
Diagnoosi- ja 
mittaustekniikka

Nykyaikaisten ajoneuvojen  
korjaukseen ja vianmääritykseen
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Nopeutta, tarkkuutta ja luotettavuutta - helppokäyttöisessä paketissa

Aika on rahaa. Tämän tosiasian tietää jokainen nykyaikaisen ajoneuvon sähkö- tai               

elektroniikkajärjestelmien vianmäärityksen kanssa tekemisissä ollut ammattilainen.              

Toimittaessa etenkin monimerkkiympäristössä, käytettävien laitteiden toimintojen kattavuus ja 

helposti saatavilla oleva, luotettava tekninen informaatio määrittää usein tuloksen                

onnistumisen ja epäonnistumisen välillä.

Vianmääritystä kustannustehokkaasti suorittava korjaamo tarvitsee ammattitaitoisen         

henkilökunnan lisäksi nopean keinon ajoneuvon tunnistukseen, luottetavan ja helppokäyttöisen 

ratkaisun niin diagnoositestaukseen, kuin mittaustekniikkaankin, sekä tietysti                

kokonaisvaltaisen teknisen informaation lähteen, ja tarvittaessa asiantuntijan, johon ottaa 

yhteyttä avun tarpeen yllättäessä.

Hella Gutmann Solutions tarjoaa ratkaisun kaikentyppisille, uuden ajoneuvotekniikan          

asettamien haasteiden parissa toimiville autokorjaamoille.

Diagnostiikka

Ammattilaisilta ammattilaisille  
Hella Gutmann Solutions 
diagnoositesterit ja mittalaitteet

ENSIMÄISEN 
VUODEN 

LISENSSI AINA 
VELOITUKSETTA!

Tarjoamme kaikkiin laitteisiimme 
ensimmäisen vuoden lisenssin 

veloituksetta - riippumatta 
lisenssin laajuudesta



Lisenssimallit

Kattava korjaamoinformaatio   
joustavilla käyttömahdollisuuksilla
Hella Gutmann Solutions on jo vuosien ajan nostanut rimaa ajoneuvoteknisen dokumentaation rintamalla. 
Tapamme esittää informaatio loogisella ja käyttäjäystävällisellä tavalla on vedonnut autokorjaamoihin ja    
oppilaitoksiin ympäri maailman. Teemme jatkuvasti töitä tuottaaksemme uudentyyppistä,tarpeellista             
informaatiota myös aivan uusiinkin ajoneuvoihin. Tekninen informaatio markkinoiden kattavimpineen
kytkentäkaavioineen on integroitavissa mega macs-sarjan diagnoositestereihin, ja käytettävissä myös       
verkkoselaimen kautta - millä  vain, missä vain, milloin vain.

myös standalone-ratkaisuna ilman mega macs 
diagnoositesteriä. Ohejlmisto sisältää kattavat huoltotiedot 
sisältäen mm. määräaikaishuolto-ohjelmat, tekniset tiedot, 
täydelliset jakopään ohjeet,raitisilmasuodattimen 
vaihto-ohjeet, kytkentäkaaviot ja paljon muuta. Mahdollisuus 
koekäyttää veloituksetta.

Kaikki diagnoositesterimme ovat varustettavissa HGS Data 
korjaamoinformaatiojärjestelmällä, jota voidaan käyttää joko 
verkkoselaimen kautta, tai mega macs PC, -56 ja -77 
laitteiden yhteydessä lisäksi diagnoositesterin 
käyttöliittymän kautta. HGS Data on mahdollista hankkia 

PÄÄSY KAIKKIIN TÄRKEIMPIIN TIETOIHIN

➔ Oirepohjainen vianmääritys

➔  Pääsy tietoihin missä vain, milloin vain

➔  Suora yhteys tekniseen tukeen
diagnoositesteristä

➔ Takaisinkutsut ja kampanjat

➔  Sähkö- ja hybridiautojen jännitteen
poiskytkentä

➔  Tekninen tietokanta kattaa
48,000 ajoneuvoa

➔ Määräaikaishuollon tarkastuslistat

➔  Markkinoiden kattavimmat kytkentäkaaviot

➔ Interaktiiviset rele- ja sulakerasiat

➔  Jakohihnojen ja -ketjujen vaihto-ohjeet

➔ Dieseljärjestelmät

➔ Tekniset tiedot
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PassThru

OEM-Portal A

OEM-Portal B

OEM-Portal C

OEM-Portal D

OEM-Portal E

OEM-Portal F

OEM-Portal A

OEM-Portal B

OEM-Portal C

OEM-Portal D

OEM-Portal E

OEM-Portal F

Esimerkki kommunikaatiosta J2534-rajapintaa käyttäen (vaihtelee ajoneuvovalmistajasta riippuen)

Ajoneuvo Hella Gutmann Solutions 
PassThru kelpoinen VCI

Geneerinen PC OEM palvelin

Mahdollisuus  
OE-diagnostiikkaan ja ohjelmointiin
Autovalmistajasta riippuen, PassThru 
mahdollistaa valmistajan oman diagnoo-
siohjelmiston käytön J2534 kelpoisella 
VCI:llä kokonaisuudessaan, tai ainoasta-
an osittain – esimerkiksi vain ohjainlait-
teiden ohjelmistopäivityksiin. Toistaisek-
si autonvalmistajien tulee tarjota 
ohjainlaitteiden ohjelmistojen päivitys 
Euro 5 päästötason ja sitä uudempiin 
ajoneuvoihin (EC 692/2008), mutta todel-

lisuudessa monet valmistajat tarjoavat 
myös laajasti muita mahdollisuuksia, 
myös huomattavasti vanhempiinkin ajo-
neuvoihin. Kaikkien mega macs lait-
teiden VCI tukee J2534-1 ja J2534-2 ra-
japintoja, ja saatavilla on J2534 API, joka 
asennetaan PC:lle. Täten mega macs 
laitteiden VCI:tä voidaan käyttää useiden 
autovalmistajien omien diagnoo-
siohjelmistojen kanssa yhteen, eikä 
valmistajakohtaisia kalliita laitteistoja 

tarvita. Autovalmistajien omat diagnoo-
siohjelmistot asennetaan PC:lle tai niitä 
käytetään verkkosovelluksina esi-
merkiksi Java-alustaa käyttäen. Tar-
joamme merkkikohtaista koulutusta tar-
vittaviin asennuksiin ja konfigurointeihin, 
sekä eri autovalmistajien omien diag-
noosiohjelmistojen käyttöön erityyppi-
sissä ja tasoisissa korjaamon töissä.



