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In één oogopslag

Wat hij kan

De nieuwe mega macs 42 SE is een mobiel en krachtig diagnoseapparaat. Hij kan zonder uitgebreide 
scholing gemakkelijk worden bediend door iedere monteur. Met draadloze communicatie, eenduidige 
voertuigherkenning via VIN-code en ononderbroken toepassing dankzij wisselaccu's werkt u nog snel-
ler en nog lonender. De mega macs 42 SE kent geen compromissen – alle belangrijke diagnosefuncties 
voor uw dagelijkse werk stuurt u aan met slechts enkele toetsen!

Draadloze verbinding met 
voertuig

Foutcodes van alle stuurappara-
ten lezen en wissen

Eenduidige voertuigherkenning 
via VIN-code

Verklaring van de foutcodes met 
uitgebreide informatie

Parameterweergave met gra-
fi sche afbeeldingen en toelichting

Weergave van diagnose-aanslui-
ting en adapterbeschrijving

Actuatortest

Codering

Basisinstelling

Service-reset

Printfunctie voor alle 
meetresultaten

Dockingstation

Wisselaccu

Geschikt voor PassThru DE NIEUWE HANDHELD�TESTER 
VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE 
WERKPLAATSEN 
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Een waarachtig talent voor het werk in de garage
Wij hebben de succesvolle mega macs 42 verder ontwikkeld 
en hierin alles opgenomen wat uw werk sneller en fl exibe-
ler maakt. Wat gecompliceerd is hebben wij weggelaten. De 
nieuwe mega macs 42 SE weegt inclusief accu maar 480 g en 
omvat toch gemakkelijk meer dan 40 voertuigmerken met in 
totaal meer dan 35.000 modellen. En dat met de grootst moge-
lijke testnauwkeurigheid.

Met mega macs 42 SE kunt u alle stuurapparaten en systemen 
uitlezen. De so� ware helpt u bij de lokalisatie van foutoorzaken 
en wijst u de weg naar aansluitingen en onderdelen. Bent u een 
bedrijf met beperkte service of juist een fullservice-garage 
waar vele merken onderhanden worden genomen dan hee�  u 
in beide gevallen met mega macs 42 SE een bijzonder prakti-
sche hulp voor al uw werk. 

Klein maar fi jn!
De nieuwe mega macs 42 SE

Snel aanmaken van werkorders en taxaties door de receptie, doeltreff ende diagnoses en reparatie-
ondersteuning op de werkvloer – mega macs 42 SE is de fl exibele allrounder. Met mega macs 42 SE worden 
service-opdrachten in een mum van tijd uitgevoerd en u kunt ook complexe voertuigsystemen met 
slechts enkele handelingen nieuw inleren – zo maakt de nieuwe mega macs 42 SE uw werk nog lonender.

BETER IS BEST
Wie goed geld wil verdienen hee�  alles nodig – en daarvan dan het beste: snelle voertuigidentifi catie, 
betrouwbare foutdiagnose, uitgebreide beschikbaarheid van data en onderdelen en vakkundige 
ondersteuning bij de reparatie voor wanneer het een keer iets gecompliceerder wordt. Het programma 
voor diagnose en uitlaatgasonderzoek (OBD APK) van Hella Gutmann Solutions sluit perfect aan op de 
behoe� es van de moderne autoservicebedrijven.

Top-diagnosetechnologie met jarenlange ervaring in combinatie met competente advisering voor de 
dagelijkse praktijk en een faire prijspolitiek – Hella Gutmann Solutions vervult voor veel autobedrijven 
over de hele wereld het favoriete all-inclusive pakket.

 
Toekomst met gemak
Bij de uitvoering van uw service helpt u de tester met alle 
benodigde gegevens, hij zorgt voor reset van intervallen en 
codeert stuurapparaten en systemen met maar enkele hand-
grepen. Dankzij zeer moderne pass-thru technologie uploadt 
u de data van fabrikanten betrouwbaar op elk vrijgegeven 
stuurapparaat van een voertuig – zonder dat u zich door ge-
compliceerde menu's moet heenklikken. mega macs 42 SE 
kunt u op gevoel bedienen. Hij is een genie dat alles kan en uw 
werk versnelt voor alle relevante merken en modellen.

Door regelmatige updates blij�  uw diagnoseapparaat altijd 
actueel. En de updates zijn bij onze faire en gunstige licentie-
modellen steeds inclusief. Zonder verborgen extra kosten.

De nieuwe onafhankelijkheid
Met zijn compacte afmetingen is mega macs 42 SE een echte 
handheld-tester die bovendien overtuigt door zijn praktische 
eigenschappen. U hee�  meer gemak bij het werk. Hij is perfect 
als startmodel of als tweede apparaat, met een ongeëvenaar-
de prijs-prestatieverhouding. Zo geniet u van een draadloze 
communicatie met het voertuig – daarmee wordt uw actiera-
dius wezenlijk groter. Dankzij wisselaccu repareert u voortaan 
door, zonder gedwongen pauzes – terwijl een accu oplaadt. En 
met voertuigidentifi catie per VIN-code zit u er voortaan nooit 
meer naast!

mega macs 42 SE

Technische gegevens

ALGEMENE GEGEVENS
Voedingsspanning 12 – 18 V

Laadspanning accu 8,4 V

Stroomopname max. 1 A

Voeding 1 Li-polymeer-accu, 1000 mAh,

voedingsadapter

Display type: LCD-TFT, kleurendisplay,

resolutie: ¼ VGA

afmeting: 3,5"

Opslagmedium fl ashgeheugen

Invoer membraantoetsenbord

Werkbereik 0 – 45 °C

Gewicht 480 g inclusief accu

Afmetingen 47 x 110 x 202 mm (H x B x D)

IP-code IP20

Interfaces USB-host, USB-device, Bluetooth®

LEVERINGSOMVANG
mega macs 42 SE

DT VCI (voor draadloze communicatie met het voertuig)

USB-kabel 1,8 m micro

USB interfacekabel macs 42

Snelstart-gids

Voedingsadapter en op land afgestemde netkabel

Gebruikershandleiding op cd

Transportdoos 

air macs base

OPTIONELE ACCESSOIRES
Dockingstation

Wisselaccu

Auto-laadkabel

Voertuigadapter

Werktuigkoff er
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