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DIAGNOOSITESTAUS & MITTAUSTEKNIIKKA
AMMATTILAISILTA AMMATTILAISILLE –
HELLA GUTMANN SOLUTIONS VIANMÄÄRITYSLAITTEET
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.
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MEGA MACS 66
ENSILUOKKAINEN RATKAISU
MONIPUOLISEEN VIANMÄÄRITYKSEEN
mega macs 66 sisältää innovatiivista teknologiaa ja täysin uudenlaisen
korjauskonseptin yhdissä kuorissa. Lisäksi laite on pakattu täyteen luotettavaa
teknistä informaatiota - aina huolto-ohjelmista täysvärisiin ja kattaviin
kytkentäkaavioihin* - tarjoten korjaamolle parhaat mahdolliset aseet päivittäisiin
haasteisiin. Lisäksi se on laajasti varusteltavissa, esimerkiksi 4 kanavaisella
oskilloskoopilla**, ja siihen liitettävällä neste- ja ilmanpaineiden mittaukseen
tarkoitetulla LDP-Kitillä.**
Lyhyesti
Tuotenumero
MM55520

➔➔ Intuitiivinen kosketusnäyllö

➔➔ Valmistajien kampanjat

➔➔ Helposti laajennettavissa

➔➔ LPD kit**, BPC Tool** ja,
CSC Tool** yhteensopivuus

➔➔ Kaikkien ohjainlaitteiden vikakooditoiminnot
➔➔ Vikakoodikohtainen selvitys ja lisätietokenttä

Lisävarusteet

➔➔ Suoratulostus

➔➔ Vikakoodipohjainen reaaliaikainen ohjeistus*
➔➔ Komponenttien aktivointi
➔➔ Parametrin luku (16 samanaikaisesti)

4-CH oskilloskooppimoduuli
MM40210
Virtamittapihti 40A
MM342416
Virtamittapihti 700A
MM342439
LDP-kit
MM301498-002

➔➔ Koodaus, perussäätö, huoltomuistuttimien
nollaus
➔➔ Interaktiiviset täysväriset kytkentäkaaviot
mittausohjeilla ja parametrien luvulla*
➔➔ Äärimmäisen kattava tekninen tietokanta sis.
mm. mallikohtaista diesel,- energianhallinta,ja ilmastointijärjestelmien yksityiskohtaista
teknistä informaatiota selkeine kuvineen
➔➔ 2-4 kanavainen oskilloskooppi
(67MS/s) virtamittapihdeillä (40A ja 700A)
➔➔ Korjaus- ja vianmääritysohjeet**
➔➔ Oirepohjainen vianhaku
➔➔ Yksityiskohtaisia vianmääritysvinkkejä
➔➔ Töiden automaattinen tallenus

Lisenssivaihtoehdot
Datalisenssi (integroitu HGS-Data)
1650,00€ (alv. 0 %)

*	Vaatii datalisenssin
** Lisävaruste.

➔➔ Neste -ja ilmanpaineiden mittaus graafina**
➔➔ PassThru yhteensopiva (J2534-1 & -2)
➔➔ WLAN

TEKNISET TIEDOT
Käyttöjännite

10–15 V

Latausjännite

Akku 12.5–18 V

Virrankulutus

Max. 4 A, keskimäärin 2 A

Virtalähde

LiPo/ 3.3 Ah

Näyttö

TFT; resoluutio: SVGA; koko: 12.1"

Käyttö

Kosketusnäyttö

Käyttölämpötila

0–45°C

Yhteensopivuus

asanetwork

Paino

3800 g sis.akku/250 g (moduuli)

Mitat

135 mm x 362 mm x 302 mm (K x L x S)

Suojaus

IP20

Liitännät

WLAN ja Bluetooth®

Kantomatka

3–10 m (sisällä) /max. 50 m (ulkona)

LPD-KIT
NESTE- JA ILMANPAINEIDEN 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. LDP-Kit liitetään oskilloskooppiin, jolloin
paineiden mittaus onnistuu suhteessa aikaan.