Tarkkaan vianmääritykseen 
nopeasti ja vaivatta.
Hella Gutmann Solutions valmistaa diagnoositestereitä ja 
mittalaitteita kaikkiin tarpeisiin - oli kyseessä sitten 
tuulilasin vaihtoon erikoistunut liike, huoltokorjaamo, 
pikahuolto, autosähköön ja vianmäärityksen erikoistunut 
yritys, tai kori- ja kolarikorjaamo. Tarjoamme myös 
erilaisia räätälöityjä lisenssejä erilaisille toimialoille. 

Voimme tarpeen tullen valmistaa myös kustomoituja ratkaisuja, 
kuten olemme tehneet yrityksille kuten Carglass ja ADAC.
Valikoimamme koostuu kosketusnäytöllisistä standalone-laitteista, 
joita voi täydentää oskilloskoopein ja erilaisin mitta-adapterein, 
standalone-laitteista fyysisellä käyttöliittymällä, sekä 
PC-pohjaisita laitteista. Tarjoamme kaikkiin laitteisiimme erilaisia 
lisenssivaihtoehtoja

Käyttö? Helppoa ja yksinkertaista!
Käytön helppous on seikka, jota painotamme suuresti suunnitellessamme erilaisia laitteita ja ohjelmistoja. Yksinkertainen ja 
intuitiivinen diagnoositesterin käyttöliittymä opastaa käyttäjäänsä, jolloin myös vaativammat toiminnot onnistuvat vaivatta 
kokemattomammaltakin käyttäjältä - mega macs laitteet soveltuvat kaikentyyppisten ja tasoisten mekaanikkojen käytettäväksi. 
Laajat toiminnot ja helppokäyttöisyys eivät ole toisiaan poissulkevia asioita. Myös laitteiden päivittäminen on helppoa ja nopeaa. 
Päivitykset voidaan ladata suoraan laitteen käyttöliittymästä verkkoyhteyden yli, eikä levykkeitä tai muisteja tarvita.

OMINAISUUDET
PÄHKINÄNKUORESSA

➔  Kattavat toiminnot kaikkiin
järjestelmiin

➔  Todella nopea vaste
eurooppalaiseen autokantaan

➔ Helppokäyttöinen

➔ Helppo ja nopea päivittää

➔  Autovalmistajien oma
terminologia vikakoodeissa ja
ohjainlaitteissa

➔ Intuitiivinen käyttöliittymä

Diagnostiikka

Kaikki yhdellä vilkaisulla. Diagnoositesterien käyttöliittymä on selkeä ja      
helppokäyttöinen kaikissa diagnoosi- ja mittaustöissä.
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KATSE TULEVAISUUTEEN
mega macs 56 ja mega macs 77 

sisältävät valmiuden 
tulevaisuuden laajennuksille

 esimerkiksi mittaustekniikan 
sovelluksiin
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Tärkeimmät diagnoositoiminnot 
jokaisessa mega macs laitteessa
Kaikissa mega macs laitteissa käytetään samanlaista langatonta 
VCI:tä (Vehicle Communication Interface), joka kommunikoi 
Bluetooth® yhteydellä joko PC:hen, tai diagnoositesteriin. 

Kaikkien laitteiden VCI tukee J2534-1 ja J2534-2 rajapintoja, ja 
saatavilla on J2534 API, jonka avulla VCI:tä voidaan käyttää yhteen 
autovalmistajien omien diagnoosiohjelmistojen kanssa.

Kaikki mega macs laitteet sisältävät samat diagnoositoiminnot 
ajoneuvon VIN-tunnistuksesta vaativampiin säätö-, kalibrointi- ja 
koodaustöihin. Kaikki suoritetut työt tallentuvat automaattisesti ja 
synkronoituvat palvelimellemme, jolloin niitä voi tarkastella 
tarpeen tullen myöhemmin. Näin esimerkiksi luettuja 
vikakooditietoja ei tarvitse kirjata manuaalisesti ylös tai tulostaa.

Käytämme aina autovalmistajan omaa terminologiaa 
esimerkiksi ajoneuvon ohjainlaitteissa, komponenteissa ja 
vikakoodeissa. Näin ollen diagnoositesterimme soveltuvat 
mainiosti yhteen myös autovalmistajan oman teknisen 
dokumentaation kanssa.

mega macs 56 ja mega macs 77 laitteet ovat lisävarusteltavissa 
myös erilaisilla mittaustekniikan sovelluksilla. Esimerkiksi mega 
macs 77 voidaan varustaa nykyaikaisella neljäkanavaisella 
oskilloskoopilla, johon voidaan liittää myös neste- ja ilman-
paineiden mittaukseen soveltuva LPD-Kit, jolla voidaan 
tarkastella esimerkiksi sylinteripaineita dynaamisesti. 

