
Snap-on 
software update 

19.2 
Wat is er nieuw…

VERUS®, MODIS™, SOLUS™, 
ETHOS® EN VANTAGE® FAMILIES

HET IS UITEINDELIJK DE INHOUD DIE TELT

De snelste diagnose familie van de Benelux is constant in beweging!

O P T I M A L I S E E R   je  tester  met de   
n i e u ws t e  u p g ra d e



•  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

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 19.2 VCS (VOERTUIG COMMUNICATIE SOFTWARE)

Toyota ADAS calibratie Renault verstuivers inleren



•  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

WAT IS ER NIEUW IN 19.2 CTM (COMPONENT TEST METER)

Technische trainingsles: ADAS Bestuurder assistentie 
technologie 

 

Technische trainingsles: Elektronisch bediende 
transmissie

Praktijkvoorbeeld: Audi A3 ruitenwisser functioneert niet

Praktijkvoorbeeld: Peugeot 207 motor start niet

HET IS UITEINDELIJK DE INHOUD DIE TELT

Scan de code en 
bekijk de Interactieve 
Applicatie Gids op 
onze website voor 
meer gedetailleerde 
informatie van wat er 
bij is gekomen en de 
totale dekking van de 
software.



AFL: Alfa® - Fiat® - Lancia®

•  ADAS: Adaptieve cruise control systeem 
toegevoegd met codes, data en tests 
voor de:

 -  Alfa Romeo Stelvio, Giulia
 -  Fiat 500X, Tipo, Fullback
 -  Lancia Thema with Special Functions 

Alignment (radar)
•  Drive-train control systeem toegevoegd 

met codes, data, tests en speciale 
functies voor de:

 -  Alfa Romeo Stelvio, Giulia
 -  Fiat 500X, Freemont, Fullback
 -  Lancia Thema
•  Bestuurders en passagiers stoel systeem 

toegevoegd met codes, data en tests 
voor de:

 -  Alfa Romeo Giulia, 159
 -  Fiat Bravo
 -  Lancia Flavia, Delta
•  Nieuw, speciale functies toegevoegd voor 

de transmissie van de Freemont
 -  Gear Clutch Tests
 -  Koppelomvormer Clutch (TCC Break In)
 -  Wis geleerde Variable Line Pressure
 -  Quick Learn  
•  Nieuw, speciale functies toegevoegd voor 

de 2.0 L motor van de Freemont
 -  Luchtmassameter vervanging, 2e 

Versnelling Koppeling Test
 -  Controleer PCM VIN 
 -  Lambda Sensor vervanging
 -  Programmeer Variant Codering
 -  Service Diesel Roetfilter Regeneratie
•  Nieuw, LPG/CNG motor voor de Fiat 

Doblo met codes, data & actuator test 

BMW® - Mini®

•  ADAS: Lane departure 
waarschuwingssysteem toegevoegd met 
codes, data, tests en speciale functies 
zoals kalibratie voor 3 modellen

 -  BMW 5-Series (E60/E61), BMW 6-Series 
(E63/E64), BMW 7-Series (E65/E66)

  ·  Alle modellen waar van toepassing nu 
ondersteund van 2004-2011

•  ADAS: Uitvoeren kalibraties op het 
camera gebaseerd bestuurder support 
systeem voor 20 BMW en 5 Mini 
modellen

•  EVAP Tanklekkage diagnose speciale 
functie toegevoegd waar van toepassing 
voor de N52 en N62 motor varianten. 8 
modellen met deze variant

•  Airbag weerstand data toegevoegd voor 
8 BMW en 7 Mini modellen

•  Rem ontluchting routine toegevoegd voor 
5 modellen

•  Accu vervanging speciale functie 
toegevoegd voor 3 modellen

•  Code, data en tests toegevoegd voor de 
rechter en linker reversible electromotive 
automatic reel systeem voor 14 modellen

•  Lamp controle systeem toegevoegd met 
codes, data en tests voor 4 modellen

•  Tests en speciale functies toegevoegd 
voor de DME_BX8 motor.

