R

AUTOMOTIVE DIAGNOSTIC

Autel Assortiment

10 jaar

Smeets Solutions
2008 - 2018
www.diagnoseapparatuur.nl

info@smeetssolutions.nl

+31 (0)46-4571880

Inhoudsopgave
Smeets Solutions is in 2008 opgericht door Mark Smeets. Vanaf dag 1 ligt de focus op
het aanbieden van een zo compleet mogelijk assortiment diagnoseapparatuur en wordt er
intensief samengewerkt met o.a. Autel. Zo heeft Smeets Solutions de diagnosesoftware van Autel
vertaald naar het Nederlands. De Nederlandstalige diagnosesoftware biedt een optimaal
gebruikersgemak en is alleen beschikbaar voor klanten van Smeets Solutions.
Door de jaren heen is er een enorme kennis opgebouwd over alles wat met het uitlezen van

auto’s te maken heeft. Deze kennis wordt gedeeld in het Smeets Solutions Kenniscentrum,
een bezoekje is zeker de moeite waard! www.diagnoseapparatuur.nl/kenniscentrum
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AutoLink AL301
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Categorie: OBD2 Scantools

AutoLink AL329
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Categorie: OBD2 Scantools

De basis-scanner uit het
Autel assortiment

Bekijk de foutcodes
inclusief omschrijving

Geschikt voor alle automerken

Geschikt voor alle automerken

Geschikt voor uitlezen OBD2

Geschikt voor uitlezen OBD2

De AutoLink AL301 is de basis-

Wilt u foutcodes in het

scanner uit het Autel assortiment

motormanagement uitlezen

en leest alleen foutcodes binnen het
motormanagement van auto’s met

€ 48,76 excl. BTW
€ 59,- incl. BTW

€ 73,55 excl. BTW
€ 89,- incl. BTW

en wissen? Dan haalt u met
de AutoLink AL329 een zeer

OBD2. De foutcodes worden zonder

betrouwbare OBD2 scanner in huis.

omschrijving getoond, deze kunt u

De AL329 is handzaam, eenvoudig

zelf opzoeken in de meegeleverde

te gebruiken en geeft de gevonden

handleiding. Kiest u voor de AutoLink

foutcodes met omschrijving weer.

AL301, dan kiest u voor eenvoud en

In tegenstelling tot de AL301 die

betaalbaarheid.

de foutcodes zonder omschrijving
toont.

Kijk voor gedetailleerde informatie van alle Autel producten op diagnoseapparatuur.nl/autel

Kijk voor gedetailleerde informatie van alle Autel producten op diagnoseapparatuur.nl/autel

AutoLink AL529
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Categorie: OBD2 Scantools

AutoLink AL609
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Categorie: OBD2 Scantools

Ideaal voor particulier
gebruik

OBD2 scanner met extra
diagnosesoftware voor ABS

Geschikt voor alle automerken

Geschikt voor alle automerken

Geschikt voor uitlezen OBD2

Geschikt voor uitlezen OBD2

Geschikt voor APK-keurmeesters

Geschikt voor uitlezen ABS

De Autolink AL529 is dankzij zijn

Met een universele OBD2 scanner

ruime inzetbaarheid uitermate

kunnen alle automerken worden

geschikt voor particulier gebruik.
Deze OBD2 scanner is bovendien

€ 123,14 excl. BTW
€ 149,- incl. BTW

€ 156,20 excl. BTW
€ 189,- incl. BTW

uitgelezen. De meeste van deze scanners
lezen alleen het motormanagement

de goedkoopste scanner waarmee

waardoor er een beperking kan ontstaan.