Lisäksi kaikki mega macs laitteet ovat yhteensopivia 
ADAS-järjestelmissä käytettävien tutkien ja kameroiden 
kalibrointiin tarkoitetun CSC-Toolin, sekä valojen säätö- ja 
kalibrointitöihin tarkoitettujen SEG-sarjan laitteiden kanssa.



Aina apunasi: Hotline ja 
reaaliaikainen korjauskonsepti
Reaaliaikainen korjauskonsepti tarjoaa maailman laajimman 
teknisen tuen ja hotline palvelun mega macs laitteiden 
käyttäjille. 
Tarjoamme mahdollisuuden tekniseen tukeen kaikille diag-
noositesteriasiakkaillemme. mega macs 56 ja mega macs 77 
laitteet mahdollistavat hotline ticketin luomisen suoraan diag-
noositesterin käyttöliittymästä ja ne sisältävät reaaliaikaisen 
korjauskonseptin, jossa ajoneuvosta luettuja tietoja verrataan 
markkinoiden laajimman vianmääritykseen ja korjaukseen ke-
skittyneen tietokantaamme kokemuspohjaiseen sisältöön. 
Muissa diagnoositestereissämme tarjoamme vaihtoehtoisen 
yhteydenottomenetelmän ilman reaaliaikaisia korjausohjeita.  

Hella Gutmann Solutionsin teknisellä osastolla työskentelee yli 
90 ajoneuvotekniikan asiantuntijaa, joilla on usean vuoden
käytännön kokemus eri ajoneuvovalmistajien malleista. 
Kaikkiin ajoneuvotekniikan ongelmiin on tarjolla tuki, joka 
avustaa ongelmassa kunnes siihen löytyy ratkaisu. Tekninen 
tukemme käsittelee noin 2000 hotline ticketiä päivittäin.

OMINAISUUDET
PÄHKINÄNKUORESSA

➔ Tarkkaan harkittu konsepti

➔ Kustannustehokkaaseen vianhakuun

➔  Pääsy Hella Gutmannin 
kokemuspohjaiseen tietokantaan

➔  Suora yhteys tekniseen neuvontaan

➔  Ammattiapua vianmääritykseen ja 
korjaukseen

Hotline-palvelut
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mega macs 77

Nopein diagnoositesteri jonka 
olemme ikinä valmistaneet
mega macs 77 on Hella Gutmann Solutionsin uusi nykyaikainen ja huippunopea diagnoositesteri integroidulla 
korjaamoinformaatiojärjestelmällä. Uusimmista teknologian innovaatiosta koostuva diagnoositesteri pitää sisällään 
muun muassa kapasitiivisen 15,6’’ Full HD näytön ja 1.7GHz neliydinprosessorin.

Reaaliaikaisella korjauskonseptilla Hella Gutmann Solutions tekee läpimurron ohjatun vianetsinnän suhteen. Korjaamot 
voivat ensimmäistä kertaa hyödyntää vikakoodi- ja oireperustaista korjausohjeistoa tekstein ja kuvin opastettuna. 
Kaikki ajoneuvosta luetut vikakoodit mukaan lukien erilaiset parametrit voidaan halutessa yhden napin painalluksella 
siirtää historiakannasta Hella Gutmannin teknisen palvelukeskuksen arvioitavaksi, josta autetaan henkilökohtaisesti 
aina vaikeimmissakin tapauksissa, jotta ajoneuvot saataisiin kunnostettua ja tien päälle järkevässä ajassa.

Uusi mega macs 77 tehostaa virran, jännitteen, sähkövastuksen ja erilaisten paineiden mittauksia -  se on mahdollista 
varustaa 2- tai 4-kanavaisella 65MS/s 10MHz oskilloskoopilla, johon voidaan liitää erilaisia virtamittapihtejä, sekä erilaisten 
neste- ja ilmanpaineiden graafiseen mittaukseen tarkoitettu LDP-Kit. mega macs 77 linkittää mitattavan osan suoraan 
tarkastusarvoihin säätäen automaattisesti oskilloskoopin tai yleismittarin asetukset sopiviksi. mega macs 77 näyttää 
ohjearvot suoraan, kuten myös signaalien ohjearvojen graafiset esitykset. 
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KUUSI SYYTÄ HANKKIA MEGA MACS 77

➔ Supernopeat diagnoositoiminnot ja ajoneuvon tunnistus

➔ Ohjattu, nykyaikainen mittaustekniikka step-by-step ohjeilla

➔ Kaikki relevantit järjestelmät ja toiminnot tuettuina

➔  Hella Gutmannin kokemuspohjaiseen tietopankkiin pohjautuva reaaliaikainen korjauskonsepti

➔ Erittäin suuri, intuitiivisesti käytettävä 15.6" full HD kosketusnäyttö

➔ Laaja kattavuus eurooppalaiseen autokantaan



Mittaustekniikka

Uusi ohjattu mittaustekniikka tekee 
kompleksien sähköjärjestelmien mitta-
amisesta helpompaa. Ohjainlaitteiden 
kampaliittimien pinnien testausarvot 
linkitetään ensikertaa oskilloskoopin 
yhteyteen, jolloin mittauksen valmistelu 

Kaikenlaisiin mittauksiin: 
mega macs 77 ohjattu 
mittaustekniikka

- kuten mittalaitteen skaalaus - sekä
myös mittauksen analysointi tapahtuu
automaattisesti. Mekaanikolle tarjotaan
step-by-step ohjeet mittausprosessiin -
mittaustulos näytetään joko punaisena
tai vihreänä, riippuen siitä onko se

ohjearvojen sisällä. Korjaamolle tämä 
tarkoittaa nopeaa vianpaikannusta, 
aikaisempaa nopeampaa korjaamista ja 
suurempaa ansaintamahdollisuutta

Lisäksi ohjainlaitteilta luettavia parame-
treja / mitta-arvoja voidaan tarkastella 
simultaanisesti fyysisten mittausten 
kanssa.

