
mega macs X

Az innovatív diagnosztikai megoldás –

egyéniség és rugalmasság mindenkinek

ÚJ
Most Bluetooth-os

MT-HV

méréstechnikai  

modullal



A jövő itt van –

és az Ön igényeihez tervezték

TELJESEN ÚJRATERVEZVE

Csak a megszokott szerkezetek teljes átgondolásával és 

 megváltoztatásával keletkezhetnek úttörő jövőbeli stratégiák.  

A legjobb példa erre a gombos mobiltelefon okostelefonná 

 változása. Most azt a kort éljük, amikor a járművek menetképes, 

teljesen online univerzális eszközökké válnak. A vezető teljesen 

egyedül döntheti el, melyik funkciókat vegye át az autó, milyen 

 beltéri és külső hatásokat kell a szín és fény felkapcsolásával 

 elérni. Ehhez gigantikus adatmennyiségre van szükség.  

ÁTVÁLTOZÓMŰVÉSZ ALAKÍTJA AZ ÖN JÖVŐJÉT

Ezért a Hella Gutmann a diagnosztikai és adatvilágot is teljesen 

újragondolta, és megteremtette a mega macs X modellt. Az 

 ultrahangos protokollokkal, mint a DoIP és a CAN FD, eléri azt, 

ami sok régebbi diagnosztikai eszköz számára lehetetlen: az új 

 járműgenerációk óriási adatmennyiségének gyors feldolgozását.

Épp úgy, mint a járműhasználók, Ön is teljesen egyénileg 

 eldöntheti a műhelyben, hogy melyik funkciómodulokra és 

 adatfajtákra van szüksége a diagnosztikához, és ezekhez  

melyik kezelőegységeket szeretné alkalmazni. Lehet, hogy  

ma ezt, holnap már egy másikat. 

A mega macs X a megszokottól teljesen függetlenítve forradalmasítja a munkavégzést és a járművel 

való kommunikációt. A Hella Gutmann eddigi legrugalmasabb diagnosztikai megoldása műszakilag   

az élmezőnyben van, és jobban kezelhető mint valaha. És a legjobb hír: Minden műhelymérethez 

 alkalmazható.
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Mit jelent az X? A korlátok nélküli lehetőséget

X = KEDVEZŐ BELÉPŐSZINT

Így az X a széles alkalmazási lehetőségek gazdaságosságát jelenti, 

moduláris alapon. A belépőszintű licenccel pénzügyi  kockázat 

nélkül beszállhat a piacot átfogó diagnosztikába, a  Hibakód 

 olvasása/törlése funkcióval pl. bebiztosíthatja használtautó- 

kereskedését. Az éves többszöri szoftverfrissítés hosszútávon 

biztosítja a magas járműlefedettséget. Kijelzőként  egyszerűen 

használjon egy régi táblagépet, notebookot, vagy  saját, tetsző-

leges operációs rendszerű PC-jét (Windows, Android, Apple IOS, 

Linux). 

X = RUGALMAS ÉS KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ

Bármilyen tetszés szerinti méretű műhelyben, és  specializációtól 

vagy súlyozott szemponttól függetlenül az X újfajta  szabadságot 

jelent a kezelésben. A járműben csak a mega macs X diagnoszti-

kai modul van, CARB-interfészkábeles kapcsolódással. A kezelés 

az Ön által választott különálló kijelző készülékkel történik. Nem 

kell nehéz diagnosztikai készüléket sem magával vinni. Az sem 

jelent nagy beruházást, ha a notebookot vagy a táblagépet esetleg 

ki kell cserélni. 

X = A MŰKÖDÉS EGYÉNI KONFIGURÁLÁSA

Mindenek előtt az X a szolgáltatási kör rugalmas hozzáigazítását, 

ezáltal pedig a befektetés maximális biztonságát jelzi. Ha először 

a Hibakód olvasása/törlése minimális funkciókkal szeretne kez-

deni, akkor válassza a belépőszintű licencet. Magasabb licencekre 

bármikor válthat. Az over the Air, azaz online engedélyezések 

 lehetővé teszik, hogy a mega macs X teljesen rugalmasan, az Ön 

egyéni igényei szerint növekedjen – egészen a legmagasabb 

szintű diagnosztikai megoldásig, a mega macs 77 SDI szintjéig, 

amely vezetett méréseket és új funkciókat, ill. adatfajtákat 

 tartalmaz a vezetőasszisztens rendszerekre és a világításrend-

szerekre, valamint az e-mobilitásra vonatkozóan. Motorkerékpár- 

diagnosztikához a jövőben két változat áll rendelkezésre: A 

 kizárólag motorkerékpárokkal foglalkozó műhelyek számára az 

X-Bike változat megfelelő. Olyan műhelyek esetén, akik szeretnék 

bővíteni szgk-változatukat, opcionálisan előfizethető az X-Bike 

kiegészítő licenc.