Yksi sarja - lukuisia käyttömahdollisuuksia
➔➔ Sylinteripainemittaus dynaamisesti

➔➔ Paluupaineen mittaus

➔➔ Puristuspainemittaus

➔➔ Öljynpaineenmittaus

➔➔ YKK-paikannus

➔➔ sekä monta muuta käyttökohdetta!

➔➔ Imu- ja ahtopaineiden mittaus
➔➔ Polttoainepaineiden mittaus (max. 60bar)

Tuotenumero
8PZ 010 607-731

Tuotenumero
8PZ 010 603-921

Tuotenumero
8PZ 010 603-911

Tuotenumero
8PZ 010 607-771

LPD kit
Paineiden mittaukseen oskilloskoopilla (max. 60bar)

LPD kit adapterisarja 1
Ford, Citroën, Peugeot, Jaguar (sylinterikannen tiivisteet 41 + 42 + 43)

LPD kit adapterisarja 2
Opel, Alfa Romeo, Fiat, Isuzu, Lancia, Mazda
(sylinterikannen tiivisteet 26 + 40 + 46)

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 tandem pumppuun
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MEGA MACS 56
KOMPAKTI RATKAISU VAATIVAANKIN
VIANMÄÄRITYKSEEN
mega macs 56 on nykyaikaisella raudalla varustettu diagnoositestauslaite, johon on
mahdollista integroida 2-kanavaisen oskilloskoopin*** lisäksi myös laaja tietokanta
markkinoiden kattavimmilla täysvärisillä kytkentäkaavioilla*. Laitteen ajoneuvoliitäntää
(VCI) voidaan kaikkien Hella Gutmann diagnoositestauslaitteiden tavoin käyttää
PassThru-sopivuutensa lisäksi ajoneuvovalmistajien omien diagnoosiohjelmien
käyttöön kokonaisuudessaan****

Tuotenumero
MM40250

Lyhyesti
➔➔ Vikakoodipohjainen reaaliaikainen ohjeistus*

➔➔ Sähköinen puristuspainemittaus**

➔➔ Oirepohjainen vianhaku*

➔➔ Töiden automaattinen tallenus

➔➔ Vikakoodikohtainen selvitys ja lisätietokenttä

➔➔ PassThru yhteensopiva (J2534-1 & -2)

Lisävarusteet

➔➔ Kaikkien ohjainlaitteiden vikakooditoiminnot

➔➔ CSC Tool yhteensopiva

➔➔ Parametrien luku (12 samanaikaisesti)

➔➔ asanetwork yhteensopiva

2-CH oskilloskooppimoduuli

➔➔ Laaja tekninen tietokanta markkinoiden kattavimmilla täysvärillisillä kytkentäkaavioilla

➔➔ Pikaliittimellä kiinnitetty akku***

MM40210

➔➔ VIN-tunnistus ajoneuvosta**

➔➔ 2-kanavainen oskilloskooppi virtamittapihdeillä (40A ja 700A)***

➔➔ Langaton kommunikaatio VCI:hin

➔➔ Suoratulostus

Virtamittapihti 40A
MM342416

➔➔ Laajat diagnoositoiminnot perussäädöistä
koodauksiin ja muihin yleisimpiin töihin

Virtamittapihti 700A
MM342439
Lataustelakka
MM301501

Lisenssivaihtoehdot
Datalisenssi (integroitu HGS-Data)

TEKNISET TIEDOT
Näyttö

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

Rauta

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

Liitännät

USB (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 (ilman VCI:tä)

2200 g sis. akku ja oskilloskooppimoduuli

VCI:n paino

80 g

Kantama ulkona

Max. 50 m

Kantama sisällä

3–10 m

Käyttölämpötila

0–45°C, suositus: 10–35°C

Latausjännite

12.5–8 V

Käyttöjännite

10–15 V

1650,00€ (alv. 0 %)
Peruslisenssi
950,00€ (alv. 0 %)

* 	Vaatii datalisenssin.
**	Riippuvainen ajoneuvosta.
***	Saatavilla lisävarusteena.
****Tuetut toiminnot ja mahdolliset lisäkulut määrittää
ajoneuvon valmistaja

