
mega macs 42 SE

NOWY KOMPAKTOWY TESTER 

DLA MAŁYCH I ŚREDNICH WARSZTATÓW 
SAMOCHODOWYCH



W skrócie

Przegląd możliwości:

Nowy mega macs 42 SE to mobilne i wydajne urządzenie diagnostyczne, do którego obsługi nie są 

konieczne skomplikowane szkolenia. Bezprzewodowa komunikacja, jednoznaczna identyfi kacja pojazdu 

przy pomocy numeru VIN i nieprzerwana praca dzięki wymiennemu akumulatorowi sprawią, że Państwa 

praca będzie efektywniejsza, a naprawy jeszcze bardziej rentowne. Za pomocą paru przycisków są Państwo 

w stanie kontrolować wszystkie ważne procesy diagnostyczne - bez kompromisów.

 Bezprzewodowe połączenie z pojazdem

 Odczyt i kasowanie kodów usterek

 Jednoznaczna identyfi kacja pojazdu za pomocą nr VIN

 Pełne informacje dotyczące kodów usterek

 Wyświetlanie parametrów z grafi ką i objaśnieniami

 Lokalizacja gniazda diagnostycznego i nazwy odpowiedniego adaptera

 Test podzespołów wykonawczych

 Kodowanie

 Regulacja podstawowa

 Kasowanie inspekcji serwisowych

  Funkcja wydruku dla wszystkich 

wyników pomiarów

 Stacja dokująca

 Wymienny akumulator

  Przystosowany do Technologii 

PassThru

 I wiele innych



LEPSZY ZNACZY LEPIEJ
Aby prowadzić dochodową działalność w warsztacie, niezbędnych jest wiele elementów i to w najlepszym 

gatunku: szybka identyfikacja pojazdu, niezawodna diagnoza, dostęp do obszernej bazy danych i części 

zamiennych oraz fachowa pomoc w tzw. trudnych przypadkach. Program diagnostyczny fi rmy Hella Gutmann 

Solutions jest idealnie dopasowany do potrzeb nowoczesnych warsztatów.

Hella Gutmann Solutions, z wieloletnim doświadczeniem i wiedzą praktyczną, pierwszorzędną technologią 

diagnostyczną i dobrymi cenami, to preferowany zestaw All-inclusive wielu warsztatów.

mega macs 42 SE



Prawdziwa złota rączka

Podczas ulepszania mega macs 42 dodaliśmy funkcje, które 
sprawiły, że stał się jeszcze szybszy i bardziej wszechstronny. 
Wszystko co niepotrzebnie komplikuje pracę, po prostu pomi-
nęliśmy. Dzięki temu nowy mega macs 42 SE waży łącznie z
akumulatorem zaledwie 480 g, a jest w stanie bez problemu 
obsłużyć ponad 40 marek pojazdów i 35.000 różnych modeli. 
I to przy maksymalnej niezawodności i dokładności pomiaru.

Za pomocą mega macs 42 SE mogą Państwo przeprowadzać 
odczyty wszystkich sterowników i systemów. Oprogramowanie
pomoże Państwu przy lokalizacji przyczyny usterki oraz wskaże 
umiejscowienie przyłączy i komponentów. Przede wszystkim
warsztaty serwisowe i warsztaty obsługujące dużo różnych marek 
pojazdów będą czerpać największe korzyści z mega macs 42 SE. 

Mały i wydajny - 
nowy mega macs 42 SE
Szybkie przyjęcie i ocena pojazdu w salonie, docelowa diagnoza i pomoc przy naprawie w warsztacie -

mega macs 42 SE to prawdziwy multitalent. Przy użyciu mega macs 42 SE przeprowadzą Państwo szybko 

i wydajnie prace serwisowe i kompleksowe adaptacje systemów pojazdów - dzięki temu Państwa praca 

będzie w przyszłości jeszcze rentowniejsza.

Prosto i nowocześnie

Tester pomaga przy wykonywaniu prac serwisowych udostępnia-
jąc wszystkie potrzebne dane, umożliwia kasowanie inspekcji 
serwisowych oraz kodowanie sterowników. Dzięki nowoczesnej 
technologii Pass Thru mogą Państwo wgrać dane producenta 
bez problemu na każdy udostępniony sterownik pojazdu bez 
mozolnego przeszukiwania menu - obsługa mega macs 42 SE 
jest intuicyjna i dostosowana do szybkiej pracy na wszystkich 
ważniejszych markach i modelach.

Regularne aktualizacje zapewnią, że Państwa urządzenie dia-
gnostyczne zawsze będzie odpowiadało najnowszym technicz-
nym trendom. Aktualizacje te zawarte są w naszych pakietach 
licencyjnych na jasnych warunkach i w dobrej cenie. Bez ukrytych 
kosztów.

Nowa niezależność

Dzięki małym wymiarom mega macs 42 SE jest poręczny w
obsłudze i przekonuje nowymi praktycznymi dodatkami, które
ułatwią Państwa pracę. mega macs 42 SE, idealny jako urzą-
dzenie do szybkiej diagnozy lub jako drugie urządzenie w warsz-
tacie. Komunikuje się bezpośrednio z pojazdem - dzięki temu 
w przyszłości będą go Państwo mogli używać w jeszcze więk-
szym zasięgu. Dzięki wymiennemu akumulatorowi naprawa 
będzie możliwa bez wymuszonych przerw na ładowanie. Pewne 
przyporządkowanie pojazdu umożliwia identyfi kacja przy pomocy 
nr VIN.



Dane techniczne

DANE OGÓLNE

Napięcie zasilające 12 – 18 V

Napięcie ładowania 

akumulatora

8,4 V

Pobór prądu maks. 1 A 

Zasilanie elektryczne 1 akumulator litowo-polimerowy, 1000 mAh,

zasilacz

Wyświetlacz Kolorowy, typ konstrukcji: LCD-TFT

Rozdzielczość: 1/2 VGA 

Rozmiar: 3,5"

Nośnik pamięci Flash

Wprowadzanie danych Klawiatura membranowa

Zakres roboczy 0 – 45℃

Masa 480 g łącznie z akumulatorem

Wymiary 47 x 110 x 202 mm (wys. x szer. x gł.)

Klasa ochrony IP20

Interfejsy USB-Host, USB-Device, Bluetooth®

ZAKRES DOSTAWY

mega macs 42 SE

DT VCI (do bezprzewodowej komunikacji z pojazdem)

Kabel USB 1,8 m Micro

USB kabla interfejsu macs 42

Skrócona instrukcja obsługi

Zasilacz i kabel sieciowy dla danego kraju

Podręcznik użytkownika na płycie CD

Opakowanie transportowe

air macs base

AKCESORIA OPCJONALNE

Stacja dokująca

Zamienny akumulator

Kabel ładowarki samochodowej

Adapter do pojazdu

Walizka na urządzenie



HELLA POLSKA SP. Z O.O.

Wał Miedzeszynski 552
03-994 Warszawa
Tel.: +48 22 514 17 60
E-Mail: polska@hella-gutmann.com
www.hella-gutmann.com
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