
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το mega macs 77 της Hella Gutmann ανεβάζει τον πήχη 

 Νέο περιβάλλον βασισμένο σε πρωτοποριακή αρχιτεκτονική λογισμικού 

 Υψηλών επιδόσεων, διασυνδεδεμένη διάγνωση 

Ihringen, 6 Αυγούστου 2018. Από την πρώτη του παρουσίαση και μετά, το mega macs 

77 απέδειξε την αξία κατά την διάρκεια των καθημερινών εργασιών στα συνεργεία. Η 

γρήγορη απόκριση, η καθοδήγηση του χειριστή για τις μετρήσεις, η μεγάλη οθόνη αφής 

Full HD και η ασύρματη φόρτιση με τον σταθμό σύνδεσης είναι όλα όσα ικανοποιούν 

τους χρήστες. Και όπως ήταν σαφές από την κυκλοφορία του, το mega macs 77 

συνεχίζει να αναπτύσσεται γρήγορα προς την κατεύθυνση των «Diagnostics 4.0.» 

Βασισμένο στην πρωτοποριακή αρχιτεκτονική του λογισμικού, τo mega macs 77, έχει ένα 

εντελώς νέο περιβάλλον εργασίας για το χρήστη το οποίο θα εμφανίζεται με ένα νέο 

γραφικό περιβάλλον (GUI). Βάση των εξελίξεων αυτών απλουστεύεται η χρήση για τους 

τεχνικούς, με την ευέλικτη σύνθεση των λειτουργιών που χρησιμοποιούνται πιο συχνά για 

ένα όχημα ή με την διαισθητική και φιλτραρισμένη λειτουργία αναζήτησης όλων των τύπων 

των δεδομένων και των εξαρτημάτων. Mε τη χρήση χειρονομιών αφής, αυξάνεται και η 

άνεση. 

Είναι η αρχιτεκτονική του λογισμικού ενός mega macs 77 που ανοίγει τον δρόμο 

προς ένα νέο τρόπο εργασίας, σ' ένα ολοένα πιο ψηφιακό συνεργείο. Παράλληλα με αυτή την 

αλλαγή, σκοπός είναι η αύξηση των δυνατοτήτων που περιβάλλουν το mega macs 77, 

προετοιμάζοντας τη χρήση ψηφιακών διαδικασιών στο συνεργείο και ανεξάρτητες πλατφόρμες και 

εφαρμογές σε δικτυακά βασισμένα συστήματα. 
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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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