MEGA MACS 42 SE
MONIPUOLINEN JA HELPPOKÄYTTÖINEN KANNETTAVA
DIAGNOOSITESTAUSLAITE
mega macs 42SE mahdollistaa kaikki yleisimmät toimenpiteet kaikkiin ajoneuvon ohjainlaitteisiin (ECU) mahdollistaen kaikki huolto-, korjaus-, ja vianhakutöissä tarvittavat
diagnoositestauslaitteella suoritettavat toimenpiteet - mega macs 42SE onkin ihanteellinen ratkaisu monimerkkiympäristöön. Monipuolisten ja kattavien diagnoositestauslaitteen ominaisuuksien lisäksi mega macs 42SE:n VCI tukee PassThru J2534
protokollaa. Tämä mahdollistaa käytännössä useiden ajoneuvovalmistajien omien diagnoosiohjelmistojen käytön ohjainlaitteiden ohjelmointiominaisuuksineen mega macs
42SE:n*
Lyhyesti
Tuotenumero
MM42079

➔➔ Langaton kommunikaatio laitteen ja VCI:n
välillä
➔➔ Kaikkien ohjainlaitteiden vikakooditoiminnot

Lisenssivaihtoehdot
Peruslisenssi
675,00€ (alv. 0 %)

➔➔ Parametrien luku myös graafisesti
(8 samanaikaisesti)
➔➔ VIN-tunnistus**

koodauksiin ja muihin yleisimpiin töihin
➔➔ PassThru yhteensopiva (J2534-1 & -2)
➔➔ Suoratulostus
➔➔ Lataustelalakka
➔➔ Akku pikakiinnityksellä

➔➔ Vikakoodikohtainen selvitys ja lisätietokenttä
➔➔ Diagnoosiliitännän sijaintipaikat
➔➔ Laajat diagnoositoiminnot perussäädöistä

TEKNISET TIEDOT

*Tuetut toiminnot ja mahdolliset lisäkulut määrittää ajoneuvon valmistaja
** Riippuvainen ajoneuvosta

Käyttöjännite

12–18 V

Latausjännite

Akku 8.4 V

Virrankulutus

max. 1 A

Virtalähde

LiPo akku 1000 mAh,
virtalähde + muuntaja

Display

LCD-TFT, värinäyttö,
Resoluutio: ¼ VGA,
Koko: 3.5"

Tallenustila

Flash

Syöttö

Fyysinen näppäimistö

Käyttölämpötila

0–45°C

Paino

480 g including battery

Mitat

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

Suojaus

IP20

Liitännät

USB host, USB device, Bluetooth®
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MEGA MACS PC
SUOSITUIN DIAGNOOSITESTAUSLAITTEEMME - MYÖS
OEM-DIAGNOSTIIKKA MAHDOLLISUUDELLA
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. Diagnoositestauslaitteen 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.* Vaatii Windows PC:n tai tabletin toimiakseen.
Tuotenumero
PC VCI
MM40016
mega macs PC ohjelmisto
MM342914

mega macs PC on myös PassThru J2534 yhteensopiva. PassThru teknologia mahdollistaa ajoneuvovalmistajien omien diagnoosiohjelmistojen käytön J2534 yhteensopivalla
ajoneuvoliitännällä merkkikohtaiseen diagnostiikkaan ja ohjainlaitteiden ohjelmistojen
lataukseen.***
Lyhyesti
➔➔ Kaikkien ohjainlaitteiden vikakooditoiminnot

➔➔ VIN-tunnistus**

Lisenssivaihtoehdot

➔➔ Vikakoodikohtainen selvitys ja lisätietokenttä

➔➔ PassThru yhteensopiva (J2534-1 & -2)
➔➔ Kätevä ja pienikokoinen (ei johtoja tms.)