X = GYORS, RÉSZBEN AUTOMATIZÁLT ELSŐ TELEPÍTÉS

A mega macs X a Plug and Play koncepció szerint lett kialakítva. 

Ez főként a böngészőalapú első üzembe helyezésre vonatkozik, 

tetszés szerinti kijelző készülékkel. QR-kód beszkennelése  

után, vagy manuális bevitel után automatikusan elindul az úgy 

nevezett SDI telepítés. Ez a telepítés lezárulásáig és az Ön  

mega macs X készülékének a kijelzőkészülékkel történő párosí-

tásáig egyértelműen történik. 

X = LÁGY TAPINTÁSÚ HÁZ, HOSSZÚ ÉLETTARTAMRA  

TERVEZVE

Az a legjobb javítás, amit soha nem kell elvégezni: Kiváló 

 minőségű anyag, és egy részen ütésálló TPE-elem óvja az Ön 

mega macs X készülékét és ügyfelei járműveit is a károsodástól.  

Ha azonban valamikor leromlana az akkumulátor teljesítménye, 

vagy megsérülne egy CARB-dugasz, arról már előzetesen gon-

doskodtunk. Ahhoz, hogy a lehető legalacsonyabban tartsa a 

 javítási időket és költségeket, az új készüléket már a tervezésnél 

javításbaráttá varázsoltuk, kétrétegű házzal láttuk el. Az OBD- 

kábel, valamint az akkumulátor külön is cserélhető. 

A névben a mega macs mindig a Hella Gutmann bevált diagnosztikai készülékeit jelentette. A mega macs 

56 és 77 mellett aktuálisan létezik a mega macs PC és a ONE megoldás is. Jóllehet, a mega macs X 

egy ismert termékcsaládból származik, mégis tud újat mutatni. Mindenek előtt: X előnye van. Ezért az 

X minden olyan előnyre vonatkozik, amelyet az adott  műhely a maga számára szabadon  definiálhat 

és konfigurálhat. 

4



++

MINDIG VAN VÁLASZTÁSA: A HARDVERNÉL … 

Teljesen Önön múlik, hogy a kezeléshez melyik végkészüléket 

párosítja össze a mega macs X készülékkel: A meglévő táblagé-

pét, notebookját vagy tetszés szerinti operációs rendszerű más 

PC-t. Vagy dönthet a strapabíró, előre konfigurált Hella  Gutmann 

táblagép mellett is.

Az elektromos mérésekhez választhat még két mérőmodul 

 közül is: MT-USB a 60 V-ig tartó tartományban végzett mérések-

hez, illetve MT-HV a nagyfeszültségű mérésekhez. Az MT-HV 

ezen felül további funkciókat is kínál, mint a gyors jelek leképe-

zése és a nyomásmérések.

Válassza azt ami Önnek 

a legmegfelelőbb

… ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK TERÉN

Az SDI X1 és SDI X5 közötti lépcsőzetes kialakítású munka-

szoftver, valamint az SDI X-Bike segítségéval tökéletesen egyéni 

igényeire szabhatja mega macs X készülékét. Ön egyszer 

 befektet arra a szolgáltatásra, mondjuk az SDI szoftverre, ame-

lyikre szüksége van. Később gond nélkül végezhet bővítéseket.  

A szoftverhez hasonlóan kiválasztja a havi használati licencét  

X1 és X5 között, illetve az X-Bike vagy az X-Bike kiegésztést. 

 Bármikor egyedül elvégezheti a verziófrissítéseket felfelé vagy 

lefelé. 

X1 licenc

X2 licenc

X3 licenc

X4 licenc

X5 licenc

X-Bike licenc

X-Bike kiegészítő licenc

FOLYAMATOS KÖLTSÉGEK

Licencek

SDI X1 = X1 licenc

SDI X2 = X2 licenc

SDI X3 = X3 licenc

SDI X4 = X4 licenc

SDI X5 = X5 licenc

X-Bike SDI-modul  

= X-Bike licenc

Szoftver

EGYSZERI BEFEKTETÉS

mega macs X 

 

Hella Gutmann táblagép  

(opcionális) 

8. oldal

Méréstechnika (opcionális) 

12. oldal

EGYSZERI BEFEKTETÉS

Hardver

A szoftvermodulok és licencek országról országra eltérőek lehetnek.
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KIALAKÍTÁS A FELHASZNÁLÓ SZEMSZÖGÉBŐL TERVEZVE

Már külsőre is eltér a mega macs X az eddigi diagnosztikai 

 megoldásoktól, mivel sem kijelzője, sem billentyűzete nincs. De 

mint ahogy azt a beépített LED-világítással felszerelt vezetékes 

CARB-dugasszal rendelkező modern kialakítású, túlméretezett 

VCI-nél feltételezzük, ez a Hella Gutmann a jövőbe tekintő, 

 eddigi legrugalmasabb diagnosztikai megoldása.

