvan bevatten functionele tests
• Nieuw model toegevoegd: Audi Q8 is  
 beschikbaar met in totaal 28 systemen,  
 22 daarvan bevatten functionele tests

Porsche (US)®

• Nieuwe systeem dekking voor 2018 en  
 later voor:
 - Cayenne 
 - Panamera
• inclusief: PCM, hoogspanning  
 componenten, rembekrachtiger, achter  
 spoiler, temperatuur regeling, akoestiek  
 en meer
* Software is in de Amerikaanse Database  
 en in het Engels

TOYOTA®

• 2019 Modeljaar update
• 3 Nieuwe modellen toegevoegd:
 - Rav 4 (Facelift) 
 - Rav 4 Hybrid (Facelift) 
 - Corolla (Facelift)

SUBARU®

• 2019 Modeljaar update

SUZUKI®

• 2019 Modeljaar update
• Nieuw model toegevoegd: Jimny GJ met  
 7 systemen toegevoegd
• Nieuwe motor toegevoegd voor de  
 Vitara LY

VOLVO®

• DoIP Dekking voor nieuwe modellen  
 2018 en later
• Nieuw model toegevoegd met 3 nieuwe  
 motoren: XC40
 - 2.0L L4 Turbo B4204T20 
 - 2.0L L4 Turbo B4204T23 
 - 2.0L L4 Turbo B4204T27



DIT MIST U ALS U AL LANGER NIET HEBT GEÜPDATED EN WAT U 
ER BIJ EEN NIEUWE 20.2 UPDATE ALLEMAAL GRATIS BIJ KRIJGT.

Wat is er nieuw in 19.2 VCS (Voertuig Communicatie Software)

•  2018 Modeljaar update met nieuwe modellen en systemen voor 15 merken: 

 -  Audi, Citroën, Ford, Fuso, Jaguar, Lexus, Mazda, Mercedes, Peugeot, Seat, 
Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota & Volkswagen

•  Parkeerrem onderhoud mode toegevoegd aan alle Volvo XC90 modellen vanaf 
2015

•  Rem ontluchten en accu vervanging voor diverse BMW modellen

•  Sleutels programmeren voor Citroën en Peugeot modellen

•  Honda startonderbreker speciale functies toegevoegd

•  Hyundai IX35 PDE brandstofcel systemen toegevoegd

•  Trekhaak configuratie speciale functies toegevoegd voor 6 Renault modellen

•  Airbag blokkeren en deblokkeren speciale functie met codes, data en tests 
toegevoegd aan alle Dacia modellen, indien van toepassing vanaf 2010

•  Meer Snap-on Advanced Driver Assistance System (ADAS) ondersteuning om u 
te helpen reparaties en calibraties snel en efficiënt uit te voeren

•  Smart Data wordt continue het hele jaar door geupdate. Krijg er duizenden 
extra SureTrack®, regelmatig vervangen onderdelen en TSB’s, voor, tijdens 
en na elke software update bij*

•  Wereldwijde database. Ook de US, US Import en Australische database is 
verder uitgebreid (LET-OP deze software is in het Engels en de dekking kan 
afwijken ten opzichte van modellen geleverd voor de Europese markt) 

 -  Chrysler Airbag Uitgebreide DTC’s 

 -  Ford BCM Functionele Tests en Speciale Functies

- GM 6.6L Duramax – Programmeren Injector Doorstroomwaarde

- Meer Advanced Drivers Assistance Systems (ADAS) dekking en testen

- Meer Wieluitlijning Systemen 

 -  2018 dekking voor Acura & Ford US

19
.4

Wat is er nieuw in 19.2 CTM (Component Test Meter)

•  31.626 meer CTM testen dan in 18.4

•  3 Nieuwe technische trainingslessen in deze release zijn: 

 -  Brandstofdamp emissie diagnose les - 10 minuten 

  ·  Enkele Europese fabrikanten gebruiken nu het brandstofdamp emissie 
lek detectie systeem in hun voertuigen. Deze les helpt de lezer met het 
doorgronden van het doel en de werking van dergelijke systemen 

 -  Elektronisch bediende transmissie les - 30 minuten 

  ·  Moderne elektronische geschakelde transmissies zijn zo efficiënt 
geworden, dat de verbeteringen in brandstofverbruik, uitstoot en 
prestaties boven de verwachtingen zijn uitgestegen. Fout diagnose kan 
echter moeilijker zijn geworden, door de aard van de kracht overbrenging 
via de koppelomvormer en de transmissie. 

 -  Bestuurder assistentie technologie les - 10 minuten 

  ·  Met zo’n nadruk op de voertuig veiligheid, hebben fabrikanten veel 
nieuwe systemen en technologieën ontwikkeld. Deze les is bedoeld om 
monteurs voor te bereiden op de meest geavanceerde reparaties en 
kalibraties die nodig zijn op voertuigen met ADAS technologie.

