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A leggyorsabb diagnosztika, amelyet 
a Hella Gutmann valaha nyújtott.

Megérkezett az új mega macs 77

Turbózza fel 

most műhelye 

hatékonyságát
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Magas technikai alapokra helyezett világunkban a gyorsaság egyre jelentősebb 

szerepet játszik. Ez a műhelyben is érződik. Minél gyorsabban visszakerül az 

autó az utcára, annál gazdaságosabb a munkavégzés és annál kielégítőbb a 

járműtulajdonos. Nem beszélve arról, hogy a hosszadalmas és akár eredmény-

telen hibakeresések csak nagyon nehezen háríthatók tovább az ügyfélre. Tehát 

nyilvánvaló: a gyors diagnózisok és a célravezető javítástámogatás a hosszútá-

vú gazdaságos sikeresség kulcsa a műhelyben.

A valós idejű javítási koncepcióval a Hella Gutmann gondoskodik a vezetett javítás-
támogatás dimenzióugrásáról. A profi k első alkalommal a hibakódon és tüneten 
alapuló szóbeli és képes javítási segítségből profi tálhattak a műhelyben. Az összes 
kiolvasott hibakód, a paramétereket is beleértve, kívánságra egy gombnyomásra 
közvetlenül átkerült a Car History-ból a Hella Gutmann telefonos műszaki ügyfél-
szolgálatának szakértőihez. A Helpline szakértői személyesen segíti majd Önt a 
siker elérése érdekében, még a legbonyolultabb javítási probléma megoldásában is.

Ezzel a műhely megelőzi társait

 A valós idejű javítási koncepcióból már csak a felturbózás hiányzott, és az új mega 
macs 77 segítségével még egy pár fokozattal feljebb kapcsolunk. A műhely számára 
ez a leggyorsabb és legteljesebb diagnosztikai és javítási támogatást jelenti,

amelyet a Hella Gutmann Solutions valaha nyújtott.

Az új mega macs 77 felturbózott funkciói

• Különösen nagy 15,6"-os Full-HD érintőképernyő 
• Valós idejű javítási koncepció
•  Precíz méréstechnika, lépésről lépésre végigvezető utasításokkal és az

elvárt – mért értékek automatikus összehasonlításával
• Hibakódolvasás és -törlés valamennyi vezérlőegységből
• Akár 16 járműparaméter ábrázolása egy szempillantásra
• Hibakódalapú, járműspecifi kus, valós idejű javítási segítség
• Kódolások, alapbeállítások és szerviz-visszaállítások
• És még sok más

Aki mindenről tud, az gyorsabban átlátja a teljes helyzetet 

A különösen nagy 15,6"-os Full-HD 

A mega macs 77 átveszi a vezetést

Vezetett méréstechnika 

sikergaranciával
Az új mega macs 77 rövid folyamattal elvégzi az áram-, feszültség- és ellenállásméréseket és a vezetett 
 méréstechnikájával teljesen új minőségével meggyőző. Közvetlenül kapcsolódik az alkatrész mérési értékeihez, 
valamint az oszcilloszkópon és a multiméteren automatikusan elvégzi az összes beállítást. A készülék közvetlenül 
kijelzi az elvárt értékeket éppúgy, mint az elvárt jelek grafi kus ábrázolását. Valós időben kiderül, hogy a mért 
értékek rendben vannak-e (zöld) vagy esetleg nem felelnek meg az elvárt értéknek (piros).

A részletes utasításoknak és tanácsoknak köszönhetően így maga a diagnosztikában járatlan kolléga is profesz-
szionális és hasznosítható mérési eredményeket kap. Így akár az összetett elektronikus rendszer is mérhető és 
az eredményeket ki lehet értékelni. A műhely számára ez a következőt jelenti: gyorsabb a hiba helyének beazono-
sítása, gyorsabb az elhárítás és gyorsabban rentábilissá teszi a készüléket.

