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Razendsnelle diagnosetester mega macs 77 als primeur op 

AutoTechnica 2018 

Voor het eerst in de Benelux wordt het nieuwe diagnoseapparaat mega macs 77 

getoond op de HELLA stand tijdens de vakbeurs AutoTechnica in Brussel.   

Aartselaar, maart 2018. De grootste vakbeurs in de Benelux voor automotive 

professionals, AutoTechnica, vindt dit jaar plaats van 25 tot en met 28 maart 2018 in 

Brussels Expo. Tijdens deze vierdaagse beurs, toont HELLA als primeur in de Benelux 

het nieuwe diagnoseapparaat mega macs 77. HELLA en Hella Gutmann Solutions tillen 

het uitvoeren van voertuigdiagnoses met dit apparaat naar een hoger niveau. Zoals zijn 

voorganger, de mega macs 66, destijds deed, is dit nieuwe topmodel klaar voor de 

toekomst. Naast deze higlight demonstreert HELLA op haar stand ook de CSC-Tool om 

sensoren en camera’s te kalibreren. 

HELLA is te vinden in Hal 7, Stand E03. Bezoekers kunnen op de HELLA stand 

profiteren van interessante beursacties. Waaronder een speciale introductieprijs voor 

de mega macs 77, gratis led-handlampen bij accuservice-tools, een gloeilampenpakket 

met maar liefst 130 lampen en voordelig geprijsde HELLA wisserbladen – die onlangs 

als beste getest zijn door het Duitse Auto Zeitung. Alle acties zijn gebundeld in een 

speciale AutoTechnica uitgave van HELLA’s Lucy Times, die ook gepubliceerd wordt in 

het Belgische vakblad CarFix. 

 

 

De tekst van dit persbericht vindt u ook terug op www.hella.be.  

Overeenkomstig beeldmateriaal vindt u in onze persdatabase onder: www.hella-press.com. 

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 
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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 / Linda Steehouwer 
Communicatie 
bnl.communication@hella.com 
 
Celsiusbaan 2  
Postbus 1398  
3430 BJ Nieuwegein / Nederland 
+31 (0)30 60 95 611  
 
Langlaarsteenweg 168 
2630 Aartselaar / Belgique 
+32 (0)3 887 97 21    
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