Jopa 16 parametrin samanaikainen tar-
kastelu on mahdollista. Näin monimut-
kaisetkin elektroniset järjestelmät 
voidaan mitata, ja mittaustuloksia 
kyetään luotettavasti vertailemaan. 

Tehokkaan prosessoritekniikan
ansiosta mega macs 77 tuo kaiken 
vauhdilla esille äärimmäisen terävän ja 
kirkkaan näytön avulla.

Hella Gutmann Solutionsin ohjattu mittaustekniikka tuo kaikki tarvittavat arvot ruudulle samanaikaisesti.

KUUSI SYYTÄ HANKKIA HELLA GUTMANN 
MITTALAITTEISTO

➔ Nopea graafinen yleismittari kaikilla toiminnoilla

➔  2-4 kanavainen oskilloskooppi, joka on laajennettavissa 
erilaisin mitta-adapterein esimerkiksi paineiden mittaukseen

➔ Ohjattu mittausprosessi ja ohje-arvot

➔  Galvaanisesti erotetut, kelluvat mittakanavat
65 MS / s / 14 bit / 10 MHz

➔ Korkea näytenopeus

➔  Hyödyllisiä mittauksia voidaan suorittaa myös ilman 
erikoisammattitaitoa

AIKAANSA EDELLÄ
mega macs 77 mahdollistaa 

vaativimmatkin mittaustyöt kaiken 
tasoisille mekaanikoille
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mega macs 56

Kaikki tarvittava 
yksissä kuorissa

KUUSI SYYTÄ HANKKIA MEGA MACS 56

➔ Viiveetön käyttöliittymä tekee vianhausta kustannustehokasta

➔ Kaikki relevantit järjestelmät tuettuina

➔ Avoin tulevaisuuden laajennuksille

➔ Kevyt ja kestävä rakenne

➔ Mahdollisuus reaaliaikaiseen korjauskonseptiin

➔  Mahdollisuus integroituun mittaustekniikkaan ja
korjaamoinformaatioon

mega macs 56 on kevyt ja kompakti, mutta äärimmäisen 
tehokas kokonaisratkaisu nykyaikaisen autokorjaamon 
haasteisiin. Laadukkaan, kattavan ja helppokäyttöisen 
diagnoositesterin lisäksi laitteeseen on integroitavissa 

kaksikanavainen oskilloskooppi, sekä kattava 
korjaamoinformaatiojärjestelmä. Kun totut käyttämään 
mega macs 56 laitetta, huomaat pian, ettet halua enää 
työskennellä ilman sitä.



mega macs PC

PC-pohjainen ratkaisu  
täysillä ominaisuuksilla
Uusi ja täysin päivitetty mega macs PC tarjoaa korjaamolle kaikki 
tarpeelliset diagnoositesterin ominaisuudet ja toiminnot 
kilpailukykyiseen hintaan käytännöllisen pienikokoisessa 
paketissa. mega macs PC:n toiminnot kattavat vikakoodien luvun 
ja -poiston, parametrien luvun graafisessa ja numeerisessa
muodossa samanaikaisesti, toimilaitteiden aktivoinnit, 
toimilaitteiden ja järjestelmien perusasetukset ja kalibroinnit, 
erilaiset koodaukset, sekä huoltovälinilmaisimien resetoinnit. 
Kaikki suoritetut työt tallentuvat lisäksi ohjelmiston muistiin, 
jolloin ne ovat tarkasteltavissa milloin vaan uudestaan. 
Diagnoositesterin ohjelmistoa voi halutessaan terästää 
entisestään HGS-Data lisenssillä, jolloin ohjelmistosta on suora 
pääsy mm. selkeisiin ja kattaviin kytkentäkaavioihin, 

määräaikaishuolto-ohjelmiin, hammashihnan
vaihto-ohjeisiin ja muihin korjaamolle hyödyllisiin
 teknisiin tietoihin suoraan PC:ltä tai tabletilta.
mega macs PC on myös PassThru J2534 yhteensopiva. 
PassThru teknologia mahdollistaa ajoneuvovalmistajien
omien diagnoosiohjelmistojen käytön J2534 yhteensopivalla 
VCI:llä merkkikohtaiseen diagnostiikkaan ja ohjainlaitteiden 
ohjelmistojen lataukseen. 

KUUSI SYYTÄ HANKKIA 
MEGA MACS PC

➔  Helppo ja kevyt PC
pohjainen ratkaisu

➔  Kaikki relevantit
järjestelmät tuettuina

➔  Maksimaalinen
helppokäyttöisyys-        
kattavuussuhde

➔  Mahdollistaa
OE-diagnostiikan samalta
PC:ltä (J2534 PassThru)

➔ Intuitiivinen käyttää

➔ Mainio hinta-laatusuhde
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Pieni työkalu suurilla 
ominaisuuksilla

mega macs 42 SE on mainio työkalu korjaamon mobiiliksi 
laitteeksi kaikkiin yleisimpiin diagnoositesteriä vaativiin 
töihin. Pienen kokonsa ja helpon liikuteltavuutensa ansiosta 
se soveltuu erinomaisesti myös tiepalvelu- ja pika-
huoltokäyttöön – laitteen painoon vain 480 g!

Laite on valmis käytettäväksi suoraan paketista. Laitteessa 
on langaton VCI, joten kaapeleita ei vaadita. VCI tukee 
J2534-rajapintaa, ja sitä voidaan käyttää PC:n kanssa 
PassThru-laitteena. Sisältää kaikki samat diagnoositesterin 
toiminnot, kuin muutkin mega macs  laitteet. Päivitettävissä 
helposti PC:n kautta verkon yli. Voidaan hankkia lisenssillä, 
joka sisältää korjaamoinformaatiojärjestelmä HGS-Datan, 
jota voidaan käyttää verkkosivun kautta PC:llä, 
älypuhelimella tai tabletilla.