Datalisenssi (integroitu HGS-Data)

➔➔ Parametrien luku myös graafisesti
(8 samanaikaisesti)
➔➔ Laaja tekninen tietokanta markkinoiden kattavimmilla täysvärillisillä kytkentäkaavioilla

1450,00€ (alv. 0 %)
Peruslisenssi

➔➔ Laajat diagnoositoiminnot perussäädöistä
koodauksiin ja muihin yleisimpiin töihin

675,00€ (alv. 0 %)

➔➔ Langaton kommunikaatio PC:hen

LAITEVA ATIMUKSET
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 DIAGNOSTIIKK AMODUULI

* 	Vaatii datalisenssin.
**	Riippuvainen ajoneuvosta.
***Tuetut toiminnot ja mahdolliset lisäkulut määrittää
ajoneuvon valmistaja

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

LIIKETOIMINTAKOHTAISET RATKAISUT–MEGA MACS 42SE & MEGA MACS PC
OIKEA ANNOS TOIMINTOJA - OIKEAAN HINTAAN
Nykyaikaisen ajoneuvotekniikan asettamat haasteet koskettavat korjaamoiden lisäksi
yhä enemmän ja enemmän myös muita autojen kanssa työskenteleviä tahoja, kuten
rengasliikkeitä, lasiliikkeitä, tiepalveluita ja korikorjaamoita. Hella Gutmann on
räätälöinyt järkevän hintaisen ratkaisun erilaisten tahojen tarpeisiin. Tarkempia
lisätietoja kustomoitujen ratkaisujen sisällöstä saatavilla Hella Gutmann jälleenmyyjältä.

Lyhyesti
➔➔ mega macs 42SE tai mega macs PC rauta

➔➔ Säännölliset päivitykset

➔➔ Kustomoitu ohjelmistonlaajuus erilaisille
suppeammille sektoreille

➔➔ Järkevä hinnoittelumalli

➔➔ Yli 40 merkkiä ja 35 000 mallia
➔➔ Intuitiivinen käyttöliittymä
➔➔ Langaton kommunikaatio ajoneuvoon
➔➔ Tarkka ajoneuvon tunnistus
➔➔ Kaikki työt tallentuvat muistiin

Tuotenumero
MM342920 (Road Plus)

Tuotenumero
MM342918 (Glass Plus)

Tuotenumero
MM342919 (Body Plus)

Tuotenumero
MM342972 (Service Plus)

Tuotenumero
MM10612781 (x-Change)

Road Plus
Ohjelmistosisältö suunnattu tiepalveluille.

Glass Plus
Ohjelmistoratkaisu suunnattu lasinvaihtopisteille

Body Plus
Ohjelmistoratkaisu suunnattu korikorjaamoille

Service Plus
Ohjelmistoratkaisu suunnattu pikahuolloille ja muille huoltopisteille. Saatavissa
ainoastaan mega macs PC:lle.

x-Change
J2534-1 ja J2534-2 tuen sisältävä PassThru työkalu, jonka normaalit
monimerkkitesterin ominaisuudet ovat täyslisenssiä suppeammat. Saatavissa
ainoastaan mega macs PC:lle.
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CSC TOOL
Äärimmäisen kattava ratkaisu kuljettajan tukijärjestelmissä käytettävien tutkien ja
kameroiden staattiseen kalibrointiin. Yhteensopii kaikkien mega macs
diagnoositestauslaitteiden kanssa. Dynaaminen kalibrointi vaatii usein ainoastaan
diagnoositestauslaitteen. Laajasti lisävarusteltavissa eri merkkeihin ja malleihin.
Kustannustehokasratkaisu, joka on ei vaadi kiinteää asennusta tai esimerkiksi nosturia
tai pyöränsuuntauslaitteistoa, ja on siten helposti liikuteltavissa.

Tuotenumero
MM60300
CSC Tool

Lyhyesti
➔➔ Töiden dokumentointi, tulostus ja automaattinen tallennus

➔➔ Yksilöllisesti varusteltavissa

➔➔ Ei vaadi integroitavaa suuntauslaitteistoa

➔➔ Päivitettävissä myös tulevaisuuden sovelluksiin

➔➔ Varusteltavissa myös tutkien kalibrointiin

➔➔ Yhteeensopivuus mega macs laitteisiin

➔➔ Järkevä hinnoittelumalli
➔➔ Erittäin tarkka
➔➔ Kestävä ja pitkäikäinen ratkaisu

Tuotenumero
8PZ 010 611-191 (6-os sarja)
Tuotenumero
8PD 010 601-901 (Mercedes)

MERKKIKOHTAISET REFERENSSITAULUT
Kaikki taulut ovat saatavissa yksittäin, tai sarjana. Perussarja sisältää VW-Group- ja
Mercedes ajoneuvojen kameroiden kalibrointiin tarkoitetun referenssitaulun.