EGYÜTTMŰKÖDŐ INNOVATÍV RÉSZLETEK

A mega macs X átgondolt készülékkoncepciója az olyan műszaki 

részletekben is megmutatkozik, mint a körben futó vezetékcsa-

torna és a mágnesfelület, amely a CARB-dugaszt a megfelelő 

helyzetben rögzíti a házon. Így a mega macs X kompakt egységgé 

válik, amely a használaton kívüli időszakban tisztán a tartóra 

 helyezhető, és indukciós töltéssel tölthető. A diagnosztikánál a 

készülék elején és hátulján egy-egy zöld LED-sor jelzi az aktív 

járműkommunikációt. A többi funkciót az úgy nevezett hullámjel 

(swoosh) részleges kivilágítása jelzi.

A decentralizálás a készüléktervezésnél is jelen van: A mega macs X készüléknél a teljes logika 

vagy az ‚agy‘ is – egyetlen kisméretű, kompakt házban kapott helyet. Természetesen az érzékeny 

érintőképernyő azonban elkülönülten helyezkedik el. Ez észszerű abból a szempontból, ha egy hajtós 

munkanapon mégis nekiütközne valami.

Elegáns külső, professzionális tartalom
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A mega macs X erős házában koncentrálódik  a teljes logika, tehát 

a processzor, a diagnosztikai szoftver, és az integrált diagnosztikai 

protokoll – alatta a CAN FD és a DoIP a legfiatalabb járműgenerációk 

számára. Ez nagy előny, mivel ezekkel sok régebbi diagnosztikai 

készülék már nem tud kommunikálni. 

Ön dönti el, hogy milyen kijelző és kezelőegységet alkalmaz a 

járműdiagnosztikához: Teljesen tetszése vagy a rendelkezésre 

állás szerint lehet az táblagép, notebook vagy egy tetszőleges 

operá ciós rendszerrel ellátott PC (Windows, Android, Apple IOS, 

 Linux). 

A mega macs X készülékbe integrált tartó lehetővé teszi, hogy a 

készüléket a jármű oldalablakán helyezzék el, és ezzel biztosítja 

azt is, hogy a krómgőzölt üvegezésű járműveken folyamatos legyen 

a stabil vezeték nélküli kapcsolat a kijelző-/kezelőegység felé. 

 

Mint az okostelefonon, a mega macs X készüléken is van integ-

rált zseblámpa és praktikus készülékkeresés funkció: Egyetlen 

kattintás a kezelőfelületen a ‚find my mega macs‘ (Keresd meg a 

mega macsot) gombra ,ez segít célzottan keresni a hozzá tartozó 

készüléket.
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A legjobb, ha azonnal belekezd! 

EGYSZERŰ AZONNALI INDÍTÁS A HOZZÁ TARTOZÓ  

HELLA GUTMANN TÁBLAGÉPPEL

Ezzel a csomaggal akkor sem fog csalódni, ha még soha nem 

fogott a kezébe táblagépet. Az integrált telepítésvarázslóval a 

táblagép és a mega macs X teljesen automatikusan felismerésre 

kerül, és Ön azonnal megkezdheti a diagnosztikát. 

 

Ekkor a táblagép szoftvertartalmai teljesen a lényegre korláto-

zódnak: a mega macs X készülékkel történő kommunikációra  

a diagnosztikához, valamint az e-mail és az internet-böngésző 

használatára. Az alkalmazások hálózatról történő letöltése  

a Hella  Gutmann táblagépnél szándékosan van blokkolva, hogy 

hosszú távon biztosítsa az Ön kijelző- és kezelőegységének 

gyorsasáságát. 

Mellesleg: Ha kérdései merülnek fel, természetesen számíthat  

a Hella Gutmann ügyfélszolgálatára.

Az opcionális Hella Gutmann táblagéppel különösen egyszerűen belekezdhet a diagnosztikába.  

A modern androidos táblagépet dokkolóállomással szállítják, amely számos interfészt kezel (HDMI, 

Ethernet stb.). Ezt körültekintően választottuk ki, a gyorsaságra, a megbízhatóságra és a terhel-

hetőségre tekintettel, valamint a mega macs X készülékkel végzett diagnosztikához lett kialakítva.

Hella Gutmann táblagép dokkolóállomással

8



Kicsivel több lett, maradhat?

USB-MODUL AZ ÁRAM-, FESZÜLTSÉG-,  

ÉS ELLENÁLLÁSMÉRÉSEKHEZ

Ha a mega macs X készüléket USB vezetékkel kötik össze az 

 opcionális MT-USB méréstechnikai modullal, akkor a kezelő- és 

kijelzőegységen automatikusan megjelenik a „Méréstechnika“ 

menüpont. Ezáltal az Ön diagnosztikai készüléke – a megfelelő 

licenc megléte előfeltéltel – kiegészítőleg praktikus 2 csatornás 

multiméterré is válik, amely 60 voltig alkalmas feszültségmé-

résre, illetve áram- és ellenállásmérésekre. Minden beállítást 

egyszerűen elvégezhet a kezelőkészülékkel.