Teljesen mindegy, hogy megjelenítjük az akár 16 jár-
műparamétert egyszerre a képernyőn, elvégezzük az 
alapbeállításokat, megjelenítjük a szervizadatokat vagy 
követjük a lépésről lépésre végigvezető utasításokat 
a szisztematikus hibaelhárításhoz – a szupergyors 

processzornak köszönhetően a mega macs 77 mindent 
villámgyorsan elvégez és éles képpel megjeleníti a 
képernyőn. Így a szerelő bármikor mindennel tisztában 
lehet és maximális erőbedobással dolgozhat.
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Megszűnt a sebességkorlát

Első osztályú valós idejű javítási koncepció
A nagy teljesítményű processzornak és a vezetett mérés-
technikának köszönhetően a mega macs 77 most még 
gyorsabb és átfogóbb hibakódon alapuló, járműspecifikus 
javítási segítséget ad szóban és képpel, az összes főbb 
márka több mint 49 000 járműmodelljéhez. Ha mindezek 
ellenére sem tud tovább lépni, akkor a teljes javítási 

Egyértelmű megállapítás egyenlő: gyorsabb javítás

VIN-azonosítás
A csatlakoztatott jármű VIN-azonosítása többnyire automatikusan történik és értékes időt takarít meg, amely 
egyébként a helyes modell megtalálására menne el. A VIN-azonosítás hasonlóan segít az alkatrészrendelésnél 
is. A mega macs 77-nek alkatrész-katalógusra történő közvetlen rácsatlakoztatásával a megfelelő alkatrészek 
megrendelése csak másodpercek műve. A hiányzó vagy dupla megrendelés is már a múlté. Szóviccel élve ez egy 
valódi VIN-WIN, azaz Győztes-Győztes helyzet az idő-adminisztráció számára. 

előzmény gombnyomásra villámgyorsan elküldhető a 
Hella Gutmann telefonos műszaki ügyfélszolgálatának 
szakértőihez. Ott személyesen gondoskodnak arról a 
specialisták, hogy még a legösszetettebb javítási eset 
is a legrövidebb időn belül megoldódjon.

•  Intuitív módon kezelhető 15,6"-es Full-HD 

érintőképernyős interfész

• Rendkívül gyors processzor

• Átdolgozott szo� ver

• Valós idejű javítási koncepció

•  Hibakódalapú, járműspecifi kus valós idejű 

javítási segítség*

• Szimptómákon alapuló megoldási javaslatok*

•  A hibakódok magyarázata részletes információkkal

•  Hardverbővítő helyek a kiegészítő funkciók számára

•  Hibakódok olvasása és törlése valamennyi 
vezérlőegységből

•  Motorkerékpár-diagnosztika**

• Beavatkozó-teszt

•  Akár 16 járműparaméter párhuzamos ábrázolása 

és magyarázata

• Kódolás, alapbeállítás, szerviz-visszaállítás

•  Interaktív, színes áramköri rajzok tényleges 

értékekkel és paraméterek ábrázolásával valós 

időben*

•  Az összes alkatrész diagnosztikája a pontos mérési 

csatlakoztatás ismertetésével

•  Precíz méréstechnika, lépésről lépésre végigvezető 

utasításokkal és az elvárt – mért értékek automa-

tikus összehasonlításával

• Gyors multiméter grafi kus megjelenítővel**

•  2-csatornás oszcilloszkóp (mintavételezési 
frekvencia 65 Ms/s)**

• 4 csatornás oszcilloszkópra bővíthető**

• Felülvizsgálati és hibakeresési tervek*

• Automatikus jelkiértékelés*

• Motor- és beltéri ábrák az alkatrészek helyével

• Részletes javítási segédletek*

• Car History, az elvégzett mérésekkel együtt

•  Közvetlen hozzáférés az alkatrész-katalógusokhoz - 
csere- és pótalkatrészek esetén**

• Nyomásmérés a -1 és +60 bar közötti tartományban**

• PassThru-képes

•  Dokkolóállomás töltővel, Ethernet, DVI-D és 

további USB-Host csatlakoztatási pontok

• WLAN

• Műszaki adatok*

• Akkumulátorkezelés*

• Szervizinformációk*

• Javítási útmutatók*

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

** Opcionális bővítmény.

Alapcsomag tartalma

• mega macs 77

• DT-VCI

• Dokkolóállomás

• Hálózati tápegység

• Tápkábel (országra jellemző)

