
Zseniálisan átgondolt

A mega macs 56 kompakt kialakítása még praktikusabbá teszi 
az új diagnosztikai tesztert. A robusztus burkolat, amely bármely 
műhelyben megállja a helyét, a következő generáció nagy tel-
jesítményű diagnosztikai technikáját rejti. Az intuitív kezelési 
koncepciónak és a kapacitív érintőképernyős interfésznek köszön-
hetően nagyobb betanulás nélkül kezdheti meg a munkát és 
célirányosan hajthatja végre az összes diagnosztikát, munkalé-
pést, mérést és adatösszevetést. 

Egyszerűen verhetetlen

A mega macs 56 valós idejű*, hibakódalapú javítási segítséget 
kínál a képernyőn megjelenő értékes kiegészítő információkkal 
és megoldási javaslatokkal együtt. A mega macs 56 ehhez a világ 
egyik legnagyobb diagnosztikai és javítási adatbázisát használja. 
Ez kevesebb stresszt jelent Önnek és több lehetőséget a több-
letforgalomra.

Mindig aktuális*

A Hella Gutmann Solutions óriási diagnosztikai adatbázisa értékes 
diagnosztikai és javítási adatokat tartalmaz valamennyi fontos 
márka több mint 35000 járműmodelljéhez, és a szám napról 
napra nő. Annak érdekében, hogy mindig naprakész legyen 
a műhelye, diagnosztikai rendszerét rendszeresen a legújabb 
frissítésekkel látjuk el*. 

Értékes támogatás

Amennyiben a javítás során az átfogó rendszertámogatás ellenére 
elakadna, egyetlen gombnyomással* elküldheti a teljes javítási 
és járműelőzményt a Hella Gutmann műszaki központjába. A
központból rövid időn belül további segítséget kap aktuális 
adatok, javítási útmutatók és a szakterületüket kiválóan ismerő 
profi któl származó praktikus trükkök formájában. 

* Plus-licenccel együtt (a licenc terjedelme országonként változhat).
** Tartozékként kapható.

A mega macs 56-tal a Hella Gutmann Solutions kompakt, könnyű és mobil diagnosztikai rendszert dob piacra, amely a legújabb 
diagnosztikai technikával rendelkezik és valós idejű* megoldási javaslatokkal szolgál a kiolvasott hibakódokhoz.  A mega macs 56 
mobil mindenesként mindent tud, amire a műhelyben a mindennapi munka során Önnek szüksége lehet. 

Kisebb, könnyebb, gyorsabb – 
tökéletes belépő a diagnosztika 
jövőjébe
Megbízható diagnosztikák, célzott hibakeresés és értékes javítási támogatás: az új mega macs 56 elen-

gedhetetlen segítőtárs a műhelyben. A rendszer a járműátvételtől kezdve a a diagnosztikán és a hibakeresé-

sen át az alkatrészrendelésig minden munkalépésben támogatást nyújt Önnek – rosszkedv, elalvás vagy 

ebédszünet nélkül. Köszöntse kedvenc új munkatársát a fedélzeten.

EGY MINDENKIÉRT:

mega macs 56 – új munkatárs vala-
mennyi márkafüggetlen szerviz számára
Arról már nem is kell szót ejtenünk, hogy a modern járművekbe egyre több és egyre komplexebb high-tech

komponenseket szerelnek be. Ön már tudja, hogy gyors járműazonosítás, megbízható hibadiagnosztika, 

átfogó adat- és alkatrészellátás, valamint professzionális támogatás nélkül a jövedelmező javítási megbízásból 

nagyon hamar könyörtelen költségcsapda lehet, mivel a hiba okának hosszú ideig tartó keresgélése utólag 

nem hárítható át az ügyfélre. Ezért elengedhetetlen kezdettől fogva úgy dolgozni, hogy a végén több maradjon 

Önnek – több idő, több pénz és több elégedett ügyfél.

Személyes segítség

A Hella Gutmann műszaki ügyfélszolgálatában több mint 60, 
sokéves gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakértő nyújt se-
gítséget valamennyi márka és modell számára. Személyesen 
kezelik az összes beérkező megkeresést* és valós idejű megol-
dási lehetőségekkel szolgálnak. Addig próbálkoznak, amíg a 
legbonyolultabb esetet is sikerrel abszolválják. 