Dacia®

•  Airbag blokkeren en deblokkeren 
speciale functie met codes, data en tests 
toegevoegd voor alle Dacia modellen 
vanaf 2010 =>*¹

 -  Airbag blokkeren is vaak een 
verplichting bij reparaties

•  Airbag wis crash data speciale functie
 -  Met codes, data en tests toegevoegd 

voor alle Dacia modellen tussen 2013-
2016*²

*¹ Toepasbaar alleen voor de volgende 
onderdelen: AMR-00, AMR-01, Autoliv-03, 
Autoliv-04 en Vdiag 18
*² Toepasbaar alleen voor de volgende 
onderdelen: AMR-00 en AMR-70

NIEUWE                                        FUNCTIES

Honda®

•  ADAS: Forward radar kalibratie speciale 
functies op het City Brake Active 
systeem, toegevoegd voor 

Honda modellen waar van toepassing
•  Motor systeem speciale functies 

toegevoegd voor alle Honda modellen 
waar van toepassing

 -  Stuursysteem Lees/Schrijf 
Chassisnummer

 -  Consumptie huidig/historie
 -  Transport mode uitschakelen
  ·  Deze speciale functies bieden voertuig 

transport voordelen, zoals deactivering 
van het alarmsysteem en uitschakelen 
van de keyless entry

•  Startonderbreker systeem met speciale 
functies toegevoegd voor alle toepasbare 
Honda modellen. Speciale functies 
inclusief:

 -  Vervanging startonderbreker
 -  Keyless transmitter registratie
 -  Vervanging van de motorregeling en 

power-train module
•  Codes en data toegevoegd voor het 

verwarmde stoel systeem voor alle 
toepasbare Honda modellen

•  Freeze frame data speciale functie 
beschikbaar voor de:

 -  Elektrische vacuüm pomp
 -  Geïntegreerd bestuurder support 

systeem/adaptieve cruise control
 -  Geïntegreerde motor assist (IMA)
  ·  Modellen inclusief:*

  ·   Speciale functies inclusief: afstelling 
van stationair toerental, Actuatie 
elektrische brandstofpomp, Reset 
adaptatie waarden, Inleren Valvetronic 
limit posities, Bepalen van de 
injectoren

Ford®

•  2018 Modeljaar update

Fuso®

•  2018 Modeljaar update
•  Toegevoegd missende ECU varianten 

Land Rover®

•  ADAS: Zij object detectie en blind spot 
monitoring systemen met codes en data 
toegevoegd voor de:

 -  Land Rover Discovery 4 (L319) 2014-
2016

 -  Land Rover Discovery Sport (L550) 
2014-2016

 -  Range Rover Evoque (L538) 2012-2013, 
2014-2015, 2016, 2017+

 -  Range Rover Evoque Convertible (L538C) 
2016+

uitgebreide systeem dekking met 
Codes, Data & Actuator tests waar van 
toepassing

 -  Jaguar E-Pace (X540) 2018 met twee 
motoren 2.0L L4 Diesel en 2.0L GTDI 
Benzine. Ook inclusief zijn 31 systemen, 
codes, data, tests en meer dan 90 
speciale functies

 -  2018 Nieuw, DoIP voertuigen 
ondersteund via UDS protocol

 -  Jaguar XF (X260) 2018 met vier motoren 
2.0L Diesel AJ20-D4, 2.0L GTDI Benzine 
3.0L Diesel V6 en 3.0L Benzine V6 
Supercharged. Ook inclusief zijn 34 
systemen, codes, data, tests en meer 
dan 60 speciale functies

 -  Jaguar XE (X760) 2018 met drie motoren 
2.0L Diesel AJ20-D4, 2.0L GTDI Benzine 
en 3.0L Diesel V6. Ook inclusief zijn 33 
systemen, codes, data, tests en over 60 
speciale functies

 -  Jaguar F-Pace (X761) 2018 met vier 
motoren 2.0L Diesel AJ20-D4, 2.0L GTDI 
Benzine, 3.0L Diesel V6 en 3.0L Benzine 
V6 Supercharged

•  Jaguar F-Type (X152) 2.0L GTDI Benzine 
motor toegevoegd met codes & data

 -  Honda Civic, Honda Civic Hybrid, Honda 
Civic Diesel, Honda Civic Type R, Honda 
CRZ, Honda HRV, Honda Insight, Honda 
Jazz, Honda Jazz Hybrid

•   Alle sensor leerfuncties, speciale 
functie toegevoegd voor het 
antiblokkeersysteem beschikbaar op alle  
Honda modellen waar van toepassing

•  Kalibratie, speciale functie toegevoegd 
voor de Airbag beschikbaar voor alle 
Honda modellen waar van toepassing

•  Pop-up motorkap, speciale functies 
toegevoegd voor de Honda Legend. 
speciale functies inclusief:

 -  Voertuig niveau positie kalibratie
 -  Waarschuwingsdisplay kracht activatie
*Speciale functies zijn niet altijd van 
toepassing voor alle modellen in de lijst