BLUETOOTH-OS MODUL AZ ÖSSZES MÉRÉSHEZ,  

NAGY- ÉS ALACSONYFESZÜLTSÉGŰ TERÜLETEN 

Még kényelmesebben elvégezhetők a mérések a Bluetooth útján 

összepárosított MT-HV méréstechnikai modullal. A kiválasztott 

licenctől függően az MT-HV fixen integrált nagyfeszültségű 

 méréstechnikával kiegészítőleg multiméterként és 2 csatornás 

 oszcilloszkópként is működik alacsony feszültség esetén, a 

 ‚Vezetett mérések‘ luxus menüponttal. Ide nyomásmérő egysé-

get is csatlakoztathat.

A gyors hibakeresésnél a hibakódok olvasása és a rendszerparaméterekbe való betekintés a kiválasztás 

első szempontja. Mégis akadnak olyan esetek, amelyekben az elektromos mérések semmivel  

nem helyettesíthetők. Arra is speciálisan ki van alakítva a mega macs X – az Ön választása szerinti 

opcionális méréstechnikai modulokkal együtt.

MT-USB méréstechnikai modul

ÚJ
 Innovatív Bluetooth-os 

modul nagy- és  

alacsonyfeszültségű 

mérésekhez

MT-HV méréstechnikai modul
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Minden amit a mega macs X 

szolgáltatásairól tudni kell

Minden egyes mega macs X pontosan olyan teljesítményű, mint ahogy a konfigurációjában meg van 

 határozva. Teljesen Önök múlik, hogy milyen funkciókat és adatokat választ ki. Még később is feltöltheti 

a mega macs X készülék ‚agyának rekeszeit‘ az Ön változó igényeinek megfelelően olyan tartalmakkal, 

mint az ADAS és a világítás vagy az elektromobilitás új adatvilágai. A kis i betű megbízható segítséget 

nyújt a műszaki Callcenterben dolgozó szakértőknek köszönhetően.

Funkciók 
Rugalmas, márkákat átfogó diagnosztikai készülékként, amely 

olyan kommunikációs protokollokkal rendelkezik, mint a DoIP  

és a CAN-FD, a mega macs X készülék nem helyettesíthető a 

műhelyben a hétköznapokon. A funkciók és az adatok között a 

legrövidebb úton történő gyors váltás értékes időt spórol meg 

Önnek. Nincs többszörös adatmegadás, minimálisra csökken a 

hibaforrások száma. Ez már a VIN, rendszám vagy más megol-

dások útján végzett biztonságos járműazonosítással kezdődik.

A Hibakódolvasás és -törlés kötelező funkció mellett a mega macs 

X kiterjedt szolgáltatásokkal rendelkezik. A szerviz-visszaállí-

tásoktól, a km-állás automatikus lekérdezése és a rendszerpa-

raméterekbe történő betekintésen át a mega macs X PassThru- 

eszközként történő használatáig. Továbbá a mega macs X a 

beavatkozók (beavatkozó-teszt), az alapbeállítások, a  kódolások 

és a kalibrálások aktív kivezérléseivel támogatja Önt. Így nincs 

annál gyorsabb, mint amikor az automatikus megoldási javaslat 

telitalálatként ér célba. 

Méréstechnika
A hibakódolvasás, a rendszerparaméterekbe történő betekintés, 

vagy egy célzott beavatkozó-teszt nem minden esetben vezet  

el azonnal a hiba okához. A döntő tényezők ezt követően  

gyakran hagyományos elektromos mérést eredményezhetnek. 

Ez mega macs X készülékkel egyáltalán nem olyan nehéz, mint 

amilyennek a modern járművek elektronikus rendszerei miatt 

tűnhet. Kérésére az MT-USB felszereltségű diagnosztikai 

 készüléke kiegészítőleg praktikus kétcsatornás multiméterré 

 változik. Eközben minden beállítást a szokásos módon a kezelő-

készülékkel végez el. 

De megy ez még jobban is: A Bluetooth-os MT-HV mérés-

technikai modullal, betolt MT-77 esetén az Ön mega macs X 

 készüléke gyors, kétcsatornás oszcilloszkóppá alakul át. 

 Közben Ön lépésről lépésre a mega macs X készülékére hagyat-

kozhat. A legmagasabb szoftverrel/licenc még a angyfeszült-

ségű méréseket is támogatja.

A KÖVETKEZŐ LÉPÉS:  

VEZETETT NAGYFESZÜLTSÉGŰ MÉRÉSEK

A többfeszültségű és nagyfeszültségű hálózatokkal 

felszerlt járműveken végzett munkáknál is megbízhat 

mega macs X készüléke támogatásában – diagnoszti-

kailag és méréstechnikailag. Az összes biztonsági 

előírás tekintetbe vételével biztonságosan végigvezeti 

Önt a diagnosztikai készülék a hibrid és az elektromos 

járművek nagyfeszültségű mérésein. A pontos utasí-

tásoknak, a mérési eredmények, valamint az elvárt-  

és mértérték-elemzések áttekinthető ábráinak valódi 

gyakorlati haszna van.