Tuotenumero
8PZ 010 607-951 (Renault)
Tuotenumero
8PZ 010 607-961 (Nissan)

VW-Group/Porsche

Mercedes

Renault

Nissan

KIA/Hyundai/Fiat/Jeep

Honda

Mazda

Toyota/Lexus

Tuotenumero
8PZ 010 607-971 (KIA/Hyundai)
Tuotenumero
8PZ 010 607-981 (Honda)
Tuotenumero
8PZ 010 607-991 (Mazda)
Tuotenumero
8PZ 010 611-181 (Toyota/Lexus)

CSC RADARKIT I + II
Lisävarusteena CSC:hen on saatavilla kaksi erilaista, erityyppisten tutkien
kalbrointiin käytettävää sarjaa (Radar Kit I & Radar Kit II).
Tutkien kalibrointi tulee usein tarpeelliseksi arkisten korjaamon huolto- tai korjaustöiden
yhteydessä.** Vauriokorjaukset, muutokset pyöränsuuntaukseen, alustan korkeuden
muutos, tai esimerkiksi rengaskoon muutos vaativat usein tutkan kalibroinnin.
CSC Radar Kit I ja Radar Kit II kattavat suurimman osan markkinoilla olevista
järjestelmistä.

Tuotenumero
8PZ 010 611-241

Tuotenumero
8PZ 010 611-251

CSC Radarkit I (peileillä varustetuille tutkille)
Sarja sisältää kulmasäätölevyn, ja lasertähtäimen x/y koordinaatistolla.
Tutkien kalibrointiin peilillä tai ilman.
CSC Radarkit II (ilman peiliä varustuteillu tutkille)
Peilisarja sellaisille tutkille, joissa ei ole peiliä, mutta jotka vaativat sen tutkan säätöön.

WHEEL ALIGNMENT SET "CONTROL"
Takapään alustageometrian tarkastukeen ennen kalibrointityötä.
Tulosta ei näytenä arvoina – ainoastaan toleranssina – tulos kertoo täyttyvätkö ehdot
kalibrointityöhön pyöränsuuntauksen osalta.

Tuotenumero
MM301561
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SLD-TOOL
Erilaiset polttomoottorin ilma- ja alipainevuodot ovat huomattavan yleinen ongelma
useissa ajoneuvoissa. Useissa polttomoottoreissa esimerkiksi EGR-venttiilin, turboahtimen ja lukuisten muiden moottorin toiminnan kannalta tärkeiden komponenttien
ohjaus on toteuteutettu alipaineella - vuoto järjestelmässä voi aiheuttaa rajuja oireita ja
useita erilaisia vikakoodeja. Vuoto itsessään voidaan usein diagnosoida jo diagnoositestauslaitteen oikeaoppisella käytöllä, mutta sen paikantaminen voi olla kiusallinen ja
aikaavievä toimenpide. SLD-Tool (”Smoke Leak Detection”-Tool) on luotettava
apuväline vuotojen jäljittämiseen lähes kaikissa ajoneuvon järjestelmissä sisätilat
mukaan lukien. Savuksi evaporoitavaan UltraTraceUV® vuodonhakuaineeseen on lisätty
UV-väriaine helpottamaan vuodon paikannusta.
Tuotenumero
8PD 003 798-021

Lyhyesti
➔➔ Kevyt ja helppo käsitellä

➔➔ Virtausmittari kertoo vuodon suuruuden

➔➔ Korjaamon olosuhteisiin soveltuva rakenne

➔➔ Savun määrä säädettävissä portaattomasti

➔➔ UV väriaine helpottaa vuodonhakua

➔➔ Kattavat lisävarusteet

➔➔ Helposti luettava painemittari
➔➔ OE hyväksytty vuodonhakumenetelmä
➔➔ Testaus ilman savua