APK-keurmeesters de status

De Autel AutoLink AL609 scanner is de

van de readiness test mogen

perfecte oplossing als u een universeel

uitgelezen. De readiness test is een

inzetbare scanner zoekt die ook ABS

verplicht onderdeel van de APK-

uitleest.

keuring. Met het kleurenscherm,
ingebouwde luidspreker en veel extra

Tip! Wilt uw naast ABS ook Airbags

uitleesfuncties is de AutoLink AL529

uitlezen, bekijk dan de AutoLink AL619.

een perfecte combinatie tussen kracht
en betaalbaarheid.

Kijk voor gedetailleerde informatie van alle Autel producten op diagnoseapparatuur.nl/autel

Kijk voor gedetailleerde informatie van alle Autel producten op diagnoseapparatuur.nl/autel

AutoLink AL619
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Categorie: OBD2 Scantools

OBD2 scanner met extra
diagnosesoftware voor Airbag en ABS

MaxiService VAG505
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Categorie: Servicetools

Dé scanner voor het
uitlezen van VAG

Geschikt voor alle automerken

Geschikt voor VAG groep

Geschikt voor uitlezen OBD2

Geschikt voor uitlezen OBD1*

Geschikt voor uitlezen ABS

Geschikt voor uitlezen OBD2

Geschikt voor uitlezen Airbag

Leest diverse voertuigmodules
buiten het motormanagement*
Service Menu voor Olie, EPB, SAS,
BMS en DPF

Voor veel gebruikers van universele
OBD2 scanners is het niet kunnen
uitlezen van Airbag en ABS de grootste
beperking. Om hierin te kunnen

* Bij Audi, Seat, Skoda en Volkswagen

€ 189,26 excl. BTW
€ 229,- incl. BTW

voorzien heeft Autel de AutoLink AL619
geïntroduceerd waarmee naast het

De MaxiService VAG505 is de meest
uitgebreide scantool van Autel voor
het uitlezen van voertuigen uit de

€ 164,46 excl. BTW
€ 199,- incl. BTW

VAG groep (Audi, Seat, Skoda en
Volkswagen). De MaxiService VAG505
heeft naast een diagnosefunctie ook

motormanagement ook Airbag en ABS

servicefuncties voor onder andere accu’s

wordt uitgelezen.

inleren, elektronische handrem openen

Het TFT-kleurenscherm, de ingebouwde

en sluiten, roetfilters regenereren,

luidspreker en veel extra uitleesfuncties

stuurhoeksensoren kalibreren en olie

maken de AutoLink AL619 tot een

service beurten resetten. Met de OBD2

prettig te bedienen scanner.

functie kan bij alle andere automerken
het motormanagement uitgelezen

Tip! Wilt uw wel ABS uitlezen maar

worden.

zijn Airbags overbodig, bekijk dan de
AutoLink AL609.

Kijk voor gedetailleerde informatie van alle Autel producten op diagnoseapparatuur.nl/autel

Kijk voor gedetailleerde informatie van alle Autel producten op diagnoseapparatuur.nl/autel

MaxiService OLS301
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Categorie: Servicetools

MaxiService EBS301
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Categorie: Servicetools

Resetter voor olie service
beurt

Resetter voor EPB
(Elektronische handrem)

Geschikt voor alle automerken

Geschikt voor alle automerken

Geschikt voor uitlezen OBD2

Geschikt voor uitlezen OBD2

Geschikt voor Service / Olie reset*

Geschikt voor uitlezen EPB / SBC*

*De ondersteunde automerken:

*De ondersteunde automerken:

De MaxiService OLS301 is de perfecte

De MaxiService EBS301 is speciaal

oplossing voor het resetten van de

ontwikkeld voor het openen en sluiten

service interval bij een groot aantal

van de remklauwen van de EPB / SBC

automerken. Als extra functie heeft de

(elektronische handrem).

