
maaK van uw werKpLaaTScompuTer 
EEN SERVICE TOOL

mega macs pc



optimale service
Uitgebreide diagnoseapparatuur is duur. 
En vaak wordt een groot deel van de ter 
beschikking staande functies helemaal 
niet of slechts zelden gebruikt. mega 
macs PC is ontwikkeld om bedrijven 
krachtige maar betaalbare servicesoft -
ware aan te bieden, die in de basisuitvoe-
ring over alle essentiële functies voor een 
probleemloze service beschikt. Om uw 
werkzaamheden niet alleen sneller, maar 
ook comfortabeler te kunnen uitvoeren, is 

power in een notendop –  de complete mega macs pc-sost ware op een uSB-stick

In één oogopslag

een overzicht van de mogelijkheden

de mega macs pc is een compacte en krachtige sost ware-oplossing die van uw computer een speciale 
onderhoud en service georiënteerde tool maakt. ideaal voor servicebedrijven en kleine werkplaatsen 
die ook zonder volwaardige diagnoseapparatuur diverse instellingen willen uitvoeren, maar ook voor 
middelgrote en grote garagebedrijven die naast hun diagnosetester behoest e hebben aan een service-
tool. Het lezen en wissen van foutcodes en het uitvoeren van service-resets voor meer dan 40 automer-
ken vormen hierbij slechts de basis. naar wens kan het aantal mogelijkheden van de mega macs pc 
individueel worden uitgebreid - en zoals altijd bij Hella gutmann Solutions voor een eerlijke en transpa-
rante vaste prijs. Zonder verborgen kosten.

met mega macs PC draadloze communi-
catie tussen het voertuig en de werk-
plaatscomputer mogelijk, en dat met een 
bereik tot en met 50 meter. Direct bij het 
aansluiten wordt de VIN-code van het 
voertuig gelezen. Verwisselingen of 
verkeerde invoer van het 17-cijferige 
nummer behoren hiermee tot het verleden. 
Uitgelezen foutcodes en uitgevoerde basi-
sinstellingen en coderingen worden in de 
Car History opgeslagen en kunnen 
zodoende altijd geraadpleegd worden.

foutcodes van alle ecu’s lezen 
en wissen

Serviceresets van alle systemen

draadloze communicatie

car History

grafi sche weergave van de 
diagnose-aansluiting

vin-identifi catie

Lexicon

regelmatige updates*

Servicegegevens*

Servicecoderingen*

Servicebasisinstellingen*

geschikt voor passThru

* afhankelijk van de gekozen soft warelicentie



BETER IS BETER
werkplaatsen en servicebedrijven die echt geld willen verdienen, hebben tegenwoordig naast ervaring en 
kennis vooral ondersteuning nodig in de omgang met de steeds complexer en omvangrijker wordende 
voertuigelektronica. mega macs pc is de eerste sost ware-oplossing van Hella gutmann Solutions die van 
de werkplaatscomputer een krachtig serviceapparaat maakt. Sensoren inleren, waarden resetten of 
systemen uit-/inschakelen doet u in de toekomst heel gemakkelijk via uw computer. de installatie en het 
gebruik van het programma zijn zoals steeds eenvoudig en spreken voor zich. de communicatie met alle 
voertuig-ecu’s verloopt draadloos, het lezen en wissen van foutcodes gaat al even eenvoudig als het 
uitvoeren van serviceresets. ongeacht of u gebruikmaakt van Lan of van wLan – met mega macs pc 
haalt u een waardevol servicegereedschap in de werkplaats. Het zorgt voor meer comfort, snellere 
reparaties en een grotere omzet.

mega macs pc



altijd een stap verder
mega macs PC houdt alle belangrijke informatie voor u 
gereed – vaak nog voordat u deze nodig heeft . Zo informeert 
het systeem bijvoorbeeld over terugroepacties* en geeft  u zo 
een waardevolle voorsprong in de planning. Nadat het service-
schema is afgewerkt, kan direct een servicereset worden 
uitgevoerd en een protocol worden afgedrukt.