BPC TOOL
Tutkimusten mukaan 72 % ajoneuvojen sähköisistä vioista johtuu akusta.
Omat haasteensa asettavat suuret lämpötilavaihtelut, lyhyet ajosuoritteet, sekä tietysti
huimasti lisääntynyt sähköisten varusteiden ja ohjainlaitteiden lukumäärä. Ongelmat
koskettavat etenkin Start/Stop- tai jarrutusenergiantalteenotolla varustettujen
ajoneuvojen omistajia, joiden ajoneuvoissa käytetään usein kalliimman teknologian
akkuja, joiden vaihto vaatii lisäksi diagnoositestauslaitteella suoritettavia töitä.
BPC-Tool on akkutesteri, jota voidaan käyttää joko yhdessä mega macs 66:n tai mega
macs PC:n kanssa, tai sellaisenaan standalone laitteena.

Tuotenumero
8PD 009 734-041

Lyhyesti
➔➔ Ei tarvetta irrottaa akkua testauksen ajaksi
➔➔ Soveltuu EFB-, AGM- ja geeliakuille
➔➔ Väärän napaoisuuden suoja

➔➔ Jännite (V)

➔➔ Sallittu käyttölämpötila
(-10°C to 50°C)

➔➔ Kylmäkäynnistysvirta
➔➔ Virtamittaus (0.01 A to 700 A)*

➔➔ Roiskesuojattu (IP 54)

➔➔ SoC (akun varaustila) (%)

➔➔ Valaistu näyttö
*	Virtamittapihti saatavilla lisävarusteeena

➔➔ Voidaan käyttää langattomasti mega macs
PC:n ja mega macs 66:n kanssa

➔➔ Useita kielivaihtoehtoja saatavilla

TPM TOOL
1. Marraskuuta 2014 lähtien kaikissa EU-alueella ensirekisteröitävissä ajoneuvoissa
tulee olla UNECE-R64 mukainen rengaspainevalvontajärjestelmä. Järjestelmät
takaavat paremman turvallisuuden tienkäyttäjille, mutta toisaalta asettavat myös
haasteen autokorjaamoille uudenlaisten järjestelmien muodossa. Rengaspainevalvontatyökalu, lyhyemmin ’TPM-Tool’, on kompakti, kohtuuhintainen ja tehokas
ratkaisu kaikkiin erilaisten rengaspainevalvontajärjestelmien asettamiin haasteisiin. Kaikki toimenpiteet tunnistimien tietojen luvusta ja yleistunnistimien
ohjelmoinnista aina ID-numeroiden koodaukseen on tehty helpoksi.

Tuotenumero
8PD 010 601-921

Lyhyesti
➔➔ Useiden yleistunnistimien ohjelmointi

➔➔ Bluetooth, USB ja WLAN tiedonsiirto PC:hen

➔➔ Tunnistimien ja TPMS järjestelmän perusasetukset, tarkastus, tunnistimien kopiointi, IDnumeroiden koodaus ohjainlaitteeseen.

➔➔ Tekniset tiedot TPMS järjestelmistä
➔➔ TPMS vikamuistin kysely ja tyhjennys

➔➔ Tunnistintietojen (myös OE) luku suoraan
renkaasta
➔➔ Töiden dokumentointi
➔➔ Selkeä PC ohjelmisto dokumenttien ja päivitysten hallintaan

BMA TOOL
BMA Tool on helposti liikuteltava jarrujärjestelmien huoltolaite, jossa voidaan käyttää
5 l jarrunestesäiliötä. Mahdollistaa kaikki huoltotoimenpiteet ja helpon jarrunesteen
vaihdon kaikkiin jarru- ja kytkinjärjestelmiin kaikentyyppisissä ajoneuvoissa.
HUOM! Useat työt vaativat diagnoositestauslaitetta!
Lyhyesti

Tuotenumero
8PE 003 798-301

➔➔ ABS/ESC järjestelmien oikeaoppinen ilmaus
ja jarrunesteiden vaihto

➔➔ Automaattinen pysäytys jarrunesteen loppuessa säiliöstä

➔➔ 3.5 m täyttöletku pikaliittimillä varmistaa helpon ilmausprosessin

➔➔ Säädettävä paine 0.4bar-2.4bar

➔➔ Helppokäyttöinen
➔➔ Helppo täyttää
➔➔ Hydraulipumppu paineen nostoon

BMB TOOL
BMB Tool on helposti liikuteltava jarrujärjestelmien huoltolaite, jossa voidaan käyttää
5-20 l jarrunestesäiliötä. Mahdollistaa kaikki huoltotoimenpiteet ja helpon jarrunesteen
vaihdon kaikkiin jarru- ja kytkinjärjestelmiin kaikentyyppisissä ajoneuvoissa.
HUOM! Useat työt vaativat diagnoositestauslaitetta!