JÖVŐÁLLÓ:  

CYBER SECURITY MANAGEMENT

A új és jövőbeni járműgenerációk biztonsági rendszerei 

esetén a gyártóspecifikus feloldási eljárások sokféle-

sége meggátolja a versenyképes munkavégzést, ezért 

a lehető legjobban kell azt kezelni.

A mega macs X készülékben ezt a Hella Gutmann Cyber 

Security Management átvállalja. Ha egyszer aktivál-

ják, szabaddá válik az út, hogy a biztonsági lezárással 

ellátott járműveken a megszokott diagnosztikai mély-

ségben végezzék a munkát.
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Adatbázis és segédletek
A helyes adatok nélkül a megfelelő időben és a megfelelő helyen 

még a legjobb szerelő sem képes dolgozni. Ezért nem kíméljük 

erőnket annak érdekében, hogy ügyfeleinknek a megbízható 

 műszaki adatokat kiemelkedő – lehetőleg OE megfelelőségű – 

minőségben biztosítsuk. A mega macs X készüléken a megfelelő 

adatbankok felé a kapcsolódások a háttérben észrevétlenül 

 zajlanak.

Valójában nem minden műhelynek van szüksége a teljes, 

 folyamatosan gyarapodó adatmennyiségre. Egyedül Ön dönti el, 

hogy melyik témamódozatra van szüksége saját szolgáltatási 

portfoliójához. Saját konfigurációjától függően X2 és X5 között  

az összes olyan adat rendelkezésére áll, amelyre a járművön 

szüksége van, közvetlenül a munkavégzési helyen. Ma és a 

 jövőben az adatok a tartalmukra és a modell-lefedettségre tekin-

tettel folyamatosan adaptálásra és bővítésre kerülnek.

Szolgáltatások
Milyenek lennének a mindennapok a műhelyben ‚magányos 

 harcosként‘? Bizonyára fárasztóak. Azonban a Hella Gutmann 

ügyfeleként Ön soha nem marad magára. A Hella Gutmann 

 műszaki Callcenterében hozzáértők nyújtanak segítséget, ha  

Ön az ügyfél járművével már nem boldogul.

Akár írásbeli csevegés a mega macs X készülékről indítva, akár 

telefonhívás a műszaki Callcenterbe: Mintegy 90 fős szakértői 

 csapatunk megbízhatóan szolgálja ki az Ön kérését. Többéves 

 tapasztalatunkkal és aktuális napi, gyártóspecifikus információ-

inkkal naponta legalább 2000 műhelynek segítünk az ügyféljár-

művek hibakeresésénél és -elhárításánál.

PRAKTIKUS:  

CALL FLAT SZOLGÁLTATÁS 

Az idő pénz. Amennyiben az Ön licence tartalmazza a 

„Call Flat“ VIP-szolgáltatást, akkor Önnek le sem kell 

ellenőriznie, hogy Call Card hívókártyáján van-e még 

egyenleg. Ez többek között azt jelenti, hogy megoszt-

hatja munkatársaival is az „ingyenes“ átalányt, a 

 műszaki segítségkérés igénybe vételéhez. Ez időt 

takarít meg és nem jár pluszköltséggel.

 

Vegye figyelembe, hogy műszaki ügyfélszolgálatunk 

szolgáltatásainak köre országonként eltérő lehet.

KORTÁRS: ADAS ÉS VILÁGÍTÁS, 

 VALAMINT E-MOBILITY

Az innovatív vezetői asszisztensrendszerekkel és 

 világításrendszerekkel felszerelt járműveken végzett 

munkák éppúgy, mint a nagyfeszültségű járműveken 

végzett munkák teljes figyelmet, és rengeteg ehhez 

való adatot követelnek meg. Az ADAS és világítás 

 tematikus modul számos vezetői asszsiztensrendszert 

(ADAS), valamint számos gyártó-, ill. modellspecifikus 

változatot figyelembe vesz. Az e-Mobility minden 

olyat biztosít, amelynek az elektromos- és hibridjár-

műveken végzett munkákhoz kéznél kell lenni. 
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Diagnosztika és mérések egy kézből

Ferszültség, ellenállás, áram vagy nyomás? Fix számértékek 

vagy változó jelek? Alacsony vagy nagyfeszültség? Tulajdonkép-

pen minden műhelybeli méréstechnikai kihíváshoz praktikus, 

részben vezetett megoldást kínál a mega macs X felépített rend-

szer. Az X3 licenctől kezdve Önnek lehetősége van a diagnosztikai 

készülékét méréstechnikai funkciókkal bővíteni. Ehhez a fel-

adatoktól függően a kettő közül legalább egy méréstechnikai 

modulra szüksége van, vagy az MT-USB-re vagy az MT-HV-re.  