Hyundai®

•  ADAS speciale functies toegevoegd voor 
de Hyundai I30 PDE inclusief:

 -  Kalibratie functie op het dodehoek 
detectie systeem

 -  Variant Coderingen servicepunt doel 
voor automatische kalibratie (SPTAC) 
kalibratie van het multi functie camera 
systeem

•  Andere toevoegingen voor de Hyundai 
I30 PDE inclusief:

 -  Wis netwerk configuratie en gebruiker 
optie tests op het geïntegreerde 
gateway systeem, speciale functies

 -  Cluster module variant codering
•  Speciale functies toegevoegd voor de 

Hyundai Kona inclusief:
 -  Ontluchten van het antiblokkeersysteem 

(ABS)
 -  Geïntegreerde starter dynamo (ISG) 

tests van het motor systeem
 -  Set stuurkracht voelwaarde op 

nul en het uitwisselen van de 
stuurbekrachtiging elektromotor van het 
(EPS) systeem

•  Elektronische stuurbekrachtiging (EPS) 
type herkenning, speciale functie 
toegevoegd voor de:

 -  Hyundai i20 (GB), Hyundai i20 (PB), 
Hyundai i30 (GD), Hyundai i30 (PDE), 
Hyundai i40, Hyundai ix35, Hyundai 
ix20, Hyundai Santa Fe (DM), Hyundai 
Veloster, Hyundai Tucson (TLE)

Hogedruk aflaat mode en motor 
stuurbekrachtiging test toegevoegd voor 
het Hyundai Ionic ABS systeem
Waterstof brandstofcel systeem 
toegevoegd met code, data en tests voor 
de Hyundai ix35 FCEV 2014-2017
 -  Accu management systeem met SOC 

kalibratie
 -  Blower Pomp Regelunit
 -  Brandstofcel systeem met systeem Tests 

(Stack) 

Jaguar®

•  2018 Modeljaar update
•  4 NIEUWE modellen toegevoegd met 

Kia®

•  ADAS: 3 Nieuwe systemen toegevoegd 
voor de Kia Stonic met codes, data & 
speciale functies zoals:

 -  Variant Codering voor het autonome 
nood rem ingreep systeem

 -  Gebruiker optie functionele test voor de 
body control module

 -  Variant codering, SPTAC kalibratie en 
SPC kalibratie voor de multi functie 
camera

•  Speciale functies toegevoegd voor de 
Kia Niro

 -  Motor stuurbekrachtiging uitwisselen 
procedure voor het (EPS) systeem

 -  Vloeistof circulatie mode en hogedruk 
aflaten mode voor de ABS

•  Elektronische stuurbekrachtiging 
(EPS) type herkenning speciale functie 
toegevoegd voor de:

 -  Kia Rio (UB)/(YB), Kia Ceed (ED)/(JD), Kia 
Soul (AM)/(PS), Kia Sorento (UM), Kia 
Sportage (SLE)/(QLE), Kia Optima (TF)/
(JF), Kia Picanto (TA)/(JA), Kia Niro, Kia 
Carens (RP)



PSA: Citroën® - Peugeot®

•  2018 Modeljaar update
•  5 NIEUWE modellen toegevoegd met 

uitgebreide systeem dekking met 
Codes, Data & Actuator tests waar van 
toepassing

  ·  Systemen inclusief: diverse 
motoren, transmissie, ABS, alarm, 
accu laadstatus eenheid, BSI, 
climate control, comm switch, 
deurbediening pad, elektronica 
stuurbekrachtiging, high head 
vision, instrumentenpaneel, 
multifunctie camera /  scherm 
parkeerhulp, touch screen, 
telematica & voltage behouden 
module 

 -  Citroën C3 and C5 Aircross, DS3 
(A55P), DS7, C4 Cactus (F3), Berlingo 
(K9) en Peugeot Rifter (K9)

•  Nieuw DCM 7.1 EURO 6 engine 
toegevoegd met codes, data en injector 
programmeren speciale functie

•  Injector programmeren speciale functie 
toegevoegd voor de

 -  Citroën Relay 3, C4, C4 Picasso en 
Peugeot Boxer 3

•  Sleutel programmeren speciale functie 
toegevoegd voor de:

 -  Citroën Relay 2, Dispatch 2, Xsara, C8, 
Peugeot Boxer 2, 406, Expert 2

•  Rijschool mode systeem toegevoegd 
met codes, data en tests voor de:

 -  Citroën C4, C4 (B7), DS4, C3 (A51), 
Peugeot 207, 208, 307, 308

•  Voltage behouden module systeem 
toegevoegd met codes en data voor de:

Mitsubishi®

•  3 Nieuwe motoren toegevoegd met 
codes, data en functionele tests

 -  Mitsubishi ASX 9HD 1.6 Diesel (Meer 
dan 26 verschillende tests, resets en 
inleren)

 -  Pajero 2002-2007 3.5L V6
 -  Shogun/Pajero Sport 3.0L V6
•  ADAS: Frontale aanrijding 

verzachtingssysteem toegevoegd met 
speciale functies voor het kalibreren 
van de camera en het uitvoeren van 
een automatische grootlicht controle. 
Modellen inclusief:

 -  Mitsubishi Outlander (GF) 2017 =>
 -  Mitsubishi Outlander PHEV 2017 =>
 -  Mitsubishi ASX 2017 =>
•  Cruise control voor de Shogun/Pajero 

met codes & data

Mercedes®

•  2018 Modeljaar update
•  4 NIEUWE modellen toegevoegd met 

uitgebreide systeem dekking met 
Codes, Data & Actuator tests waar van 
toepassing

  ·  Systemen inclusief: 
motor, transmissie, ABS, 
instrumentenpaneel, airbag, 
air conditioner, airmatic plus, 
achteruitrij camera, multifunctie 
camera, distronic, parkeerhulp, 
TPMS, deurbediening, 
stuurbekrachtiging, selectieve 
katalytische converter, 
stuurkolommodule

 -  Mercedes CLS 257 - OM654
 -  Mercedes A Class 177 - OM608, 

OM260, OM282
 -  Mercedes Sprinter 907 - OM651, 

OM642
 -  Mercedes X470 - OM699, OM642

Nissan®

•   ADAS: Rijbaan verlaten systeem 
toegevoegd met speciale functies 
inclusief camera kalibraties, automatisch 
richten en automatische controle voor 
de:

 -  Nissan Micra (K14) 2017
 -  Nissan Qashqai (J11) 2014-2017
 -  Nissan X-Trail (T32) 2014-2017
•  Wieluitlijningssysteem toegevoegd met 

de stuurhoek reset speciale functie voor 
de Pathfinder

(R51) 2005-2014 2.5L dCi (YD25)

 -  Range Rover (L405) 2013, 2014-2015, 
2016, 2017+

 -  Range Rover (L322) 2010-2012
 -  Range Rover Sport (L494) 2014-2015, 

2016, 2017+
•  ADAS: Beeld verwerking modules met 

codes en data toegevoegd voor de:
 -  Land Rover Discovery 4 (L319) 2010-

2015
 -  Land Rover Discovery Sport (L550) 

2015+
 -  Land Rover Evoque Convertible (L538C) 

2016+
 -  Land Rover Freelander 2 (L359) 2013
 -  Range Rover (L405) 2013-2015, 2016
 -  Range Rover (L322) 2010-2012
 -  Range Rover Evoque (L538) 2012-2015, 

2016+
 -  Range Rover Sport (L494) 2014-2015, 

2016
 -  Range Rover Sport (L320) 2010-2013
•  Volledige service interval reset in motor 

en instrument module voor de 2.0L 14 en 
3.0L TDV6 diesel motoren voor de:

 -  Land Rover Discovery (L462)
 -  Range Rover Sport (L494)
 -  Range Rover (L405)
 -  Land Rover Discovery Sport (L550)
•  Front control interface systeem 

toegevoegd voor de:
 -  Land Rover Discovery 4 (L319) 2010-

2014
 -  Land Rover Freelander 2 (L359) 2012-

2014
 -  Range Rover (L405) 2012-2014
 -  Range Rover Evoque (L538) 2012-2016
 -  Range Rover Sport (L320) 2010-2012
•  Achter differentieel regelsysteem 

toegevoegd voor de:
 -  Discovery 3 (L319) 2005-2009
 -  Discovery 4 (L319) 2010-2013
 -  Range Rover (L322) 2010-2012, 2005-

2009
 -  Range Rover Sport (L320) 2010-2013, 

2005-2009
 -  Freelander 2 (L359) 2008-2014
•  Stoelgordel voorspanner systeem 

toegevoegd voor de:

HV Accu, Hybride regeling
 -  Lexus LS (500) 3.5L V6 (V35A-FTS)
 -  Lexus LS (500H) 3.5L V6 (8GR-FXS)
 -  Lexus CT (200H) Facelift 
 -  CT200H 1.8L L4 (2ZR-FXE)
•  ADAS Diverse functies en Systemen 

toegevoegd zoals:
 -  Rijbaan houden assistent / 

Waarschuwing Systemen speciale 
functies inclusief camera/doel positie 
geheugen en camera as afstelling.