KUUSI SYYTÄ HANKKIA         
MEGA MACS 42 SE

➔  Kannettava standalone laite
yleisimpiin töihin

➔  Kaikki relevantit järjestelmät ja
toiminnot tuettuina

➔ Ideaali mobiiliin käyttöön

➔  Huolto- ja korjaustöihin

➔ Käyttövalmis suoraan paketista

➔  Laajennettavissa moottoripyörille

mega macs 42 SE



Yhteenveto  
mega macs laitteista

Diagnostiikka

MEGA MACS 77 MEGA MACS 56 MEGA MACS 42 SE MEGA MACS PC

Virtalähde Akku, integroitu akun 
hallinta ja diagnostiikka, 
lataustelakka

Akku, integroitu akun 
hallinta ja diagnostiikka, 
lataustelakka

Akku, lataustelakka Laitevaatimukset:  
Vähintään: Microsoft 
Windows 7, 512 MB RAM, 
2 GB kiintolevytilaa (C:), 
USB 2.0 liitäntä 

Näyttö 15,6 '' laajakuva, resoluutio 
1920 x 1080 pikseliä (Full-HD), 
LED-taustavalaistu, 
kapasitiivinen kosketusnäyttö

10.4" näyttö,
1024 x 768 pikseliä (XGA), 
kapasitiivinen 
kosketusnäyttö

3.5" LCD TFT, 
värinäyttö, 
fyysinen näppäimistö

OS Linux 32-bit Linux, 800 MHz ARM-CPU, 
512 MB SDRAM

–

Paino 3800 g sisältäen akun, ilman 
oskilloskooppi-moduuleita

2200 g sisältäen akun, ilman 
oskilloskooppi-moduulia

480 g sisältäen akun 80 g (VCI)

Mitat 131 mm x 421 mm x 314 mm  
(K x L x S)

100 mm x 265 mm x 310 mm 
(K x L x S)

47 mm x 110 mm x 202 mm 
(K x L x S)

VCI:  
26 mm x 50 mm x 110 mm 
(K x L x S)

Liitännät mega macs 77:
2 x USB 2.0 host (type A),
1 x USB 2.0 device (type B),
1 x liitäntä lataustelakkaan,
1 x  latauspistoke,
Bluetooth®, 
WLAN

Telakka:
4 x USB 2.0 host (type A),
1 x 100 Mbit Ethernet (RJ45),
1 x full HD DVI-D,
1 x mm77 liitäntä,
1 x  latauspistoke

USB (device & host),  
Bluetooth®,
WLAN, 
1 x paikka mittamoduulille, 
1 x paikka tulevaisuuden 
laajennuksille

USB host,  
USB device,  
Bluetooth®

Micro-USB,  
Bluetooth®

Käyttöalue Ulkona: max. 50 m  
Sisätiloissa: 3 – 10 m

Ulkona: max. 50 m  
Sisätiloissa: 3 – 10 m

Ulkona: max. 50 m  
Sisätiloissa: 3 – 10 m

Ulkona: max. 50 m  
Sisätiloissa: 3 – 10 m

Mittalaite Kyllä - oskilloskooppi 2-4 CH Kyllä - oskilloskooppi 2 CH – –
Näyte
nopeus

65 MS / s 1 MS / s – –

Kaista 10 MHz 1MHz – –
Sisältö Akku, lataustelakka,

DT VCI, muuntaja ja 
latauskaapeli, USB-kaapeli 

Akku, lataustelakka,
DT VCI, muuntaja ja 
latauskaapeli,  
Bluetooth® adapteri,  
USB-kaapeli 

Akku, lataustelakka,
DT VCI, muuntaja ja 
latauskaapeli,  
Bluetooth® adapteri,  
Micro USB-kaapeli 

Asennusmedia USB-
muistilla, Bluetooth® 
adapteri, 
Micro USB-kaapeli - 
PC-hankittava erikseen

Lisäosat Lataustelakka, vara-akku, os-
killoskooppi-moduuli sisältäen: 
Mittajohdot,  
0 – 700 A virtamittapihti, 
40 A virtamittapihti, adapterit 
vanhempiin ajoneuvoihin,
säilytyssalkku, 
LPD-painemittasarja

Lataustelakka, vara-akku, 
oskilloskooppi-moduuli 
sisältäen: Mittajohdot,  
0 – 700 A virtamittapihti, 
40 A virtamittapihti, adapterit 
vanhempiin ajoneuvoihin,
säilytyssalkku

Lataustelakka,
vara-akku,
adapterit vanhempiin 
ajoneuvoihin,
säilytyssalkku

Adapterit vanhempiin 
ajoneuvoihin
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Katsaus 
lisenssien sisältöön

Diagnoositesterin lisenssi
Diagnoositoiminnot
·  Vikamuistin luku ja tyhjennys
·  Perussäädöt, asetukset ja kalibroinnit
·  Komponenttien aktivointi
·  Koodaus

  Huoltomuistuttimen resetointi
  Simultaanisesti tarkasteltavat parametrit 16 kpl 12 kpl 4 kpl 8 kpl

Lisenssi korjaamoinformaatiolla
Reaaliaikainen korjauskonsepti
Oirepohjaiset ratkaisut
Interaktiiviset kytkentäkaaviot
Takaisinkutsut
Testausarvot
Sijaintipaikat
Jakopäät
Pakokaasuarvot
Kytkentäkaaviot
Raitisilmasuodatin
Sulakkeet ja releet
Työajat
Määräaikaishuolto-ohjelmat
Varaosatiedot *
Ohajttu mittaustekniikka **
Kampaliittimien tiedot ***
Paineiden mittaus oskilloskoopilla ****
Tekniset tiedot
Kampanjat
Energianhallintajärjestelmät
Liitäntä BPC-akkutesteriin
Korjausohjeet
Dieseljärjestelmien informaatio

Lisäpalvelut
Hotline / tekninen tuki
Priority-yhteys tekniseen tukeen

NEW!

