
Bike-diagnose

TWEE OPLOSSINGEN VOOR 
TOPKLASSE MOTORFIETSDIAGNOSE



MEER DIAGNOSEPOTENTIEEL = 

MEER OMZET

Wilt u als werkplaats ook nu en in de toekomst de juiste service blijven bieden? U heeft daarvoor nodig: 

ervaring, vakkennis en ondersteuning in de omgang met de voertuigelektronica die alsmaar omvangrijker

en complexer wordt, ook in de motorfi etstechniek. Want ook hier moet u sensoren inleren, waarden resetten 

en systemen uit-/inschakelen en dit doet u in de toekomst heel simpel via mega macs.

Hella Gutmann Solutions biedt de werkplaats twee professionele oplossingen aan voor betrouwbare motorfi etsdiagnose: de praktische 
handheld tester mega macs 42 SE Bike en de so� waregebaseerde oplossing mega macs PC Bike. Dankzij overzichtelijke weergave 
en een bijna op gevoel te bedienen gebruikersinterface komt u met beide systemen gemakkelijk terecht en kunt u zodoende ont-
spannen uw omzet een tandje hoger leggen.

Bike-diagnose
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ALLE BELANGRIJKE MERKEN 

ONDER DE KNIE

Bij steeds meer fabrikanten is voor het onderhoud de communicatie met de elektronische voertuigsystemen 

tot een vereiste geworden. mega macs 42 SE en mega macs PC Bike bezitten standaard alle functies die 

voldoen aan de voorschri� en van de voertuigproducenten. Er zijn geen extra so� ware-pakketten of dure 

aanvullende modules vereist – u kunt de mega macs bike-diagnose starten en doelgericht aan het werk gaan.

Uit de praktijk, voor de praktijk

Wanneer u aan het werk bent met de mega macs bike-diagnose, 
merkt u onmiddellijk dat de ontwikkelaars van Hella Gutmann 
Solutions uitstekend op de hoogte zijn met de praktijk van de 
motorwerkplaats. Voertuigselectie, aansluithulp, diagnoses en 
en alle belangrijke informatie – al deze functies werken snel en 
worden overzichtelijk en begrijpelijk weergegeven. Wij letten 
er speciaal op dat wij voor alle opgenomen motoren ook prakti-
sche en zinvolle informatie ter beschikking stellen. Hella Gutmann 
biedt u altijd kwaliteit: de testnauwkeurigheid van onze diagnose-
apparatuur is ruim meer dan gemiddeld bij diagnose-testers.

Diagnose voor de tweewieler

Elektronische injectie, drive-by-wire-systemen of foutcodege-
heugens van stuurapparaten – zonder diagnosetester komt u bij 
de meeste merken niet ver. De bike-diagnose van Hella Gutmann 
integreert zich perfect in uw alledaagse werk. De instap in de 
tweewieler-diagnose is met onze systemen eenvoudiger dan ooit 
tevoren. Voor elk voertuig krijgt u gedetailleerde gegevens en 
hulp bij alle uitgelezen foutcodes. Het foutzoeken wordt onder-
steund met parameters waarvan de werkelijke waarden worden 
weergegeven en dat zorgt voor aanmerkelijk kortere repara-
tietijden.

Klantenbinding inclusief

De resultaten van het werk aan een voertuig kunt u steeds in de 
“Car History” documenteren met natuurlijk de mogelijkheid tot 
afdrukken. Zo kunt u een klant na afloop van werkzaamheden 
direct tonen wat u heeft gedaan, op beeldscherm of op papier 
en vóór een volgend bezoek aan uw werkplaats weet u precies 
wat u er eerder aan het voertuig is gedaan.

Helder en duidelijk

U moet bij de motorfi etsdiagnose en het foutzoeken steeds een 
overzicht hebben van alle relevante waarden – onze systemen 
bieden u parallel tot en met 8 parameters met grafi sche weergave 
en zinvolle extra informatie.

Plug and work

mega macs PC Bike installeert zich uiterst eenvoudig via plug-
and-play en zonder omslachtige vrijgave of activering. U kunt 
onmiddellijk aan de slag en van de vele voordelen die mega macs 
PC Bike biedt gebruik gaan maken. De diagnosesoftware kan 
daarbij probleemloos op iedere computer, laptop of tablet-pc met 
Windows-besturingssysteem worden geïnstalleerd. Zo bent u 
maximaal fl exibel aan het werk in de garage.

