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Diagnose stellen naar een hoger niveau dankzij mega macs 77 

Topmodel diagnoseapparaat klaar voor de toekomst 

 

Nieuwegein, januari 2018. Met de lancering van het nieuwe diagnoseapparaat mega 

macs 77, tijdens INNOVISION 2018, tillen HELLA en Hella Gutmann Solutions het 

uitvoeren van voertuigdiagnoses naar een hoger niveau. Zoals zijn voorganger de 

mega macs 66 destijds deed, is dit nieuwe topmodel klaar voor de toekomst. Enkele 

van zijn premium eigenschappen zijn:  

• op hoge snelheid uitlezen en interpreteren van foutcodes; 

• geleide metingen verrichten met de multimeter/oscilloscoop; 

• interactieve gekleurde schema’s; 

• een groot full HD touch screen; 

• draadloos opladen in het docking station welke verbonden kan worden via 

ethernet. 

De combinatie van deze technische innovaties en de erkende sterke punten van de 

mega macs software, gekoppeld aan het real time reparatieconcept, vormen de basis 

voor het nog efficiënter maken van werkplaatsprocessen. En dit is niet alleen 

weggelegd voor echte diagnose pro’s. De makkelijke en intuïtieve bediening van de 

mega macs 77 alsmede de duidelijk gedocumenteerde reparatieprocedures en 

metingen, maken het zelfs voor diagnose nieuwkomers eenvoudig om succesvol te 

werk te gaan. Dankzij de directe link tussen functies en data wordt de gebruiker door 

het complete diagnoseproces geleid inclusief de noodzakelijke metingen van complexe, 

elektronische systemen. De nodige instellingen op de multimeter/oscilloscoop en het 

tonen van de nominale waarden en signalen gebeurt automatisch.  



PERSBERICHT 

Pagina 2 van 2 

Samengevat: foutcodediagnose wordt nog sneller en betrouwbaarder uitgevoerd 

dankzij de mega macs 77. Hierdoor is het apparaat de ideale tool voor elke werkplaats. 

Met zijn razendsnelle processor en diverse interfaces is het apparaat bovendien 

geschikt voor toekomstige add-ons, waardoor een lange levensduur van de mega macs 

77 gegarandeerd is.   

 

HELLA BENELUX BV is onderdeel van een wereldwijde, onafhankelijke 

familieonderneming met 38.000 werknemers en 125 vestigingen in meer dan 35 

landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Lippstadt, Duitsland. HELLA richt zich op de 

drie pijlers: Parts, Tools & Services, door middel van een voortdurend groeiend 

productassortiment, professionele werkplaatsuitrusting en eersteklas service. Met meer 

dan 33.000 producten biedt HELLA een buitengewoon uitgebreid programma aan 

voertuigspecifieke onderdelen, universele onderdelen en accessoires. In verschillende 

joint ventures zijn bovendien complete voertuigmodules, aircosystemen en boordnetten 

ontstaan. Dankzij bijna 7.000 wetenschappelijke onderzoekers en productontwikkelaars 

is HELLA één van de belangrijkste innovatiepioniers op de markt. De service van 

HELLA vertaalt zich door professionele ondersteuning aan de werkplaats d.m.v. 

trainingen, technische informatie en een hotline alsmede intensieve betrokkenheid 

binnen het Hella Service Partner garageconcept. Bovendien behoort het HELLA 

concern met een omzet van 6,6 miljard euro (boekjaar 2016/2017) tot de top 40 van 

wereldwijd actieve autotoeleveranciers én tot de 100 grootste industriële 

ondernemingen in Duitsland. 
 
 
Meer informatie kunt u verkrijgen bij:  
 
HELLA BENELUX BV 
Robin de Lange  
Communicatie 
Celsiusbaan 2  
Postbus 1398  
3430 BJ Nieuwegein  
+31 (0)30 60 95 611  
bnl.communication@hella.com 
www.hella.nl 
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