A kisméretű MT-USB méréstechnikai modul segítségével a 

mega macs X* digitális 2 csatornás multiméterré alakul, a 60 volt 

alatti mérésekhez. Az USB-kábel csatlakoztatásakor a modul 

 automatikusan felismerésre kerül, és az SDI-felületen a Mérés-

technika menüponton keresztül rendelkezésre áll. Minden beállítás 

egyszerűen elvégezhető a mega macs X kezelőterminálján. 

A TÖKÉLETES PÁROS: MEGA MACS X ÉS MT-HV

Valódi álompár áll össze, ha a mega macs X készülékét az  

MT-HV modullal kombinálja. A jelentősen nagyobb MT-HV nem 

csak ugyanazzal a sikkes kialakítással rendelkezik, mint a  

mega macs X, hanem éppolyan rugalmas is. Ahogy az a legújabb 

generáció testvérkészülékeinél elvárható, mindkettő vezeték 

 nélkül, Bluetooth útján csatlakozik. Az innovatív MT-HV mérés-

technikai modul fixen integrált nagyfeszültségű méréstechnikával 

speciálisan a mega macs X számára került kifejlesztésre, és 

 lefed minden méréstechnikai funkciót, amelyet Ön az elektromos 

és a hibrid járműveknél igényel – feltéve, hogy a mega macs X  

a legmagasabb szintű X5 SDI-szoftverrel rendelkezik, és engedé-

lyezve van rajta az X5 licenc:

• Nagyfeszültségű mérések 1000 V-ig

•  Szigetelési ellenállás mérései a változtatható beállítású 

 vizsgálati feszültséggel

• Potenciálkiegyenlítés mérései a HV-komponenseken

• Ellenállásmérés (HV-szervizdugasz) 

* X3 szoftver-/licencszinttől

A mega macs X készülékkel a mérések egyszerűbbek, mint amilyennek  

tűnhetnek. Ön dönti el, melyik kiegészítő modullal folytatja – most vagy később. 
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Tippünk: Már az X4 SDI-szoftvertől és az X4 licenctől használható 

az MT-HV a beletolt MT-77 modullal. Azonban akkor az MT-HV 

házában kizárólag az alacsony feszültségű méréstechnikai szív 

fog dobogni. Ön élvezheti a vezeték nélküli mérés kényelmét  

és a ‚Vezetett mérések‘ luxusfunkciót. Továbbá a betolt MT-77 

 lehetővé teszi az Ön LPD-Kit szenzorainak csatlakoztatását, és  

a nyomásmérések elvégzését.

A mega macs X kijelzőkészülékkel és  
MT-HV modullal folytatott kommunikációja  
vezeték nélkül működik. 
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Röviden

BASIC

PRO

PLUS

ÁTVÁLTOZÓMŰVÉSZ ALACSONY/NAGYFESZÜLTSÉGŰ, 

 VALAMINT NYOMÁSMÉRÉSEKHEZ

Azonban az innovatív Bluetooth-os modul nem csak nagyfeszült-

ségű méréseket tesz lehetővé. Egy cseles fogással Ön szükség 

esetén életre hívhat egy második méréstechnikai szívet az ala-

csony feszültségű tartomány számára az MT-HV-ben. Egyszerűen 

dugja be a mega macs 77 miatt meglévő, vagy újonnan megren-

delt MT-77 méréstechnikai modulját az MT-HV modulrekeszébe. 

Feltétel az illeszkedő mérőcsúcsok és kapcsok, ill. az áramerős-

séghez való árammérő fogók megléte, így Önnek egy digitális 2 

csatornás multiméter és egy ultragyors 2 csatornás oszcilloszkóp 

áll rendelkezésére. Ha azonban a modulrekesz üresen marad, az 

MT-HV kizárólag nagyfeszültségű multiméterként üzemel tovább.

MT-HV

MT-HV + nagyfeszültségű mérővezetékek, fekete/piros

MT-HV + fekete/piros nagyfeszültségű mérővezetékek  

+ MT-77 + fekete/kék mérőkábel + fekete/piros mérőkábel



A méréstechnikáról röviden

Alacsony feszültség (NV) és nagyfeszültség (HV) – Váltakozó feszültségek (AC) esetén egészen a  

30 V-ot is beleértve, vagy egyenfeszültségek (DC) esetén a 60 V-ot is beleértve a jármű alacsony-

feszültségű (NV) tartományáról – onnan nagyfeszültségről beszélünk (HV). A legtöbb elektromos 

 jármű 400 V értékkel, a különösen nagy teljesítményű modellek akár 800 V értékkel működnek. 

