
 
  

∆ΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Νέο διαγνωστικό εργαλείο από την Hella Gutmann: mega macs 77 

• 

• 

 Τεχνολογία Πληροφορικής Υψηλής Ταχύτητας με Γονίδια Συνεργείου 

Μέτρηση Πολύπλοκων Ηλεκτρονικών Συστημάτων σαν Επαγγελματίας 

Ihringen, Γερμανία, 22 Ιανουαρίου 2018. Με την παρουσίαση του νέου διαγνωστικού εργαλείου, 

mega  macs 77 τον Ιανουάριου του 2018, η Hella Gutmann ανοίγει το δρόμο για πιο γρήγορες 

διαδικασίες στα συνέργεια. Όπως και ο προκάτοχος του, το mega macs 66, το νέο μοντέλο δείχνει 

ξεκάθαρα σημάδια για το μέλλον.  Μερικά από τα σημαντικά  χαρακτηριστικά του είναι η υψηλής 

ταχύτητα ανάγνωση και ερμηνεία των κωδικών σφαλμάτων, μετρήσεις ακριβείας με 

πολύμετρο/παλμογράφο, διαδραστικά έγχρωμα διαγράμματα, μεγάλη οθόνη αφής Full HD και  

ασύρματη φόρτιση στον σταθμό σύνδεσης που διασυνδέεται μέσω Ethernet. 

Ο συνδυασμός αυτών των τεχνικών καινοτομιών και τα γνωστά πλεονεκτήματα του λογισμικού mega 

macs συνδυασμένο με την επισκευή σε πραγματικό χρόνο, είναι η βάση για μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα των συνεργείων. Επιπλέον, αυτά τα πλεονεκτήματα δεν αφορούν μόνο τους 

διαγνώστες του συνεργείου. Η εύκολη και διαισθητική λειτουργεία του διαγνωστικού καθώς και οι 

στατιστικές διαδικασίες επισκευής και οι καθοδηγούμενες μετρήσεις, κάνουν εφικτό ακόμα και έναν 

πρωτάρη, να το χειρίζεται με μεγάλη επιτυχία. Χάρη στην σύνδεση μεταξύ λειτουργιών και 

πληροφοριών, ο χρήστης καθοδηγείται μέσω του διαγνωστικού ακόμα και στις μετρήσεις των 

πολύπλοκων ηλεκτρονικών συστημάτων. Οι απαραίτητες ρυθμίσεις στο πολύμετρό/παλμογράφο και η 

απεικόνιση των ονομαστικών τιμών και των σημάτων γίνεται αυτόματα. 

Με λίγα λογία, η ανάγνωση των κωδικών σφαλμάτων με το mega macs 77 είναι ακόμη πιο 

γρήγορη και αξιόπιστη. Αυτό καθιστά τη νέα διαγνωστική συσκευή,  ιδανικό εργαλείο για κάθε 

συνεργείο, ανεξάρτητα από το μέγεθος και την εξειδίκευση. Το νέο μοντέλο Hella Gutmann έχει 

ότι χρειάζεται για μια μεγάλη καριέρα διότι με τον νέο επεξεργαστή υψηλής ταχύτητας και τις 

πολυάριθμες διεπαφές είναι εξοπλισμένο για μελλοντικές αναβαθμίσεις και προσθήκες. 
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Σημείωση:  

Το κείμενο και το φωτογραφικό υλικό είναι διαθέσιμα στην παρακάτω διεύθυνση: 

www.hella.com/press 

 

HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt: Η HELLA είναι μια παγκόσμια, οικογενειακή επιχείρηση, 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο, με περισσότερους από 30.000 εργαζομένους σε 100 σημεία σε 
περισσότερες από 35 χώρες. Ο Όμιλος HELLA αναπτύσσει και κατασκευάζει είδη φωτισμού και 
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και συστημάτων για την αυτοκινητοβιομηχανία και έχει επίσης μια από τις 
μεγαλύτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, αξεσουάρ, διάγνωση και 
υπηρεσιών εντός της Ευρώπης. Επιπλέον, διαθέτει συστήματα κλιματισμού και ηλεκτρικών 
συστημάτων των οχημάτων που παράγονται σε κοινές επιχειρήσεις. Με περισσότερα από 5.800 άτομα 
που εργάζονται στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, η HELLA είναι ένας από τους 
σημαντικότερους παράγοντες της καινοτομίας στην αγορά. Επιπλέον, με πωλήσεις περίπου. € 
5.300.000.000 κατά το οικονομικό έτος 2013/2014, ο Όμιλος HELLA είναι ένας από τους κορυφαίους 
προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας σε 50 μέρη στον κόσμο και μία από τις 100 μεγαλύτερες 
Γερμανικές βιομηχανικές επιχειρήσεις. 
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