Még több tudás

A VIN-kóddal történő egyértelmű járműazonosítás után a mega 
macs 56 konkrét utasítást ad a diagnosztikai csatlakozók és al-
katrészek helyére és a járművön elvégzendő munkalépésekre 
vonatkozóan. Bizonytalanság esetén átfogó alkatrész-adatbázis 
segíti a munkát intelligens kapcsolattal az összes elérhető funk-
cióhoz és beállításhoz. A vezérlőegységen keresztüli digitális 
kompressziómérés által még több időt lehet megtakarítani és 
felesleges csavarozást lehet megspórolni.

Számok helyett adatok*

Helyes adatok nélkül manapság már lehetetlen a diagnosztika és 
a javítás. A mega macs 56 gyorsan és megbízhatóan látja el Önt 
az összes fontos adattal, a meghúzási nyomatéktól kezdve a 
fogasszíjadatokig. 

Mindig munkára készen

A mega macs 56 gyorsan cserélhető intelligens akkuval** ren-
delkezik, így semmikor nem kell félnie attól, hogy munka közben 
elfogy az erő a teszterből.

mega macs 56

Műszaki adatok

CSC-eszközre nyitottan**

A modern járművekben egyre több asszisztensrendszer igényel 
rendszeres ellenőrzést. A Hella Gutmann erre a célra fejlesztette 
ki a Camera & Sensor Calibration eszközt, röviden CSC-Tool.
Segítségével sok modern asszisztensrendszer könnyedén 
ellenőrizhető és beállítható. A mega macs 56 tökéletesen tud
kommunikálni a CSC-Tool-lal. Ön pedig tovább növelheti a 
forgalmát.

Gyors multiméter

A mega macs 56 kiváló minőségű méréstechnikai modullal** 
rendelkezik, hogy a járművön végzett munka közben mindig 
figyelemmel kísérhesse az áramokat, feszültségeket és ezek 
változását.

Egyszerűen felejthetetlen

A „Járműelőzmények” tartalmazza az összes kiolvasott hibanaplót 
és elvégzett munkát. Az összegyűjtött adatok belsőleg a jár-
műelőzmények teljes követésére és az ügyfélhűség kialakítására 
használhatók. 

ÁLTALÁNOS ADATOK

Kijelző Kapacitív, 10,4“ (1024 x 768 XGA), nincs 

szükség érintőceruzára, könnyebben 

kezelhető, mivel kevesebbszer kell 

megérinteni a kijelzőt

Alaplap Linux operációs rendszer, 800 Mhz ARM-

CPU, 512 MB SDRAM
Portok USB (Device & Host), WLAN, Bluetooth®

1 foglalat a multiméteres modulhoz, 1 tarta-

lékfoglalat (későbbi bővítéshez)

Akku All-in-one modul, akár 5 óra működési idő, 

integrált töltésellenőrző az akku diagnosz-

tikájához

Dokkolóállomás Az akku gyors feltöltéséhez

Méretek 310 mm x 265 mm x 100 mm (H x Szé x Ma)

A mega macs 56 súlya 2200 g akkuval és modulokkal

VCI modul súlya 80 g

Hatótávolság épületen 

kívül

Max. 50 m

Hatótávolság épületen 

belül

3–10 m

Munkaterület 0–45 °C, ajánlott: 10–35 °C

Akku töltési feszültsége 8–12,5 V

Tápfeszültség 10–15 V

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

mega macs 56 akkucsomaggal

DT VCI (vezeték nélküli kommunikációs modul)

Tápegység és hálózati kábel

Bluetooth®-adapter (vezeték nélküli kommunikáció a PC-vel)

USB-kábel (Device & Host)

Útmutató

Kulcstartó

Kartondoboz

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Dokkolóállomás

OBD-kábelhosszabbító

Méréstechnikai modul kábeltartozékokkal

Akku (külön) a mega macs 56-hoz

Koff er a mega macs 56-hoz

Kék áramfogó, 0–700 A

Zöld áramfogó, 40 A

A mega macs 56-ról minden információt megtalál a 

www.hella-gutmann.com oldalon és természetesen a 

legközelebbi Hella Gutmann értékesítési partnernél is. 