* Vaatii liitännän varaosakatalogiin
** Vain MT77/MT66 oskilloskooppimoduulien yhteydessä

 *** Vain MT77 oskilloskooppimoduulien yhteydessä
**** Vain MT77 oskilloskooppimoduulien ja LPD-kit 
       paineenmittasarjan yhteydessä



OIKEA RATKAISU 
KAIKKIIN TARPEISIIN

Yli 40 vuotta sitten perustettu yrityksemme on noussut yhdeksi Euroopan suurimmaksi 
diagnoositestereiden ja mittalaitteiden valmistajaksi. Vuosikymmenien kokemus on 
osa perintöämme, jota käytämme hyväksemme auttaessamme korjaamoita 
selviytymään alati monimutkaistuvan ajoneuvotekniikan asettamista haasteista.



MEGA MACS 77

YLEISTIEDOT

Syöttöjännite 15 V

Virrankulutus max. 5 A

Käyttölämpötila 0 °C to +45 °C

Säilytyslämpötila -10 °C to +60 °C

Paino 3,8 kg (sis. akun ja 2 tyhjää moduulia)

Mitat 131 mm x 421 mm x 314 mm (K x L x S)

Näyttö
15,6 ’’ laajakuva, resoluutio 1920 x 1080 pikseliä
(Full-HD), LED-taustavalaistu

Syöttötapa Kapasitiivinen kosketusnäyttö

Prosessori
Snapdragon 600 E® 
Qualcomm® Krait™ 300 quad-core CPU, 1.7 GHz

OS Linux 32-bit

Käyttömuisti 2 GB LPDDR2, 533 MHz

Tallenustila 32 GB eMMC

Liitännät

2 x USB 2.0 host interface (type A);
1 x USB 2.0 device interface (type B);
1 x telakointiasema (telakointiasemaan)
1 x syöttöjännitteen liitin

Langattomat liitännät
WLAN; IEEE 802.11 a/b/g/n/ac;
Bluetooth®; v 4.2 Class 1

Laajennukset 2 x moduulipaikka

Muuntaja
Syöttöjännite: 100-240 V AC, 1,5 A, 50/60 Hz
Ulostulo 15 V DC, 6,67 A

Akun kesto 4 h ilman lisälaitteiden käyttöä (MT77)

Resoluutio 14-bit

➔ Suuri 15.6” Full HD kosketusnäyttö
➔ Reaaliaikainen korjauskonsepti
➔ Ohjainlaitteiden liittimien pinnitiedot ja 

ohjearvot
➔ Kaikkien ohjainlaitteiden vikakooditoiminnot
➔ Parametrien luku (16 samanaikaisesti)
➔ Vikakoodipohjainen vianmääritys 

reaaliajassa
➔ Laajat diagnoositoiminnot perussäädöistä 

koodauksiin ja muihin yleisimpiin töihin
➔ Nykyaikainen mittaustekniikka 

laajennusmahdollisuuksilla (2-4 CH)
➔ Langaton VCI kommunikaatio
➔ PassThru yhteensopiva (J2534-1 & -2)

OminaisuudetTuotenumero
8PD 010 601-571

Nopein koskaan valmistamamme diagnoositesteri

Korkean teknologian maailmassa nopeudella on aina suurempi merkitys. Tämä 
vaikuttaa myös korjaamoihin. Mitä nopeammin ajoneuvo saadaan takaisin asiakkaalle 
ja käyttöön, sitä tehokkaammin työt on mahdollista tehdä - ja samalla
varmistaa korkea asiakastyytyväisyys. Puhumattakaan, että pitkäkestoiset
ja joskus jopa tuloksettomat vianetsinnät, joita on vaikea tunti-tunnilta laskuttaa, 
alkavat jäädä historiaan. Joten tarve alkaa olla selkeä: Nopea diagnosointi ja
kattava tuki korjaustöille ovat avainsanoja tämän päivän menestyksekkäälle 
korjaamotoiminnalle.

➔ mega macs 77
➔ DT VCI
➔ Lataustelakka
➔ Muuntaja
➔ Latauskaapeli
➔ USB-kaapeli VCI:lle
➔ USB-kaapeli mega macs 77
➔ Kaulanauha
➔ USB-muistitikku ajureille 
➔ Pikaohje

Toimitussisältö

OSKILLOSKOOPPI / MITTAMODUULI MT77

Näytenopeus 65 MS/s

Kaistanleveys 10 MHz

Muistin koko 2 megatavua / mittakanava

Mittakanavien maa Kelluva, galvaanisesti erotettu

Suurin jännite +/-200 V

Mitattavat suureet
Jännite kanavalla 1 ja 2, vastus kanavalla 1,
virta mittausadapterilla, paine mittausadapterilla

X-akselin skaalaus 2 us/ruutu - 40 s/ruutu (5 ruutua)

Liityntätavat AC ja DC

Liipasinasetukset
Kanava valittavissa, positiivinen/negatiivinen, 
automaattinen / manuaalinen, nouse / laskeva

Toiminnot Auto range, auto set

Mitattavien signaalien 
lisäominaisuudet

Taajuus, jakson kesto, pulssin leveys, 
pulssisuhde, minimiarvo, maksimiarvo, maksimi 
huipusta-huippuun-arvo

MITTAUSALUEET

Jännite 0.1, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 100, 200

Virta 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 700

Resistanssi 10, 100, 1000, 10 k, 100 k, 1000 k

Paine -1 to 60
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Lisenssivaihtoehdot

Yhdistelmälisenssi 

1900,00 € (alv. 0 %) 

Diagnoosi

1070,00€ (alv. 0 %)



LPD-KIT

➔ Sylinteripainemittaus dynaamisesti
➔ Puristuspainemittaus
➔ YKK-paikannus
➔ Imu- ja ahtopaineiden mittaus
➔ Polttoainepaineiden mittaus (max. 60bar)

➔ Paluupaineen mittaus
➔ Öljynpaineenmittaus
➔ Sylinterin ohivuotomittaus
➔ sekä monta muuta käyttökohdetta!