 -  Pre-aanrijding (2) voor de meeste 
modellen vanaf 2009  met codes, data 
actuator tests & speciale functies 
(waar ondersteund) zoals:

  ·  Camera/doel positie geheugen
  ·  Camera as afstelling
  ·  Koplamp as afstelling
  ·  Koplamp as afwijking lezen
  ·  Koplamp as voorinstelling lezen
  ·  Historie wissen
 -  Pre-aanrijding met codes, data & 

actuator tests
 -  Radar cruise (1-2) met codes data, 

actuator tests & speciale functies 
(waar ondersteund) zoals:

  ·  Koplamp as afstelling
  ·  Koplamp as afwijking lezen
  ·  Historie wissen
 -  Verkeersborden assistent met codes, 

data & actuator tests

functionele tests zoals configuratie en 
kalibratie toegevoegd voor de Cascada 
2013-2017

NIEUWE                                        FUNCTIES

Lexus®

•  2018 Modeljaar update
•  4 NIEUWE modellen toegevoegd met 

uitgebreide systeem dekking met 
Codes, Data & Actuator tests waar van 
toepassing

  ·  Systemen inclusief: motor, 
transmissie, ABS, airbag, 
air conditioner, deur (motor) 
modules, body, elektronische 
stuurbekrachtiging, elektrische 
stuurbekrachtiging, heads up 
display, voorzijde herkenning 
camera, instrumentenpaneel, 
rijbaan houden assistent, radar 
cruise, verkeersborden assistent, 
intelligente sleutel toegang, 
stuurhoeksensor, start stop, TPMS, 

Mazda®

•  2018 Modeljaar update
•  2 NIEUWE Systemen toegevoegd voor de 

Mazda 6 GL met codes, data en actuator 
tests

 -  2.5 L Benzinemotor
 -  Dodehoek bewaking (links en rechts 

gecombineerd)
•   Diesel partikel filter (DPF) regeneratie 

speciale functie toegevoegd voor de 
Mazda 3 (BK) 2006 - 2010

Opel®

•  Wielophanging regelmodule toegevoegd 
voor de Insignia 2009-2017 met codes, 
data en actuator tests

•  Parkeerhulp module en ABS rem 
ontluchten toegevoegd voor de Mokka 
2013-2017 met codes, data, actuator 
tests en functionele tests

•  Actieve veiligheid regelmodule en de 
lange afstand radar toegevoegd voor 
de Astra K 2016-2017 met codes, data, 
actuator tests en functionele tests

•  HVAC systeem toegevoegd met codes, 
data, actuator tests en speciale functies 
voor de:

  ·  Speciale functies, waar van 
toepassing, inclusief: Afterblow 
Optie, HVAC Actuators Inleren en 
her-kalibratie, CAN Bus Configuratie 
Leren kalibratie stappenmotoren, 
programmeer chassisnummer en 
configuratie, reset ECU

 -  Adam 2013-2017
 -  Ampera 2012-2016
 -  Antara 2011-2017
 -  Astra-H 2004-2014
 -  Cascada 2013-2017
 -  Corsa-D 2006-2015
 -  Zafira-B 2005-2014
 -  Karl/Viva 2016-2017
 -  Combo-D 2012-2017
•  Stuurhoeksensor en pareerhulp 

Renault®

•  ADAS Rijbaan assistent systeem 
toegevoegd met codes, data, tests en 
de camera kalibratie speciale functie. 
Modellen inclusief:

 -  Megane IV 2016 =>
 -  Scenic IV 2016 =>
 -  Delphi-04, Delphi-24
 -  Espace V 2016 =>
 -  Kadjar 2015 =>
 -  Koleos 2017 =>
 -  Talisman 2016> (EU)
 -  Captur 2013 =>
 -  Clio III 2013 =>
 -  Twingo III 2014 =>
•  Airbag systeem toegevoegd met codes, 

data, tests en the crash data reset 
speciale functie. Modellen inclusief:

 -  Captur 2014 =>
 -  Clio IV 2013 =>
 -  Kadjar 2015 =>
 -  Koleos 2016 =>
 -  Megane IV 2016 =>
 -  Scenic IV 2016 =>

HET IS UITEINDELIJK DE INHOUD DIE TELT
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Subaru®