MaxiService OLS301 universele OBD2

Steeds meer auto’s hebben EPB / SBC,

software waarmee bij alle wereldwijd
geproduceerde OBD2 voertuigen
het motormanagement kan worden

€ 238,84 excl. BTW

€ 238,84 excl. BTW

€ 289,- incl. BTW

€ 289,- incl. BTW

uitgelezen.

de MaxiService EBS301 is onmisbaar
voor het veilig uitvoeren van
onderhoudswerkzaamheden.
Als extra functie heeft de MaxiService
EBS301 universele OBD2 software
waarmee bij alle wereldwijd
geproduceerde OBD2 voertuigen
het motormanagement kan worden
uitgelezen.

Kijk voor gedetailleerde informatie van alle Autel producten op diagnoseapparatuur.nl/autel

Kijk voor gedetailleerde informatie van alle Autel producten op diagnoseapparatuur.nl/autel

AutoLink AL539

MaxiDiag MD808 PRO
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Categorie: Professionele scantools

Pagina 13

Categorie: Meetapparatuur

Meest professionele
scantool van Autel

OBD2 scantool met
multimeterfunctie

Geschikt voor alle automerken

Geschikt voor alle automerken

Geschikt voor uitlezen OBD1

Geschikt voor uitlezen OBD2

Geschikt voor uitlezen OBD2

Multimeterfunctie

Leest alle voertuigmodules buiten

Accutest

het motormanagement
Service Menu voor Olie, EPB, SAS,
De MaxiDiag MD808 Pro is één van de
nieuwste OBD scanners van Autel.
Met de nieuw ontwikkelde hardware

BMS en DPF
Meest complete OBD scanner van

€ 180,99 excl. BTW
€ 219,- incl. BTW

het moment

De AutoLink AL539 is een luxere
uitvoering van de AutoLink AL519. In het
menu zijn uitgebreide meetprocedures

is het diagnosticeren en uitvoeren van

en testmogelijkheden opgenomen voor

service een stuk sneller én gemakkelijker.

diagnose aan het startmotor- en dynamo-

Naast diagnosesoftware voor alle
elektronische systemen binnen de auto is
de MaxiDiag MD808 Pro voorzien van

€ 577,69 excl. BTW
€ 699,- incl. BTW

circuit.
Sensor en actuator gegevens kunnen
grafisch worden weergegeven zodat de

een Service Menu. Met het Service Menu

signaalvorm gemakkelijker kan worden

kunt u olie service beurten resetten,

beoordeeld.

nieuwe accu’s inleren, de elektronische

Met de multimeterfunctie kunt u handig

handrem openen en sluiten,

voltages, weerstanden en stroom meten

de stuurhoeksensor kalibreren en

(max.20A). De AutoLink AL539 heeft ook

roetfilters regenereren.

een onderbrekingsdiagnose, beter bekend
als de piepstand. Deze AutoLink AL539 kan
een accutest uitvoeren en wordt geleverd in
een koffer met accuklemmen.

Kijk voor gedetailleerde informatie van alle Autel producten op diagnoseapparatuur.nl/autel

Kijk voor gedetailleerde informatie van alle Autel producten op diagnoseapparatuur.nl/autel

PowerScan PS100
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Categorie: Meetapparatuur

MaxiScope MP408
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Categorie: Meetapparatuur

Revolutionaire
circuit tester

Oscilloscoop

Weerstand meten

4-kanaals oscilloscoop

Verbruiker testen

USB-aansluiting voor Windows PC

Circuit test (plus geschakeld)

Ook geschikt als uitbreiding

Circuit test (massa geschakeld)

MaxiSys systemen

Na het aansluiten van de voedingskabel

Deze MaxiScope MP408 van Autel is

aan de accu heeft u overal waar u storing

een 20MHz 4-kanaals oscilloscoop met

wilt meten een goede referentie voeding

aansluiting voor een Autel MaxiSys

en massa. Bij een normale multimeter
heeft u 2 handen nodig voor het meten
van voeding en massa. Bij de Powerscan

€ 123,14 excl. BTW

€ 644,63 excl. BTW

€ 149,- incl. BTW

€ 780,- incl. BTW

diagnosesysteem. De scope kan ook
via USB verbonden worden met een
windows PC. Vier signalen kunnen