Bike-diagnose ook bij de grote broers

Met mega macs 56 en mega macs 66 – de grotere hardware-
testers uit onze productfamilie – slaat u gelijk twee vliegen in 
een klap: beide algemene diagnosetesters bieden hoogwaardige 
voertuigdiagnose overeenkomstig de nieuwste stand van de 
techniek inclusief realtime reparatieconcept. En beide zijn stan-
daard voorbereid voor de bike-diagnose. Dit deel laten activeren 
en vervolgens met maximale ondersteuning werken aan uw 
om zetverhoging. Alle informatie over mega macs 56 en mega 
macs 66 kunt u vinden onder www.hella-gutmann.com en 
natuur lijk bij uw Hella Gutmann verkooppartner.
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mega macs PC Bike

De gunstige softwareoplossing speciaal voor de motorfietsdi-
agnose. Dankzij plug-and-play in een handomdraai geïnstalleerd 
en direct toepasbaar op iedere werkplaats-pc, laptop of tablet-pc 
met besturingssysteem Windows. Voor alomvattende motorfi ets-
diagnose zonder de noodzaak tot investering in extra hardware.

mega macs 42 SE Bike

Met deze robuuste en compacte tester komt u in de werkplaats 
steeds verder voor alle relevante motorfi etsmerken. Alle benodig de 
gegevens krijgt u op het scherm. Dank zij Bluetooth-verbin ding 
werkt u met mega macs 42 SE Bike bovendien met maximale 
actieradius.
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Technische gegevens

SYSTEEMVEREISTEN

Minimum Microso�  Windows 7

Hardware 512 MB RAM, 2 GB harde schijf 

opslagruimte, USB 2.0-interface

Aanbevolen Microso�  Windows 7 (of hoger)

Hardware 1024 MB RAM, 4 GB harde schijf 

opslagruimte, USB 2.0-interface

PC VCI DIAGNOSEMODULE

Afmetingen 110 mm x 50 mm x 26 mm (l x b x h)

Interfaces Micro-USB, Bluetooth®

Bereik binnen 3–10 m

Bereik buiten Tot max. 50 m

Gegevensoverdracht-

snelheid

Max. 3 Mbit/s

Frequentieband 2,4 GHz

Werkbereik 0–45 °C/aanbevolen: 10–35 °C
SOFTWARE

Grafi sche interface

Navigatie via intuïtieve menu’s

Afdrukfunctie
LEVERINGSOMVANG

PC VCI

USB-stick met installatieso� ware en handleiding

Bluetooth®-adapter

USB-kabel (3 m)

Snelstart-gids

Keycord

Muismat

Stickerset
OPTIONELE TOEBEHOREN

OBD-verlengkabel

Voertuigadapter

ALGEMENE GEGEVENS

Display Type: LCD-TFT, kleurendisplay, 

afmeting: 3,5"

Interfaces 1 x USB device 2.0 (max. 480 Mbit/s)

Bluetooth® class 1 (max. 3 Mbit/s)

Laadspanning accu 8,4 V

Stroomopname Max. 1 A

Voeding 1 Li-polymeer-accu, 1000 mAh, 

voedingsadapter

Accuduur Max. 3,5 uur

Laadtijd accu Ca. 1,5 uur

Dockingstation Voor het snel opladen van de accu

Afmetingen 110 mm x 202 mm x 47 mm (l x b x h)

Gewicht 

mega macs 42 SE

480 g inclusief accu

Gewicht module VCI 80 g

Bereik buiten Max. 50 m

Bereik binnen 3–10 m

Werkbereik 0–45 °C/aanbevolen: 10–35 °C
LEVERINGSOMVANG

mega macs 42 SE incl. accupack

DT VCI (draadloze communicatiemodule)

Voedingsadapter en netkabel

Krokodillenklemmen (rood en zwart)

Bluetooth®-adapter (draadloze communicatie met de pc)

USB-kabel (device & host)

Laadkabel voor sigarettenaansteker

Snelstart-gids

Gebruikershandleiding op dvd

Keycord
OPTIONELE TOEBEHOREN

Dockingstation voor mega macs 42 SE Bike

OBD-verlengkabel

Accu afzonderlijk

Reparatie-kit voor VCI

Koff er met schuimstofvoering voor mega macs 42 SE Bike

mega macs PC Bike mega macs 42 SE Bike





* Als optie verkrijgbaar.
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In één oogopslag

Prestatieoverzicht

Zowel met de diagnosetester mega macs 42 SE als met de so� ware-oplossing mega macs PC Bike heb 

je motorfi etsdiagnose onder de knie – de belangrijkste functies voor diagnose en reparatie voor alle 

relevante motormerken. Daarbij worden de aantallen merken en modellen met hun functies die onze 

engineers voor mega macs voorbereiden voortdurend vergroot. En met updates via internet beschikt u 

steeds over deze en alle andere nieuwste gegevens. Eenvoudiger kan moderne motorfietsdiagnose 

eigenlijk niet zijn.

 Foutcodes van alle ECU's lezen en wissen

 Verklaring van de foutcodes met uitgebreide informatie

 Parameterweergave met grafi sche afbeeldingen en toelichting

 Weergave van diagnose-aansluiting en adapterbeschrijving

 Actuatortest

 Codering

 Basisinstelling

 Service-reset

 Afdrukfunctie voor alle testresultaten

 Draadloze communicatie

  Regelmatige updates*

En nog veel meer
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HELLA BENELUX BV

Celsiusbaan 2, Postbus 1398
3430 BJ Nieuwegein, Nederland
Tel.: 030 609 5611
Fax: 030 605 1677
E-mail: nl.info@hella.com
www.hella.nl, www.hella-gutmann.com

VESTIGING BELGIË

Langlaarsteenweg 168
2630 Aartselaar, België
Tel.: 03-887 97 21
Fax: 03-887 56 18
E-mail: be.info@hella.com
www.hella.be, www.hella-gutmann.com