•  2018 Modeljaar update
•  3 NIEUWE (FB) benzine motoren 

toegevoegd met Codes, Data & 
Actuator tests

•  3 NIEUWE (FB) benzine motoren 
toegevoegd met Codes, Data & 
Actuator tests

 -  Impreza 1.6L, 2.0L, 2.5L
•  9 Nieuwe systemen toegevoegd voor 

de Subaru Impreza met codes, data en 
speciale functies. Systemen inclusief:

 -  Transmissie
 -  Antiblokkeer Remmen (inclusief 

Stuurhoeksensor Kalibratie)
 -  Airbag
 -  Air conditioning
 -  Automatische koplamp afstelling
 -  Body integratie eenheid
 -  Combinatie meter
 -  Multi functie display
 -  Bandendruk monitor (inclusief TPS ID 

registratie)

Volvo®

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

NIEUWE                                        
 -  Talisman 2016 =>
 -  Trafic III 2014 =>
 -  Twingo III
•  Stuurbekrachtiging systeem 

toegevoegd met het programmeren van 
de startblokkering bij voertuig speciale 
functie voor de Megane III

•  Speciale functie toegevoegd voor 
het motor systeem EDC17 C42 voor 
het programmeren van een nieuwe 
uitlaatklep voor de Scenic III 2012 

•  Trekhaak configuratie speciale functie 
toegevoegd voor de:

 -  Espace V 2015 =>
 -  Kadjar 2016 =>
 -  Koleos 2017 =>
 -  Megane IV 2016 =>
 -  Scenic IV 2016 =>
 -  Talisman 2016 =>

Suzuki®

•  2018 Modeljaar update
•  2 NIEUWE benzine motoren toegevoegd 

met Codes, Data & Actuator tests
 -  Swift (Sport) K12C & K14C
•  4 Wiel aandrijfsysteem toegevoegd met 

codes en data voor de Suzuki Kizashi

Toyota®

•  2018 Modeljaar update
•  2 NIEUWE facelift modellen toegevoegd 

met uitgebreide systeem dekking met 
Codes, Data & Actuator tests waar van 
toepassing

 -  Aygo 1.0L
 -  Land Cruiser 2.8L D-4D
•  ADAS: Rijbaan houden assistent systeem 

toegevoegd met codes, data en speciale 
functies zoals camera doel positie 
geheugen en as afstelling voor de

 -  Avensis 2009-2015

 -  Prius+ 2013-2018
 -  Rav4 2013-2015
•  ADAS: Codes, data, actuator tests en 

speciale functies zoals camera doel 
positie geheugen waar ondersteund 
voor de pre-aanrijding en radar cruise 
systemen voor*:

 -  Avensis 2009-2017
 -  C-HR 2016-2018
 -  Land Cruiser 2011-2018
 -  Prius 2010-2018
 -  Prius Plug-In 2011-2018
 -  Prius+ 2013-2018
 -  Rav4 2016-2018
 -  Rav4 Hybrid 2016-2018
•  Verkeersbord assistent systeem met 

codes, data en actuator test toegevoegd 
voor de

 -  Land Cruiser 2018
  ·  2.8L D-4D (1GD-FTV) (GDJ150)
  ·  2.8L D-4D (1GD-FTV) (GDJ155)
•  CAN Motor freeze frame data toegevoegd 

voor 18 modellen vanaf 2005 tot 2018
* Genoemde modellen mogelijk van 
toepassing voor de pre-aanrijding (2) or 
radar cruise (1) systemen

VAG: VW® - Audi® - Seat® - Škoda®

•  2018 Modeljaar update
•  Infotainment systeem (5F) toegevoegd 

met codes, data, actuator tests en 
speciale functies voor 18 (VAG) 
Volkswagen Actions Gesellschaft motor 
varianten. Speciale functies inclusief:

 -  Telefoon activatie/de-activatie 
Bluetooth module

 -  Activatie/de-activatie WLAN module
 -  Telefoon: Activatie/de-activatie data 

service
 -  Activatie/de-activatie opslaan van 

muziek
 -  DVD/Blu-ray afspelen: instellen regio 

code
 -  Reset menu’s voor fabrieksinstelling
 -  Reset ouderlijk toezicht password
 -  Bluetooth: wissen gekoppelde 

apparaten
 -  Verplaats scherm rotatiemechanisme 

voor service positie
•  ADAS: 4 Nieuwe voorzijde sensor 

bestuurder assistentie systeem (A5) 
toegevoegd met codes, data, actuator 
tests en speciale functies met kalibratie 
voor diverse merken en modellen