Lyhyesti
➔➔ Sähköhydraulipumpulla säädettävä virtaus
➔➔ Jarruneste ei vaahtoudu

Tuotenumero
8PE 003 798-311

➔➔ Automaattinen pysäytys jarrunesteen loppuessa säiliöstä
➔➔ ABS/EDS/SBC/ESC järjestelmien oikeaoppinen ilmaus ja jarrunesteen vaihto
➔➔ Säädettävä paine 0.4bar-2.4bar
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TESTAUSLAITTEET & ERIKOISTYÖKALUT

VALOJEN SUUNTAUSLAITTEET

SEG V – VASTAA NYKYTEKNIIKAN VAATIMUKSIIN

Tuotenumero
8PA 007 732-401

Uuden sulkupolven laite yhdistää diagnoosi- ja valoasiantuntijoiden laajan tietämyksen.
Käyttäjän puolelle suunnatulla 8,4˝ kosketusnäytöllä voidaan ohjata kaikkia SEG V:n
toimintoja
yksinkertaisesti, selkeästi ja intuitiivisesti. Ajoneuvon yksiselitteiseen tunnistukseen käytetään ”Car History” -toimintoa. CMOS-kamera tallentaa valonheittimien valojen jakautumisen ja välittää sen elektroniikan analysoitavaksi. Tämän jälkeen
valon jakautuminen ja sen erityistiedot näytetään kuvaruudulla lähes reaaliajassa. Mega
macs -sarjaan perustuvan ohjelmiston avulla ajoneuvokohtaiset tiedot voidaan kirjata jo
ennen mittauksen aloittamista. On myös mahdollista suorittaa pikatesti ilman tietojen
kirjaamista. Mittauksen jälkeen mittaustietoraportit voidaan välittää USB-liitännän kautta oheislaitteille.

SEG IV – SOVELTUU KAIKKIIN VALAISTUSRATKAISUIHIN
Nykyaikainen valojen suuntauslaite, joka soveltuu kaikkien halogeeni-, xenon-, LED,
sekä automaattisella kaukovalotoiminnolla varustettujen järjestelmien kanssa
käytettäväksi.

Tuotenumero
8PA 007 732-301 (SEG IV DL)
Tuotenumero
8PA 007 732-311 (SEG IV DLLX)

SEG ECONOMY – KATTAVA PERUSVERSIO
Laadukas perusversio perinteisten valaistusjärjestelmien suuntaukseen.

Tuotenumero
8PA 006 796-071

YLEISK ATSAUS

SEG V

SEG IV-DLLX

SEG IV-DL

SEG Economy

Digitaalinen LUX mittari

+

+

+

+

Laajakaistatähtäin

+

+

+

Kääntöpeili
Fresnel linssi

+

Lasertähtäin

*

+

*

+

+

+

+

+

+

Vesivaaka / epäkesko
kallistuksen säätöön

+

+

Käännettävä pylväs
optiikkakotelon säätöön

+

+

+

Soveltuu kiskoille

+

+

+

8.4" kosketusnäyttö

+

Ajoneuvon tunnistus ja
ajneuvohistoria

+

USB liitäntä

+

WLAN valmius

+

Päivitettävissä

+

CSC Tool yhteensopiva

+

+

Polymeeri rullajalusta

+

+

+

Kalibroitavissa

+

+

+

+

+
*	L aserilla

HELLA GUTMANN SOLUTIONS

Lundborgvej 10 | 8800 Viborg
Tanska (palvelemme myös suomeksi)
Puh. +45 86 60 28 88, +358 40 142 8128
E-mail vh@hella-gutmann.fi
www.hella-gutmann.com

