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mega macs 56

De mega macs 56 is de ideale diagnoseoplossing voor iedere niet-merkgebonden werkplaats die geen
compromissen wil aangaan ten aanzien van prestatiemogelijkheden en bedieningsgemak – zonder daarvoor
diep in de buidel te hoeven tasten. Werkplaatsen hebben volledige toegang tot het realtime reparatieconcept
met alle relevante gegevens en waardevolle helpfuncties van het systeem zelf en de hulp van de professionals
bij de Technische Helpdesk.* Zo verandert u zelfs complexe uitdagingen in contant geld.

Prestatieoverzicht
Op foutcodes gebaseerde suggesties voor
oplossingen in realtime*

Codering
Digitale compressiemeting**

Op symptomen gebaseerde oplossingsvoorstellen*
Car History
Draadloze overdracht via VCI
Motorﬁetsdiagnose***
Lezen en wissen van foutcodes van alle ECU's
Geschikt voor PassThru
Parameterweergave met toelichting
(maximaal 12 parameters tegelijk)
Uitgebreide technische
he gegevens* (distributieriem,
aansluitschema zekeringkast,
eringkast, enz.)

CSC-Tool-compatibel
asanetwork-compatibel
Snelwisselaccu***

Eenduidige voertuigidentiﬁ
dentiﬁcatie aan de hand
van het chassisnummer
mer
Service-reset
Actuatortest

medienformer.de

Basisinstelling

* In combinatie met een Plus-licentie
centie (licentiepakket kan per land variëren).
el van diagnose.
** Voertuigafhankelijk door middel
*** Verkrijgbaar als accessoire.

DE EERSTE COMPACTE
DIAGNOSEOPLOSSING MET REALTIME
REPARATIECONCEPT

mega macs 56

EÉN VOOR ALLE:
mega macs 56 – de nieuwe medewerker voor alle niet-merkgebonden
werkplaatsen
Dat in moderne voertuigen steeds meer en steeds complexere hightechcomponenten worden ingebouwd,
hoeven we u niet te vertellen. U weet dat een reparatieopdracht die de moeite waard is, zonder snelle
voertuigidentiﬁcatie, betrouwbare storingsdiagnoses, goede data- en onderdelenvoorziening en professionele
ondersteuning al snel een onbarmhartige kostenpost kan worden, omdat langdurig zoeken naar de oorzaken van storingen achteraf niet meer kan worden doorberekend aan de klant. Daarom is het absoluut
noodzakelijk van het begin af aan zo te werken, dat er uiteindelijk meer voor u overblij – meer tijd, meer
geld en meer tevreden klanten.
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Kleiner, lichter, sneller –
de perfecte tool voor de diagnose
van de toekomst
Betrouwbare diagnoses, trefzeker foutzoeken en waardevolle reparatieondersteuning maken de nieuwe
mega macs 56 tot een onmisbare hulp in de werkplaats. Het systeem ondersteunt u bij alle handelingen,
van de aanname van voertuigen, de diagnose en het foutzoeken tot het bestellen van onderdelen – en dat
zonder ooit slecht gehumeurd te zijn, zich te verslapen of middagpauze te houden. Zeg hallo tegen uw
nieuwe favoriete medewerker.

Geniaal doordacht
De compacte uitvoering van de mega macs 56 maakt de nieuwe
diagnosetester nog handzamer. Onder de robuuste buitenkant,
die is opgewassen tegen alle in de werkplaats gangbare omstandigheden, gaat een krachtige diagnosetechniek van de
volgende generatie schuil. Dankzij het intuïtieve bedieningsconcept
en de capacitieve touchscreen-interface kunt u zonder lange
inwerktijd aan de slag en iedere diagnose, meting, synchronisatie
of andere handeling trefzeker uitvoeren.
Gewoonweg niet te evenaren
De mega macs 56 biedt u direct op het beeldscherm in realtime*
op foutcodes gebaseerde reparatiehulp inclusief waardevolle
aanvullende informatie en gee bovendien aan hoe u een probleem
kunt oplossen. Daarvoor maakt de mega macs 56 gebruik van
een van de grootste diagnose- en reparatiedatabases ter wereld.
Voor u betekent dat: minder stress en nog meer kans op extra
omzet.
Altijd actueel*
In de enorme diagnosedatabase van Hella Gutmann Solutions
bevinden zich waardevolle diagnose- en reparatiegegevens
van meer dan 35.000 voertuigmodellen van alle relevante merken
en dit worden er dagelijks meer. Om ervoor te zorgen dat u in
de werkplaats altijd up-to-date bent, voorzien wij uw diagnosesysteem regelmatig van de nieuwste updates*.
Waardevolle ondersteuning
Wanneer u er bij een reparatie ondanks de omvangrijke systeemondersteuning een keer niet meer uit komt, kunt u de
complete voertuig- en reparatiehistorie met één druk op de knop*
verzenden naar het Technisch Centrum van Hella Gutmann. Dit
biedt u dan zo snel mogelijk aanvullende hulp in de vorm van
actuele gegevens, reparatieaanwijzingen en praktische tips
van echte meesters in hun vak.