PS100 heeft u altijd één hand vrij.

tegelijkertijd worden gemeten en met

Op deze manier is het erg gemakkelijk

elkaar worden vergeleken.

om spanningsverliezen te meten,

De oscilloscoop is speciaal ontworpen

polariteit vast te stellen of een

voor de auto-industrie en heeft

weerstandsmeting uit te voeren.

daardoor een zeer gebruiksvriendelijke

Een groot voordeel bij deze tester is dat

en handige gebruikersinterface met o.a.

er altijd voeding en massa beschikbaar

een automatische schaalinstelling.

is om een verbruiker rechtstreeks aan

In de stand automatisch zal de

te sturen. Hiermee kunt u stapsgewijs

MaxiScope de beste instellingen zoeken

diagnose stellen aan het elektrische

om het signaal zo goed mogelijk weer te

circuit.

kunnen geven.

Kijk voor gedetailleerde informatie van alle Autel producten op diagnoseapparatuur.nl/autel

Kijk voor gedetailleerde informatie van alle Autel producten op diagnoseapparatuur.nl/autel

MaxiVideo MV105
Pagina 16

Categorie: Inspectiecamera’s

MaxiVideo MV208
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Categorie: Inspectiecamera’s

Digitale Inspectiecamera

Digitale inspectiecamera

Inspectiecamera

2.4” TFT scherm

USB-aansluiting voor Windows PC

4x AA batterij

Ook geschikt als uitbreiding
MaxiSys systemen

De Autel MV105 is het ideale accessoire
voor uw MaxiSys om moeilijk bereikbare

De MaxiVideo MV208 videoscoop

plaatsen te bekijken. Deze videoscoop

heeft een 5,5 mm of 8,5 mm camera,

kan ook op de usb aansluiting van een

een 2,4” kleurendisplay en werkt met

pc worden aangesloten. Behalve de
mogelijkheid om live beelden te bekijken,
kan men met de MV105 digitale

€ 139,67 excl. BTW
€ 169,- incl. BTW

€ 139,67 excl. BTW
€ 169,- incl. BTW

4 AA batterijen. De videoscoop heeft
niet alleen de mogelijkheid om live
beelden te bekijken, maar kan ook

stilstaande beelden bekijken en video’s

stilstaande digitale beelden en MPEG1

opnemen.

en MPEG2 video opnemen.
Opslaan kan op het interne

Deze hooogwaardige inspectie

flash-geheugen of op de verwisselbare

videoscoop met 5,5 mm lens beschikt

SD-kaart. Daarnaast is er nog de

over een krachtige led verlichting, een

mogelijkheid voor het streamen van

autofocus en kan ook rechtstreeks

de digitale beelden rechtstreeks

digitale beelden op een PC streamen.

op een pc.

De multifunctionele videoscoop is een
goede oplossing om op een snelle, veilige
en efficiënte wijze te onderzoeken.
Kijk voor gedetailleerde informatie van alle Autel producten op diagnoseapparatuur.nl/autel

Kijk voor gedetailleerde informatie van alle Autel producten op diagnoseapparatuur.nl/autel

MaxiVideo MV400
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Categorie: Inspectiecamera’s

Digitale inspectiecamera
3.5” TFT scherm
Interne oplaadbare accu

De MaxiVideo MV400 videoscoop
heeft een 5,5 mm of 8,5 mm camera,
een 3,5” kleurendisplay en een interne
oplaadbare accu. De videoscoop heeft
niet alleen de mogelijkheid om live
beelden te bekijken, maar kan ook
stilstaande digitale beelden en MPEG1

€ 197,52 excl. BTW
€ 239,- incl. BTW

en MPEG2 video opnemen.
Opslaan kan op het interne flashgeheugen of op de verwisselbare
SD-kaart. Daarnaast is er nog de
mogelijkheid voor het streamen van de
digitale beelden rechtstreeks
op een pc.