DIGITÁLIS MULTIMÉTER

Beállítható méréstartományú mérőkészülék áram (A), feszültség 

(V) és ellenállásméréshez (Ω). Az egyszerű multiméterek egy 

 bemeneti csatornával rendelkeznek. A felettük lévő 2 csatornás 

multiméterek egyszerre két jelet képesek észlelni és grafikusan 

leképezni. Az időtengelyre vonatkozó hatékonyság azonban 

 kétségtelenül közvetlenül függ a mintavételezési frekvenciától  

és a sávszélességtől. 2 csatornás mérőmoduljaink: MT-USB  

és MT-56 60 V-ig 1 MSa/s mintavételezési frekvenciával, 

max. 100 kHz sávszélességgel, és MT-77 200 V-ig 64 MSa/s 

 letapogatási frekvenciával, max. 10 MHz sávszélességgel. 

MÉRŐKÁBELEK, -CSÚCSOK, -KAPCSOK, ÁRAMMÉRŐ FOGÓ

A mérőcsúcsokkal és kapcsokkal felszerelt mérőkábel az elekt-

romos értékek letapogatására szolgál az áramvezető kábel és 

érintkezőtűk csupasz részén. Az árammérő fogó lehetővé teszi 

az érintésmentes árammérést üzemelés közben. Tippünk: Kék 

árammérő fogó 40 és 700 A között, zöld árammérő fogó  

40 A-ig. A fekete/kék mérőkábel itt az 1. sz. bemeneti csa-

tornához, a fekete/piros mérőkábel pedig a  2. sz. bemeneti 

csatornához való. 

OSZCILLOSZKÓP

Egy oszcilloszkóp képes ábrázolni az elektromos feszültség 

 (periódustartam) időbeli lefutását. Így a gyors elektromos folya-

matok láthatóvá tehetők. Lehetőleg 2 vagy 4 bemeneti csatorna 

FONTOS TANÁCS

A nagyfeszültségű rendszereken végzett munkáknál 

ügyeljen  személyi védőfelszerelésére (pl. munkavé-

delmi kesztyű és arcvédő), valamint a megfelelően 

kialakított munkavégzési helyre (pl. figyelmeztető 

és figyelemfelhívó táblák/lezárások). Kereskedelmi 

partnerénél kapható.

áll rendelkezésre, hogy átfedésben több feszültségjelet lehessen 

ábrázolni egy x és y tengelyen, és azokat össze lehessen hason-

lítani. Ezek a gyors és oszcilláló, valamint részben impulzus-

szélesség-modulált vezérlőjelek csak a 60 voltig terjedő alacsony 

feszültségű tartományban fordulnak elő. Egy oszcilloszkóp minő-

sége a gyorsasági fokával együtt nő. Ha lassú, akkor láthatat-

lanok maradnak a jelhibák. A gépjárművekkel foglalkozó műhely 

igényeihez általában egy 2 csatornás oszcilloszkóp elégséges. 

Tippünk: A mega macs X + MT-HV + MT-77, oszcilloszkóp  

2 galvanikus leválasztású bemeneti csatornával, 64 MSa/s 

mintavételezési frekvencia, és max. 10 MHz sávszélesség. 

NAGYFESZÜLTSÉGŰ MULTIMÉTER

Nagyfeszültségű mérőkészülék feszültséghez és ellenálláshoz.  

A nagyfeszültségű járművekben történő alkalmazáskor fontos  

0 V és kb. 1000 V közötti feszültségmérések és a szigetelési 

 ellenállás mérései változtatható lépésekben beállíthatók, a poten-

ciálkiegyenlítőmérések a HV-komponenseken és az ellenállás-

méréseken, pl. a HV-szervizdugaszon. Ezekhez a HV-mérésekhez 

egy bemeneti csatorna elegendő. Megoldásunk: mega macs X  

+ MT-HV 1000 V-ig.

NAGYFESZÜLTSÉGŰ MÉRŐKÁBEL ÉS MÉRŐCSÚCSOK

Speciálisan a nagyfeszültségű mérésekhez kialakított, nagyobb 

átmérőjű kábelek. A biztonságról olyan jellemzők gondoskodnak, 

mint például a manuális érintkezés, amelyet a méréseknél állan-

dóan tartani kell. Tippünk: Extra nagy érintkezőjű fekete/piros 

HV-mérővezetékek. A mérőcsúcsokat szükség esetén ki lehet 

cserélni, és fennáll a lahetőség gyártóspecifikus adapterek 

felhelyezésére.

VEZETETT MÉRÉSEK

Félautomatikus felhasználóvezetés a használandó mérőeszköz 

pontos adataival a meghatározott interfészeken. Ezen kívül az 

alacsony feszültségű területen a mérési tartományok automatikus 

beállítása, valamint a mért értékek automatikus kiértékelése a 

járműspecifikus/alkatrész-specifikus elvárt értékek aránya. 

Megoldásunk: mega macs X + MT-HV (MT-77 modullal) az  

X4 licenctől.
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Igényekre szabott szoftvermodulok

FEJLŐDJÖN A KIHÍVÁSOKKAL EGYÜTT

Kicsivel akar kezdeni, hogy a jövőben abból nagyra nőjön? Vagy 

azonnal a teljes programot használná? Mint mindig, ha a döntése 

téves, Ön soha nem járhat pórul. Végezetül, a verzióváltás felfelé 

és lefelé is bármikor lehetséges. 