•  2 Nieuwe praktijkvoorbeelden van voertuig gerelateerde diagnose: 

 -  Peugeot 207 

  ·  Motor start niet en communicatie fouten 

  ·  Communicatie fout op de hoge snelheid CAN bus, resulterend in een 
netwerk fout 

 -  Audi A3 

  ·  Ruitenwisser functioneert niet 

  ·  Communicatie fout op de LIN bus door een defecte CEM

•  Vergeet daarnaast niet de zeer uitgebreide US CTM database met daarin 29 
verschillende US, Aziatische en Europese voertuigen

19
.2

Wat is er nieuw in 19.4 VCS (Voertuig Communicatie Software)

•  2018 Modeljaar update met nieuwe modellen en systemen voor 15 merken: 

 -  Alfa, BMW, Dacia, Fiat, Honda, Hyundai, Kia, Lancia, Land Rover, Mini, 
Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault & Smart

•  Nog meer Snap-on Advanced Driver Assistance System (ADAS) dekking om u 
te helpen om reparaties snel en goed uit te voeren

•  Nieuwe Land Rover Velar met 31 systemen toegevoegd

•  Nieuwe Opel Grandland X toegevoegd met geweldige Advanced Driver 
Assistance Systems dekking

•  Wieluitlijning en service interval reset toegevoegd voor de Dacia Duster III

•  Hyundai DCT kruippunt koppeling inleer functie nu beschikbaar

•  Mercedes koplamp codering (LED Binning) toegevoegd

•  Airbag variant codering systeem tests toegevoegd voor de Kia Picanto, Rio, 
Stonic en Niro

•  Ford Auto ID toegevoegd (2010-2018)

•  Smart Data wordt continue het hele jaar door geupdate. Krijg er duizenden 
extra SureTrack®, regelmatig vervangen onderdelen en TSB’s, voor, tijdens 
en na elke software update bij*

•  Wereldwijde database. Ook de US, US Import en Australische database is 
verder uitgebreid (LET-OP deze software is in het Engels en de dekking kan 
afwijken ten opzichte van modellen geleverd voor de Europese markt) 

 -  Chrysler®, Dodge®, Jeep®, RAM® wieluitlijning functies, Custom Tire 
Size en Rear End Gear Programming 

 -  US Ford 2011 en nieuwer, Diesel Reductant Injector Cleaning 

 -  US Ford® en Lincoln® Side Obstacle Detection System dekking

Wat is er nieuw in 19.4 CTM (Component Test Meter)

•  2 Nieuwe systemen toegevoegd onder het menu “Algemeen” / Carrosseriesysteem: 

 -  Elektrische raamschakelaar 

 -  Ruitenwissers 

  ·  Werking, testmethodes en schema’s

•  3 Nieuwe technische trainingslessen in deze release zijn: 

 -  10 Minuten Interne Verbrandingsmotor Les 

  ·  Dit college geeft u een dieper inzicht in het verbrandingsproces in de 
verbrandingskamer en kijkt naar de factoren die het proces beïnvloeden. 
Een praktische diagnose hulp als u te maken krijgt met een slecht 
lopende motor. 

 -  15 Minuten nokkenas-krukas Timing Les 

  ·  Dit college helpt om het giswerk te vermijden bij het diagnose stellen 
bij distributie problemen. In enkele minuten kunt de nokkenas / krukas 
timing zichtbaar maken met een oscilloscoop, in tegenstelling tot het 
uren besteden aan het verwijderen van onderdelen zodat u de timing 
op de motor kunt controleren. Dit college kijkt ook naar de potentiele 
onderdelen en afdichtingen die wellicht nodig zijn na het uitvoeren van 
een visuele controle. 

 -  5 Minuten Automotive Communicatie Netwerk Classificatie Les 

  ·  Het netwerk Classificatie College helpt bij het identificeren van de talloze 
communicatie netwerken die u in een auto kunt tegenkomen. Door het 
begrijpen van de netwerk specificaties kunt u een accurate diagnose 
stellen.

•  2 Nieuwe praktijkvoorbeelden van voertuig gerelateerde diagnose: 

 -  Honda P0171: brandstofpomp probleem 

  ·  Bij dit specifieke voertuig was het moeilijk diagnose stellen vanwege de 
ongebruikelijke oorzaak van de fout. Elke stap in het diagnose proces 
wordt besproken en de reparatie wordt gevalideerd achteraf. 

 -  Lexus P0303: Vals overslag probleem 

  ·  Een methodische foutzoek procedure werd uitgevoerd op deze Lexus en 
het defecte component geïdentificeerd in enkele minuten. Een dergelijke 
procedure kan worden vastgelegd om weer vergelijkbare problemen op 
andere voertuigen te diagnosticeren.

•  Vergeet daarnaast niet de zeer uitgebreide US CTM database met daarin 29 
verschillende US, Aziatische en Europese voertuigen
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