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AUTOCOM CARS RELEASE 2021.20 

De hoogtepunten 
 

Deze software-update is enorm en bevat voor de CARS-software meer dan 20.000 updates bij 232 

voertuigmodellen. Hiervan zijn meer dan 600 bijgewerkte systemen gerelateerd aan ADAS en 700 systemen 

met betrekking tot elektrische voertuigen. 

De voertuigdatabase is uitgebreid op 18 verschillende merken, vele modellen, jaarmodellen en systemen. 

Voornamelijk op jaarmodellen tussen 1998 en 2021. 

Wat is nieuw? Hier zijn enkele hoogtepunten: 

         Alfa Romeo/Fiat Giulia, Stelvio en 500X, systemen toegevoegd en jaarmodellen zijn 

bijgewerkt. 

  

   BMW  Transportmodusfunctie voor meerdere modellen. Er zijn 71 diagnostische 

ID's toegevoegd en 61 systemen zijn bijgewerkt met nieuwe DTC's. 

  

         Citroën Berlingo, halfautomatische MCP versnellingsbak is toegevoegd. 

C5 Aircross, systeemdekking is uitgebreid. 

  

         DS DS7, systeemdekking is uitgebreid. 

  

         Honda CR-V, Jazz en Civic, jaarmodellen zijn bijgewerkt. 

HR-V, geüpdatet met verschillende systemen. 

  

         Hyundai Diverse modellen zijn geüpdatet met besturingsprotocollen en DTC's. 

  

         Jeep Compass 2017-2021, algemene update van alle systemen, radarkalibratie 

en service reset. 

  

         Kia  Verschillende modellen zijn bijgewerkt met besturingsprotocollen en 

DTC's. 

  

Mercedes EQB, nieuw model met volledige functionaliteit. Verschillende modellen 

zijn bijgewerkt met EV-systemen en service-informatie is bijgewerkt met 

oliekwaliteitsfactoren. 

  

Nissan Cabstar, bijgewerkte jaarmodellen en radarkalibratie is toegevoegd. 

  

Opel Mokka B, nieuw model. 

  

Peugeot  508 en 3008, hybride systemen zijn toegevoegd. 

2008, nieuw model. 

Partner, halfautomatische MCP versnellingsbak is toegevoegd. 

  

Renault DC4 versnellingsbak met functies voor meerdere modellen. 

Kangoo en Capture, nieuwe motoren. 

  

Suzuki Swace en Across, nieuwe modellen. 

Jimny, jaarmodel is bijgewerkt. 
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Toyota Prius+, model is toegevoegd. 

Nieuwe versies toegevoegd op systemen SRS, Lane Control, remmen/EPB, 

etc. 

  

Volkswagen/VAG ID4, nieuw model met volledige functionaliteit. 

ID3, bijgewerkt met verschillende systemen met volledige functionaliteit. 

ADAS-functionaliteit voor verschillende modellen omvat de nulstand van 

de achterasbesturing. Functionaliteit voor extra/bijverwarming is ook 

toegevoegd aan verschillende modellen. 

  

Volvo Volvo XC40 P8, BEV-systeemfuncties zijn toegevoegd. 

Mild hybride motoren zijn toegevoegd en SPA-modellen zijn bijgewerkt. 

 

         

 

 