Persoonlijke hulp
Bij de Technische Helpdesk van Hella Gutmann zitten ruim 60
professionals voor alle belangrijke merken en modellen, die
stuk voor stuk beschikken over jarenlange praktijkervaring. Zij
buigen zich persoonlijk over alle binnenkomende vragen* en
geven in realtime concrete aanwijzingen om stap voor stap tot
een oplossing te komen. En dat net zo lang, tot ook de ingewikkeldste reparatie tot een goed einde kan worden gebracht.
Nog meer kennis
Na de eenduidige voertuigidentiﬁcatie aan de hand van het chassisnummer geeft de mega macs 56 u concrete aanwijzingen
over de plaats van de diagnoseaansluitingen en onderdelen en
voor alle aan het betreﬀende voertuig te verrichten handelingen.
Bij onduidelijkheden kunt u terugvallen op een omvangrijke
onderdelendatabase met een intelligente koppeling naar alle
beschikbare functies en instellingen. Dankzij de digitale compressiemeting via de ECU wordt er zelfs nog meer kostbare tijd
bespaard en wordt overbodig schroeven voorkomen.

Geschikt voor de CSC-Tool**
Steeds meer assistentiesystemen in moderne voertuigen moeten
regelmatig gecontroleerd worden. Speciaal hiervoor hee Hella
Gutmann de Camera & Sensor Calibration Tool of kortweg CSC-Tool
ontwikkeld. Hiermee kunnen veel moderne assistentiesystemen
heel eenvoudig worden gecontroleerd en afgesteld. De mega
macs 56 is er optimaal voor uitgerust om met de CSC-Tool te
communiceren. En u hebt nog meer mogelijkheden om omzet
te genereren.

Altijd startklaar
De mega macs 56 is uitgerust met een snelwisselaccu**, zodat
u nooit bang hoe te zijn dat uw tester er tijdens het werk mee
ophoudt.

* In combinatie met een Plus-licentie (licentiepakket kan per land variëren).
** Verkrijgbaar als accessoire.

Vergeten onmogelijk
Alle uitgelezen foutprotocollen en uitgevoerde werkzaamheden
worden opgeslagen in de 'Car History'. De verzamelde gegevens
kunnen intern worden gebruikt voor het volgen van de complete
voertuighistorie en voor klantenbinding.

Technische gegevens
INHOUD VAN DE LEVERING

ALGEMENE GEGEVENS
Display

Mainboard

Interfaces

Accu

Weten in plaats van raden*
Zonder de juiste gegevens zijn diagnoses en reparaties tegenwoordig niet meer mogelijk. De mega macs 56 levert u snel en
betrouwbaar alle relevante technische gegevens, van a als in
aanhaalmoment tot z als in zekering.

Snelle multimeter
Om u in staat te stellen tijdens het werk aan het voertuig alle
relevante stroom- en spanningswaarden en het verloop daarvan in het oog te houden, beschikt de mega macs 56 over een
hoogwaardige meetmodule**.

capacitief 10,4“ (1024 x 768 XGA), geen

mega macs 56 inclusief accupack

touchpen nodig, gemakkelijker te bedienen,

DT VCI (draadloze communicatiemodule)

doordat er minder druk op het display

Voedingsadapter en netsnoer

uitgeoefend hoe te worden

Bluetooth®-adapter (draadloze communicatie met de pc)

Besturingssysteem Linux, 800 Mhz

USB-kabel (device & host)

ARM-CPU, 512 MB SDRAM

Snelstartgids

USB (device & host), wifi, Bluetooth®

Keycord

1 x slot voor multimetermodule, 1 x reserve-

Transportdoos

slot (voor toekomstige uitbreidingen)

OPTIONELE ACCESSOIRES

All-in-one-module, accuduur tot 5 uur,

Dockingstation

geïntegreerde laadcontroller voor diagnose

OBD-verlengkabel

van de accu

Meetmodule inclusief kabels

Dockingstation

voor het snel opladen van de accu

Accu (los) voor de mega macs 56

Afmetingen

310 mm x 265 mm x 100 mm (l x b x h)

Koﬀ er voor de mega macs 56

Gewicht mega macs 56

2.200 g inclusief accu en modules

Stroomtang blauw, 0-700 A

Gewicht module VCI

80 g

Stroomtang groen, 40 A

Bereik buiten

max. 50 m

Bereik binnen

3–10 m

Werkbereik

0–45 °C, aanbevolen: 10–35 °C

Laadspanning accu

12,5 – 8 V

Voedingsspanning

10 – 15 V

Alle informatie over de mega macs 56 kunt u vinden op internet onder www.hella-gutmann.com
en natuurlijk kunt u hiervoor ook terecht bij uw Hella Gutmann verkooppartner.