Ook met servicegegevens* voor vloeistofhoeveelheden, 
tandriemgegevens, arbeidswaarden of zekeringen kan 
mega macs PC prima overweg. Zelfs het coderen* van banden, 
wielventielen of afstandsbedieningen is met de soft ware mogelijk.

inpluggen en aan de slag
Om ervoor te zorgen dat alles van begin af aan zonder problemen 
functioneert, installeert mega macs PC zich via plug-and-play 
uiterst eenvoudig en zonder omslachtige vrijgave of activering. 
U kunt onmiddellijk aan de slag en alle voordelen van 
mega macs PC benutten.

alles wat u nodig heest .
Met de mega macs PC tovert u uw werkplaatscomputer in een 
handomdraai om tot een krachtig, op onderhoud en service 
georiënteerde tool. De computergebaseerde soft ware-oplos-
sing is ontwikkeld om tegemoet te komen aan de speciale be-
hoeft en van service-georiënteerde werkplaatsen. Van het uit-
voeren van servicewerkzaamheden tot resetten en coderen: 
mega macs PC levert grondig werk en integreert zich perfect 
in uw arbeidsproces.

De soft ware-oplossing voor 
servicebedrijven en werkplaatsen
met de mega macs pc tovert u uw werkplaatscomputer in een handomdraai om tot een krachtig, op onder-
houd en service georiënteerde tool. de computergebaseerde sost ware-oplossing is ontwikkeld om tegemoet 
te komen aan de speciale behoest en van service-georiënteerde werkplaatsen. van het uitvoeren van service-
werkzaamheden tot resetten en coderen: de mega macs pc levert grondig werk en integreert zich perfect in 
uw arbeidsproces.  

Samen met mega macs PC ontvangt u 1 jaar onbeperkte toe-
gang tot alle functies: inclusief servicegegevens, coderingen, 
basisinstellingen en updates. Na afloop van de licentie kunt u 
alle basisfuncties, zoals het lezen en wissen van foutcodes en 
het uitvoeren van serviceresets, onbeperkt en volledig blijven 
gebruiken. Uiteraard is het dan mogelijk de licentie voor ser-
vicegegevens, coderingen, basisinstellingen en updates te ver-
lengen.

draadloze communicatie tussen 

werkplaatscomputer en voertuig* afhankelijk van de gekozen soft warelicentie



Technische gegevens

SofTware
Grafische interface

Navigatie via intuïtieve menu’s

Uitgebreide gegevens van meer dan 40 automerken

Afdrukfunctie

LeveringSomvang
PC VCI

USB-stick met installatiesoftware en handleiding

USB-kabel (3 m)

Snelstart-gids

Keycord

Muismat

Stickerset

opTioneLe acceSSoireS:
OBD-verlengkabel

Voertuigadapter

SYSTeemvereiSTen
Ten minste Microsoft Windows XP SP3

Hardware 512 MB RAM, 2 GB opslagruimte op de harde 

schijf, USB 2.0-interface

Aanbevolen Microsoft Windows 7 (of hoger)

Hardware 1024 MB RAM, 4 GB opslagruimte op de harde 

schijf, USB 2.0-interface

pc vci diagnoSemoduLe
Afmetingen 110 x 50 x 26 mm (L x B x H)

Interfaces Micro-USB, Bluetooth®

Zendbereik binnen 3 – 10 m

Zendbereik buiten maximaal 50 m

Gegevensoverdracht-

snelheid

max. 3  Mbit /s

Frequentieband 2,4 GHz

Omgevingstemperatuur 

werkbereik

0 – 45 °C/aanbevolen: 10 – 35 °C
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HeLLa guTmann SoLuTionS nederLand
Celsiusbaan 2, Postbus 1398 
3430 BJ Nieuwegein, Nederland 
Tel.: 030 609 5611 
E-mail: nl.info@hella.com 
www.hella.nl, www.hella-gutmann.com 
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