Kaikenlaisten paineiden mittaukseen oskilloskoopilla

Erilaisten neste- ja ilmanpainemittausten suorittaminen tulee usein ajankohtaiseksi   
vianmääritystä suorittaessa. Mitattavat paineet pysyvät harvoin vakiona - esimerkiksi 
sähköpneumaattisesti ohjattujen komponenttien ohjauspaine voi tilanteesta ja          
komponentista riippuen vaihdella hyvin nopeasti - tästä syystä paineita on kyettävä   
tarkastelemaan myös graafisessa muodossa. LPD-Kit liitetään mega macs 77             
oskilloskooppiin, jolloin paineiden mittaus onnistuu suhteessa aikaan.

Yksi sarja - lukuisia käyttömahdollisuuksia

Tuotenumero
8PZ 010 607-731

LPD kit 
Paineiden mittaukseen oskilloskoopilla (max. 60bar)

Tuotenumero
8PZ 010 603-921

LPD kit adapterisarja 1 
Ford, Citroën, Peugeot, Jaguar

Tuotenumero
8PZ 010 603-911

LPD kit adapterisarja 2 
Opel, Alfa Romeo, Fiat, Isuzu, Lancia, Mazda 

Tuotenumero
8PZ 010 607-771

LPD kit adapterisarja 3
• KPA 09, taipuisa sytytystulppa-adapteri M 12  x  1.25 with VG5 sisäkierre
• KPA 03, sytytystulppa-adapteri kierteelle M10 x 1 (käytettäväksi KPA 09 kanssa)
• DPAK 96, polttoainelinja-adapteri, ”Schrader” kierre7/16”-20 UNF
• DPAK 97, polttoainelinja-adapteri, ”Schrader” kierre VG8
• DPAK 4, polttoaineen paineenmittausadapteri PD-moottorien tandempumppuun



MEGA MACS 56

YLEISTIEDOT

Näyttö
Kapasitiivinen 10.4” (1024 x 768 XGA), ei vaadi 
kynää

Emolevy Linux OS, 800 Mhz ARM-CPU,  512 MB SDRAM

Liitännät
SB (device & host), WLAN, Bluetooth®  
1 x oskilloskooppimoduuli, 1 x varaliitäntä 
(mahdollisille lisävarusteille)

Akku
All-in-one moduuli, jopa 5h käyttöaika,  integroitu 
BMS diagnostiikalla

Lataustelakka Saatavilla lisävarusteena

Mitat 310 mm x 265 mm x 100 mm (K x L x S)

Paino 2200 g sis. akku ja oskilloskooppimoduuli

Paino (VCI) 80 g

Käyttöalue ulkona max. 50 m

Käyttöalue sisällä 3–10 m

Käyttölämpötila 0–45 °C / suositus: 10–35 °C

Latausjännite 12.5–8 V

Käyttöjännite 10–15 V

➔ Reaaliaikainen korjauskonsepti*
➔ Oirepohjainen vianhaku*
➔ Vikakoodikohtainen selvitys ja lisätietokenttä
➔ Kaikkien ohjainlaitteiden vikakooditoiminnot
➔ Parametrien luku (12 samanaikaisesti)
➔ Laaja tekninen tietokanta markkinoiden kat-

tavimmilla täysvärillisillä kytkentäkaavioilla
➔ VIN-tunnistus**
➔ Langaton VCI kommunikaatio
➔ Laajat diagnoositoiminnot perussäädöistä 

koodauksiin ja muihin yleisimpiin töihin
➔ Sähköinen puristuspainemittaus**

➔ Töiden automaattinen tallenus
➔ PassThru yhteensopiva (J2534-1 & -2)
➔ CSC Tool yhteensopiva
➔ asanetwork yhteensopiva
➔ Pikaliittimellä kiinnitetty akku***
➔ 2-kanavainen oskilloskooppi 

virtamittapihdeillä (40A ja 700A)***
➔ Suoratulostus

Kompakti kokonaisratkaisu reaaliaikaisella korjauskonseptilla

mega macs 56 on nykyaikaisella raudalla varustettu diagnoositesteri, johon on 
mahdollista integroida 2-kanavaisen oskilloskoopin*** lisäksi myös laaja tietokanta 
markkinoiden kattavimmilla täysvärisillä kytkentäkaavioilla*. Laitteen ajoneuvoliitäntää 
(VCI) voidaan kaikkien Hella Gutmann diagnoositestereiden tavoin käyttää 
PassThru-sopivuutensa lisäksi ajoneuvovalmistajien omien diagnoosiohjelmien käyttöön 
kokonaisuudessaan****

Ominaisuudet

Tuotenumero
8PD 010 601-191
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Lisenssivaihtoehdot

Yhdistelmälisenssi 

1750,00 € (alv. 0 %) 

Diagnoosi

1000,00€ (alv. 0 %)

*  Vaatii yhdistelmälisenssin.
**  Riippuvainen ajoneuvosta.