Kijk voor gedetailleerde informatie van alle Autel producten op diagnoseapparatuur.nl/autel

Autel MaxiSys
Vraag ook de folder van Autels professionele MaxiSys systemen aan!

MAXISYS MS906 BT

MAXISYS MS906
R

Draadloos professionele
diagnoses stellen

Het instapmodel van de
professionele MaxiSys
systemen

Draadloos uitlezen met Bluetooth

Bekabeld uitlezen

Coderen / Programmeren

Universeel inzetbaar

Universeel inzetbaar

OEM-software voor ruim 50 merken

OEM-software voor ruim 50 merken

Volledig Nederlandstalig

Volledig Nederlandstalig

8.0” TouchScreen
De MaxiSys MS906 leest ruim 50 automerken

AUTOMOTIVE DIAGNOSTIC

op professioneel niveau uit. Zonder extra

8.0” TouchScreen
Met de ‘gewone’ MS906 kun je niet coderen,

€ 1499,- excl. BTW

Deze MS906BT kan dit wel en kan

4.4.2

inspectiecamera en/of oscilloscoop.

functies zoals programmeren, coderen
en Pass Thru is de MS906 extra voordelig

tevens ook uitgebreid worden met een
4.4.2

ANDROID

1.3 & 1.7 GHz
HEXA-CORE

8” INCH

TOUCH SCREEN

32

GB
SOLID STATE DRIVE

5000

mAh
LITHIUM - BATTERIJ

VET & WATER
AFSTOTEND SCHERM

1.3 & 1.7 GHz

ANDROID

geprijsd!

Bekijk de volledige specificaties en mogelijkheden van de MaxiSys systemen op diagnoseapparatuur.nl/maxisys

HEXA-CORE

VET & WATER
AFSTOTEND SCHERM

Draadloos uitlezen met Bluetooth

Coderen / Programmeren

Coderen / Programmeren

Universeel inzetbaar

Universeel inzetbaar

OEM-software voor ruim 50 merken

OEM-software voor ruim 50 merken

Volledig Nederlandstalig

MS906 en MaxiSys MS906BT heeft deze
MaxiSys MS906TS een TPMS functie.

10000

mAh
LITHIUM - BATTERIJ

Razendsnelle diagnose
met de MaxiSys MS908

Draadloos uitlezen met Bluetooth

Naast alle mogelijkheden van de MaxiSys

32

GB
SOLID STATE DRIVE

MAXISYS MS908

MaxiSys MS906TS met
geïntegreerde TPMS-functie

Universeel inzetbaar en onmisbaar in iedere werkplaats

8” INCH

TOUCH SCREEN

Bekijk de volledige specificaties en mogelijkheden van de MaxiSys systemen op diagnoseapparatuur.nl/maxisys

MAXISYS MS906 TS

Autel MaxiSys

Volledig Nederlandstalig

TPMS functies

Extra groot 9.7” TouchScreen

€ 2199,- excl. BTW

€ 2499,- excl. BTW

Hiermee bent u in staat om TPMS-sensoren te
kopiëren of nieuwe sensoren aan te maken.

programmeren en draadloos uitlezen.

€ 1749,- excl. BTW

De nieuwe hardware van de MaxiSys MS908
zorgt voor een optimaal gebruikersgemak.
Een 9,7’’ touchscreen, een razendsnelle
processor en een 11.000 mAh batterij zijn de

4.4.2

ANDROID

1.3 & 1.7 GHz
HEXA-CORE

8” INCH

TOUCH SCREEN

32 GB

10000 mAh

SOLID STATE DRIVE

LITHIUM - BATTERIJ

VET & WATER
AFSTOTEND SCHERM

4.0.4

1.4

GHz
QUAD-CORE

ANDROID

9.7” INCH

TOUCH SCREEN

32

GB
SOLID STATE DRIVE

11000

mAh
LITHIUM - BATTERIJ

VET & WATER
AFSTOTEND SCHERM

belangrijkste voordelen ten opzichte van de
MS906 systemen.

