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Autoconnect Holland voegt MOTORcheckUP toe aan Electronic Vehicle Health Check. 

Autoconnect Holland heeft MOTORcheckUP standaard opgenomen in haar digitale Electronic Vehicle 

Health Check (EVHC) controlelijsten. Met EVHC worden voertuigen op tal van punten gecontroleerd, 

de resultaten worden digitaal geregistreerd voor verdere afhandeling. MOTORcheckUP is een snelle 

effectieve manier om de technische staat of ‘gezondheid’ van een motor te controleren. 

Omdat het oliepeil tijdens een onderhoudsbeurt standaard al gecontroleerd wordt, kan de monteur 

gelijktijdig een druppel olie op de MOTORcheckUP testkaart aanbrengen. Een foto van de testkaart 

met resultaat van de MOTORcheckUP analyse kan nu automatisch worden toegevoegd aan het 

EVHC-rapport. Eventuele benodigde werkzaamheden kunnen dan inclusief MOTORcheckUP resultaat 

en prijsopgave naar de klant gemaild worden. Op deze wijze wordt maximale transparantie naar de 

klant geboden. 

Electronic Vehicle Health Check 

Met EVHC kan de monteur digitale controles aan voertuigen uitvoeren vanaf een tablet of 

smartphone. Eventueel meerwerk of aandachtspunten worden via een netwerkverbinding real-time 

verwerkt. De servicemanager weet precies wat er aan de auto mankeert en kan dit met de klant 

bespreken. Doordat er geen papier meer wordt gebruikt hoeven er geen notities meer gemaakt te 

worden. Hierdoor worden miscommunicatie en heen en weer lopen tot een minimum beperkt. 

Autoconnect Holland levert maatwerkoplossingen voor EVHC. Een voorbeeld hiervan is EVHC voor 

CSS (CarSystems) gebruikers waarbij beide systemen volledig geïntegreerd zijn. Voor de verschillende 

EVHC toepassingen verwijzen wij naar www.evhc.nl. 

MOTORcheckUP  

MOTORcheckUP is een snel, betrouwbaar en eenvoudig diagnosesysteem dat de 

gezondheidstoestand weergeeft van 4-takt benzine- en dieselmotoren. Met één druppel motorolie 

op de testkaart “kijk je in de motor“. In een kort tijdsbestek ziet u of er tekortkomingen zijn en kunt u 

het probleem verhelpen. Iedere druppel motorolie levert veel informatie op over de gezondheids-

toestand van de motor waaronder olievervuiling, toestand van de motorolie, water / koelwater in de 

motorolie of brandstof in de motorolie. Bij de testresultaten krijgt u wat mogelijke oorzaken en 

gevolgen zijn. 

Voor meer informatie over EVHC van Autoconnect Holland ga naar: www.autoconnectholland.com  
of mail naar info@autoconnectholland.com of bel met 06-46 30 30 15. 
 
Voor meer informatie over MOTORcheckUP ga naar www.motorcheckup.net  mail naar 

info@motorcheckup.net  of bel 06-51 30 43 82. 
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