•  ADAS: 15 Nieuwe achterzijde camera 
systemen (6C) toegevoegd  met codes, 
data, actuator tests en speciale functies 
met kalibratie voor diverse merken en 
modellen

•   Rapporten worden automatisch en 
direct ge-upload (Wi-Fi) verbinding is 
benodigd

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

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

 -   Nieuw, voor en na scan identificatie label wanneer de  
 scan wordt uitgevoerd met een Verus Edge™

 
 -  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 uitlees rapport)

SNAP-ON CLOUD: ALTUSDRIVE

Pre voertuig scan                                 Na voertuig scan



DIT MIST U ALS U AL LANGER NIET HEBT GEÜPDATED EN WAT U 
ER BIJ EEN NIEUWE 19.2 UPDATE ALLEMAAL GRATIS BIJ KRIJGT.

Wat is er nieuw in 18.4 VCS (Voertuig Communicatie Software)

•  2017 Modeljaar update met nieuwe modellen en systemen voor 14 merken: 

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

•  Nieuw voor Schadeherstel, begeleide componenttests voor Safety & Advanced 
Drivers Assistance Systems (ADAS) 

 -  BMW, Kia, Lexus, Mazda, Opel, Toyota & Volkswagen 

  ·  BMW rondom zicht camera variant voor 17 modellen toegevoegd 

  ·  Mazda rijbaan verlaten waarschuwing, waardoor monteurs 
kalibraties kunnen uitvoeren voor de Mazda 3 (2010-2017) & 
Mazda 6 (2010-2017)

•  BMW dekking inclusief: 

 -  2 Nieuwe BMW-modellen toegevoegd met uitgebreide systeemdekking: 
5-serie (G30 / G31) met 7 motorvarianten en 6-serie GT (G32) met 4 
motorvarianten

•  Ford speciale functies waaronder: 

 -  Crash data reset speciale functie op 8 modellen 

 -  Speciale functie van de trekhaak configuratie op 5 modellen 

 -  Service-resets voor de Transit Custom (2016-2017), Kuga (2013-2017), 
Ranger (2015-2017) en Ford Transit (2016-2017)

•  Citroën C4 Picasso luchtvering speciale functie

•  NIEUWE VW Crafter (2.0l TDI-CR DAUA) toegevoegd met uitgebreide dekking, 
inclusief substantiële ADAS inhoud

•  Mazda speciale functies 

 -  Elektrische parkeerrem voor de CX-5 en de Mazda 6 (2012-2017)

•  Voor alle Dacia modellen waar van toepassing, 1.5 K9K dieselmotoren met 
speciale functies

•  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) 

 -  Ford US elektrische stuurbekrachtiging 

 -  Jeep Renegade ABS & Elektrische handrem 

 -  ADAS voor Acura, Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Ford US, GMC & 
Infiniti 

 -  2018 dekking voor Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC & Infiniti

18
.4

Wat is er nieuw in 18.4 CTM (Component Test Meter)

•  ABS toegevoegd aan “Alle overige (Algemeen)”, voorheen “algemeen” met: 

 -  ABS-regelmodule-informatie inclusief tests 

 -  Informatie en tests over snelheidssensor en rempedaalcomponenten

•  1 Nieuwe technische trainingsles in deze release zijn: 

 -  NOx Accumulator les - 15 minuten 

  ·  Theorie en werkingsprincipes 

  ·  Begrijpen hoe fabrikanten NOx-accumulatoren en NOx-sensoren 
gebruiken om emissies te bewaken en te verminderen

•  5 Nieuwe praktijkvoorbeelden van voertuig gerelateerde diagnose: 