Met een Autel MaxiSys diagnosesysteem haalt u de beste kwaliteit in huis.
Bekijk in deze productfolder de 6 verschillende MaxiSys varianten!
Bekijk de volledige specificaties en mogelijkheden van de MaxiSys systemen op diagnoseapparatuur.nl/maxisys

Bekijk de volledige specificaties en mogelijkheden van de MaxiSys systemen op diagnoseapparatuur.nl/maxisys

MAXISYS MS908 ELITE

MAXISYS MS908 PRO
MaxiSys met J2534 VCI
voor Pass Thru

MaxiSys MS908 Elite met
ultiem gebruikersgemak

Draadloos uitlezen met Bluetooth
Coderen / Programmeren

Universeel inzetbaar

Universeel inzetbaar
OEM-software voor ruim 50 merken

Volledig Nederlandstalig

van de afgelopen jaren is het toegankelijk

4.0.4

ANDROID

1.4

GHz
QUAD-CORE

9.7” INCH

TOUCH SCREEN

32

GB
SOLID STATE DRIVE

11000

mAh
LITHIUM - BATTERIJ

Volledig Nederlandstalig
Dockingstation

€ 2999,- excl. BTW

autofabrikanten. De MaxiSys MS908 Pro
is Pass Thru ready en dient als gateway

OEM-software voor ruim 50 merken

Inclusief J2534 Pass Thru VCI

Inclusief J2534 Pass Thru VCI
Eén van de belangrijkste ontwikkelingen
maken van de fabriekssoftware van de

Draadloos uitlezen met Bluetooth
Coderen / Programmeren

ANDROID

1.8

GHz
QUAD-CORE

Onderstaande accessoires zijn te gebruiken met alle MaxiSys
systemen, met uitzondering van de standaard MS906.

MP408 OSCILLOSCOOP
€ 645,- excl. BTW

MV105 INSPECTIECAMERA
€ 140,- excl. BTW

Bekijk het introductiefilmpje en alle
specificaties van de MaxiSys systemen op

diagnoseapparatuur.nl/maxisys

Alle in deze folder vermelde prijzen zijn exclusief btw, maar inclusief verzendkosten.
Prijswijzigingen en typefouten onder voorbehoud.

www.diagnoseapparatuur.nl

info@smeetssolutions.nl

046-4571880

Alle in deze folder vermelde prijzen zijn exclusief btw, maar inclusief verzendkosten.
Prijswijzigingen en typefouten onder voorbehoud.

info@smeetssolutions.nl

32

GB
SOLID STATE DRIVE

13600

mAh
LITHIUM - BATTERIJ

VET & WATER
AFSTOTEND SCHERM

wordt geleverd met een 13.600 mAh batterij
screen en een 1.8 GHz processor zorgt voor

Bekijk de volledige specificaties en mogelijkheden van de MaxiSys systemen op diagnoseapparatuur.nl/maxisys

Optionele accessoires

www.diagnoseapparatuur.nl

9.7” INCH

TOUCH SCREEN

een ongeëvenaard gebruikersgemak.

Bekijk de volledige specificaties en mogelijkheden van de MaxiSys systemen op diagnoseapparatuur.nl/maxisys

046-4571880

fabriekssoftware. De MaxiSys MS908 Elite
en een docking station. Het 9,7’’ retina touch

4.4.4

voor originele OEM-software van de

info@smeetssolutions.nl

inclusief Pass Thru voor toegang tot originele

VET & WATER
AFSTOTEND SCHERM

autofabrikanten.

www.diagnoseapparatuur.nl

Profiteer van alle softwaremogelijkheden,

Snellere processor

€ 3299,- excl. BTW

+31 (0)46-4571880