•  USB csatlakozókábel VCI-hez

•  USB csatlakozókábel a mega macs 77-hez

• Kulcstartó

• USB-memóriás illesztőprogramok

• Szállítási kartondoboz

• Gyorsindítási útmutató

Készülék ára  
1.990.000+áfa    Cikkszám:

8PD 010 601-571

Az új mega macs 77 összes funkciójának gyors áttekintése

• Dízelrendszerek*

• Gyártói akciók*

•  Csatlakozás a következőkhöz: LPD-Kit** és 

BPC-Tool**

• És még sok más
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JAVASLATUNK:

rendelje meg gyorsan,

gyorsan kápráztassa 

el ügyfeleit és

gyorsan tegyen szert

többletbevételre!

Többet megtudhat a mega macs 77-ről és a leggyorsabb diagnosztikáról, amelyet a 

Hella Gutmann valaha nyújtott, a www.hella-gutmann.com webhelyen és természetesen 
az Ön illetékes Hella Gutmann kapcsolattartójánál. 

Műszaki adatok

MEGA MACS 77

Tápfeszültség 15 V

Áramfelvétel max. 5 A

Üzemi hőm. tartomány 0 °C és +45 °C között

Tárolási hőm. tartomány -10 °C és +60 °C között

Tömeg 3800 g (akkumulátorral, 2 üres modullal)

Méret 131 mm x 421 mm x 314 mm (Ma x Sz x Mé)

Kijelző 15,6"-os széles képernyő, 1920 pixel x 1080 pixel 
(Full-HD), LED-es háttérvilágítás

Bevitel Kapacitív érintőképernyő

Processzor Snapdragon 600 E®
Qualcomm® Krait™ 300 Quad-Core-CPU, 1,7 GHz

Operációs rendszer Linux 32 bit

Műveleti memória 2 GB LPDDR2, 533 MHz

Adattároló 32 GB eMMC

Interfészek 2 x USB 2.0 Host interfész (A típusú); 
1 x USB 2.0 eszközcsatlakozó (B típusú); 
1 x dokkolóinterfész (a dokkolóállomáshoz); 
1 x tápellátó aljzat

Rádiós interfészek WLAN; IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; 
Bluetooth; v 4.2 Class 1

Kiegészítések 2 x modulfi ók hely

Hálózati tápegység Bemenet: 100 –240 V AC, 1,5 A, 50 Hz / 60 Hz
Kimenet: 15 V DC, 6,67 A

Átlagos akkumulátor-élettartam 4 h (modulbetolás nélküli üzem)

Felbontás 14 bit

MT 77 MÉRÉSTECHNIKAI MODUL

Mintavételezési frekvencia 65 MSample/s

Sávszélesség 10 MHz

Memóriamélység 2 MByte csatornánként (1 MSample)

Mérőbemenetek 2 galvanikusan szétválasztott diff erenciál bemenet

Maximális feszültség +/-200 V

Mérhető adatok Feszültség az 1. és 2. csatornán
Ellenállás az 1. csatornán
Áram a mérőadapteren keresztül
Nyomás a mérőadapteren keresztül

Időbeli eltérítés 2 us/Div – 40 s/Div (5 Divisions)

Csatlakoztatási fajták AC és DC

Triggerbeállítások Csatorna kiválasztható
Pozitív/negatív
Auto/normál
Auto-szint/kézi szint

Funkciók Autorange
Autoset

Mérhető jeltulajdonságok Frekvencia
Periódusidő
Impulzus-szélesség
Letapogatási arány
Minimális érték
Maximális érték
Maximális csúcstól-csúcsig érték

Méréstartományok Feszültség (Volt): 0,1 / 0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 30 / 
100 / 200
Áram (Amper): 1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100 / 200 / 
500 / 700
Ellenállás (Ohm): 10 / 100 / 1000 / 10 k / 100 k / 1.000 k
Nyomás: -1 és 60 bar között
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