 ***  Saatavilla lisävarusteena.
**** Tuetut toiminnot ja mahdolliset lisäkulut määrittää

     ajoneuvon valmistaja



mega macs 42SE mahdollistaa kaikki yleisimmät toimenpiteet kaikkiin ajoneuvon 
ohjainlaitteisiin (ECU) mahdollistaen kaikki huolto-, korjaus-, ja vianhakutöissä 
tarvittavat diagnoositesterillä suoritettavat toimenpiteet - mega macs 42SE onkin  
ihanteellinen ratkaisu monimerkkiympäristöön. Monipuolisten ja kattavien 
diagnoositesterin ominaisuuksien lisäksi mega macs 42SE:n VCI tukee PassThru J2534 
alustaa. 

Mobiili diagnoositesteri kaikkiin yleisimpiin töihin

➔ Langaton VCI kommunikaatio
➔ Kaikkien ohjainlaitteiden vikakooditoiminnot
➔ Parametrien luku myös graafisesti

(4 samanaikaisesti)
➔ VIN-tunnistus**
➔ Vikakoodikohtainen selvitys ja lisätietokenttä
➔ Diagnoosiliitännän sijaintipaikat
➔ Laajat diagnoositoiminnot perussäädöistä 

koodauksiin ja muihin yleisimpiin töihin 

➔ PassThru yhteensopiva (J2534-1 & -2)
➔ Suoratulostus
➔ Lataustelalakka
➔ Akku pikakiinnityksellä

Ominaisuudet

YLEISTIEDOT

Käyttöjännite 12–18 V

Latausjännite Akku 8.4 V

Virrankulutus max. 1 A

Virtalähde LiPo akku 1000 mAh,  virtalähde + muuntaja

Näyttö
LCD-TFT, värinäyttö,  Resoluutio: ¼ VGA, Koko: 
3.5”

Tallenustila Flash

Syöttötapa Fyysinen näppäimistö

Käyttölämpötila 0–45 °C

Paino 480 g sis. akku

Mitat 47 x 110 x 202 mm (H x W x D)

Suojaus IP 20

Liitännät USB host, USB device, Bluetooth®

Tuotenumero
8PD 010 601-151

MEGA MACS 42 SE

Lisenssivaihtoehdot

Yhdistelmälisenssi 

1500,00 € (alv. 0 %) 

Diagnoosi

735,00€ (alv. 0 %)

** Riippuvainen ajoneuvosta



➔ Kaikkien ohjainlaitteiden vikakooditoiminnot
➔ Vikakoodikohtainen selvitys ja lisätietokenttä
➔ Parametrien luku myös graafisesti 

(8 samanaikaisesti)
➔ Laajat diagnoositoiminnot perussäädöistä 

koodauksiin ja muihin yleisimpiin töihin
➔ Langaton kommunikaatio PC:hen
➔ Saatavilla myös 

korjaamoinformaatiojärjestelmällä

➔ VIN-tunnistus**
➔ PassThru yhteensopiva (J2534-1 & -2)
➔ Kätevä ja pienikokoinen (ei johtoja tms.)
➔ Säännölliset päivitykset

Muuntaa PC:n kattavaksi diagnoosilaitteeksi

mega macs PC:n toiminnot kattavat vikakoodien luvun ja -poiston, parametrien luvun 
graafisessa ja numeerisessa muodossa samanaikaisesti, toimilaitteiden aktivoinnit, 
toimilaitteiden ja järjestelmien perusasetukset ja kalibroinnit, erilaiset koodaukset, sekä 
huoltovälinilmaisimien resetoinnit. Kaikki suoritetut työt tallentuvat lisäksi ohjelmiston 
muistiin, jolloin ne ovat tarkasteltavissa milloin vaan uudestaan.  Vaatii Windows PC:n tai 
tabletin toimiakseen.
mega macs PC on myös PassThru J2534 yhteensopiva. PassThru teknologia mahdollistaa 
ajoneuvovalmistajien omien diagnoosiohjelmistojen käytön J2534 yhteensopivalla 
ajoneuvoliitännällä merkkikohtaiseen diagnostiikkaan ja ohjainlaitteiden ohjelmistojen 
lataukseen.*

Ominaisuudet

LAITEVAATIMUKSET

Minimivaatimus Microsoft Windows 7

Rauta 512 MB RAM, 2 GB kiintolevytilaa,  USB 2.0 liitäntä

Suositus Microsoft Windows 7 (tai uudempi)

Rauta
1024 MB RAM, 4 GB kiintolevytilaa,  USB 2.0 
liitäntä

PC VCI YLEISTIEDOT

Mitat 110 x 50 x 26 mm (K x L x S)

Liitännät Micro-USB, Bluetooth®

Kantama sisällä 3–10 m

Kantama ulkona max.50 m

Tiedonsiirtonopeus max. 3 Mbit/s

Taajuuskaista 2.4 GHz

Käyttölämpötila 0–45 °C / suositus: 10–35 °C
OHJELMISTON YLEISTIEDOT

Graafinen käyttöliittymä

Intuitiivinen valikkorakenne

Soveltuvuus yli 40 eri automerkkiin

Tulostusmahdollisuus

Tuotenumero 8PD 010 601-931
(VCI ja tarvikepaketti)

Tuotenumero 8PY 010 600-911
(Ohjelmisto)

MEGA MACS PC
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Lisenssivaihtoehdot

Yhdistelmälisenssi 

1500,00 € (alv. 0 %) 

Diagnoosi

735,00€ (alv. 0 %)

* Tuetut toiminnot ja mahdolliset lisäkulut
määrittää ajoneuvon valmistaja

**  Riippuvainen ajoneuvosta.
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HELLA GUTMANN SOLUTIONS A/S
Lundborvej 10
8800 Viborg Tanska (palvelemme myös suomeksi)
Puh: +45 86 60 28 88,
E-mail: info@hella-gutmann.dk
www.hella-gutmann.com
301205 2018-08