 -  Mazda 3 – Injector “O” ring fout 

  ·  1.4L MIL aan, P0171 opgeslagen 

  ·  Motor loopt ruw 

 -  Opel Astra magneetklep fout 

  ·  1.6L (X16XER) MIL aan, P0011 opgeslagen 

  ·  Minder vermogen, slechte prestaties 

 -  Opel Corsa – Brandstofsysteem relais storing 

  ·  1.0L (Z10XE), MIL aan, P0201, P0202, P0203, P0230 opgeslagen 

  ·  Motor start niet, geen brandstofdruk 

 -  Renault Trafic – Turbo regeling magneetklep fout 

  ·  2.0L (M9R) MIL aan, DTC overmatige turbodruk opgeslagen 

  ·  Minder vermogen, slechte prestaties 

 -  V.W. Golf – Parkeersensor probleem 

  ·  1.6L Common Rail. MIL aan, 01626,01627,01628,01629 opgeslagen 

  ·  Eventueel defecte module

•  7 Nieuwe Algemene testprocedures 

 -  Common rail diesel injectortest 

  ·  Testen van brandstofretourstroom 

 -  Common rail diesel lagedruk pomp testen 

  ·  Lagedruk pomp testen 

 -  Cilinderlektest 

  ·  Lektest 

 -  Hydraulisch stuurbekrachtiging systeem testen 

  ·  Pompdruk testen 

 -  Zuigermotor kleptiming afstellen 

  ·  Controleren van motortiming 

 -  Brandstofinjector van een benzinemotor testen 

  ·  Test van het injectorbesturingscircuit 

 -  Brandstofpomp van een benzinemotor testen 

  ·  Test brandstofpomp

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

Wat is er nieuw in 18.2 VCS (Voertuig Communicatie Software)

•  2017 Modeljaar update met nieuwe modellen en systemen voor 14 
merken: 

 -  Audi, Citroën, Ford, Jaguar, Lexus, Mazda, Mercedes, Peugeot, Seat, 
Škoda, Subaru, Suzuki,  Toyota, Volkswagen

•  Wereldwijde database. De US database is uitgebreid met US Import en 
de Australische voertuig communicatie software inclusief Saab (AU) en 
Infiniti (US). LET-OP deze software is in het Engels en de dekking kan 
afwijken ten opzichte van modellen geleverd voor de Europese markt

•  Meer dan 40 nieuwe modellen met verschillende motoren toegevoegd

•  Nieuwe lichte bedrijfswagens fabrikant FUSO toegevoegd met uitgebreide 
systeemlijst en speciale functies voor de Canter 3L 2010-2017

18
.2

Wat is er nieuw in 17.4 VCS (Voertuig Communicatie Software)

•  2016 Modeljaar update met nieuwe modellen en systemen voor 16 merken: 
Alfa, Fiat, Lancia, BMW, Mini, Dacia, Honda, Hyundai, Kia, Land Rover, 
Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault, Smart en Volvo. 

 -  Hierdoor hebben nu alle merken 2016 modeljaar dekking 

•  Bij Porsche 911, Boxster & Cayman series 2005 - 2011 is Service Interval Reset 
toegevoegd

•  Voor BMW is er een expert mode toegevoegd vergelijkbaar met VAG

•  Voor VAG is een nieuwe functie toegevoegd voor de BLS motor Verschil Druk 
Sensor Reset (2006 - 2011) en 7P- Elektronische parkeerrem VW Touareg 
vervanging procedure en inslijt procedure toegevoegd

17.4
HET IS UITEINDELIJK DE INHOUD DIE TELT

•  Voor BMW 7 Series (G11/12) en Volvo XC90 is Ethernet DOIP via 16 pin OBD 
diagnose connector toegevoegd

•  Diverse veiligheidssystemen zijn verder uitgebreid zoals: TPMS, lane assist, 
parkeer sensoren en camera gebaseerde systemen.

•  Nieuwe Euro 6 motoren toegevoegd voor onder andere Fiat, Dacia, Ford, 
Hyundai, Opel & Renault inclusief speciale functies zoals DPF regeneratie, 
injectoren programmeren, gasklep inleren en nog veel meer.

•  Daarnaast is ook de zeer uitgebreide US VCS database met daarin Chrysler, GM 
en Ford sterk uitgebreid: 

 -  Nieuwe diesel motoren toegevoegd voor Chrysler Jeep 3.0L diesel OM642 & 
VM A630 (2006 - 2014) met codes data, functie testen en speciale functies

•  Sleutels programmeren speciale functie toegevoegd voor Alfa, Fiat, Lancia 
en Opel modellen, voor het programmeren van bestaande en nieuwe 
sleutels

•  6 verschillende Elektrische handrem modules toegevoegd (UDS)

•  Her-initialiseren van de koplamp (FLA - UDS) en Selectieve Katalysator 
Reductie sensor reset voor de meeste BMW modellen gelanceerd na 
2007

•  Uitgebreide Honda dekking voor Transmissie, stilstaande beelden 
data voor de meeste automatische transmissie modellen 2008-2016 
inclusief: Accord, Civic, Civic Hybrid, CR-V, CR-Z, FR-V, HR-V, Insight, Jazz, 
Jazz Hybrid en Legend

HET IS UITEINDELIJK DE INHOUD DIE TELT

SNAP-ON CLOUD: ALTUSDRIVE

HET IS UITEINDELIJK DE INHOUD DIE TELT
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