Előre konfigurált szoftver-/licencmoduljainknak köszönhetően Ön igényeire szabhatja a mega macs X 

 készüléket. Ha pedig később kicsit többre van szüksége, egyszerűen váltson egy nagyobb csomagra.  

Végül a rugalmasság azt jelenti: rugalmasan tudunk reagálni a megváltozott feltételekre.

SZOFTVERMODULOK

X1 SDI modul X2 SDI modul X3 SDI modul X4 SDI modul

LICENCEK*

X1 licenc X2 licenc X3 licenc X4 licenc

FUNKCIÓK 

• Hibakód olvasása/törlése 
(teljes lekérdezés nélkül)

• DoiP technológia

• Hibakód olvasása/törlése 
• DoiP technológia  
• Szerviz-visszaállítás 
• Alapbeállítások 
• Paraméterek 
• Kódolások 
• Beavatkozó-teszt 
• Tesztfunkciók
• Hibakódalapú   

online megoldási javaslatok 
• Cyber Security Management
• Automatizált km-lekérdezés

• Hibakód olvasása/törlése 
• DoiP technológia  
• Szerviz-visszaállítás 
• Alapbeállítások 
• Paraméterek 
• Kódolások 
• Beavatkozó-teszt 
• Tesztfunkciók
• Hibakódokra épülő  

online megoldási javaslatok 
• Cyber Security Management
• Automatizált km-lekérdezés

• Hibakód olvasása/törlése 
• DoiP technológia  
• Szerviz-visszaállítás 
• Alapbeállítások 
• Paraméterek 
• Kódolások 
• Beavatkozó-teszt 
• Tesztfunkciók
• Hibakódokra épülő  

online megoldási javaslatok
• Cyber Security Management  
• Automatizált km-lekérdezés

MÉRÉSTECHNIKA**

• Multiméter  • Multiméter 
• 2 csatornás oszcilloszkóp 
• Vezetett mérések
• Nyomásmérések
• Vezetett nagyfeszültségű  mérések

Szükséges méréstechnika  (minimum): 
MT-HV MT-56  
vagy MT-USB modullal

Szükséges méréstechnika  (minimum): 
MT-HV MT-77  modullal és nagyfeszült-
ségű mérővezetékekkel

ADATOK

• HGS Data (2 pót hozzáférés) • Visszahívási akciók 
• Alkatrész-beállítási adatok 
• Alkatrészek elhelyezkedése 
• Vezérműszíj-adatok 
• Kapcsolási rajzok 
• Beltéri levegőszűrő 
• Biztosítékok/relék 
• Munkaértékek 
• Inspekciós adatok 
• HGS Data (2 pót hozzáférés)

• Visszahívási akciók 
• Alkatrész-beállítási adatok 
• Alkatrészek elhelyezkedése 
• Vezérműszíj-adatok 
• Kapcsolási rajzok 
• Beltéri levegőszűrő 
• Biztosítékok/relék 
• Munkaértékek 
• Inspekciós adatok 
• HGS Data (2 pót hozzáférés) 
• PIN-adatok 
• Szervizinformációk 
• Gyártói akciók 
• Akkumenedzsment 
• Javítási útmutatók 
• Dízelekre vonatkozó információk 
• Interaktív kapcsolási rajzok 
• Tünetalapú megoldások

ÚJ FUNKCIÓK ÉS ADATFAJTÁK

• ADAS ÉS VILÁGÍTÁS
• e-Mobility

Épp úgy, mint egy opcionális bővítés a motorkerékpár-területen 

az X-Bike kiegészítő licenccel. Mellesleg ez mindig tartalmazza 

Önnek az összes rendszeres szoftverfrissítést.

A szoftvermodulok és licencek országról országra eltérőek lehetnek. A motorkerékpár-diagnosztikához a jövőben két változat áll rendelkezésre: A tisztán motorkerékpár  
profilú műhelyek számára az X-Bike változat kapható. Azok a műhelyek, amelyek szgk-s változataikat bővíteni szeretnék, opcionálisan az X-Bike kiegészítő licencet fizethetik elő.

*megfelelő szoftvermodul szükséges
**megfelelő tartozék szükséges
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Műszaki adatok

HELLA GUTMANN TÁBLAGÉP

Szoftver Android 9.0

Kijelző
X10.1" WUXGA 1200x1920 IPS  

470 nits 

Interfészek
Dokkolóállomás, USB 3.0

USB 2.0, Micro USB 2.0

Rádiós interfészek
WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth® 4.1, Bluetooth® 4.2

Akkumulátor üzemideje akár 8,5 h

Méretek 283,4 mm x 192 mm x 21,9 mm

MT-USB MÉRÉSTECHNIKA

Tápfeszültség-ellátás 5 V  (USB-n keresztül)

Teljesítményfelvétel max. 2,5 W

Áramfelvétel max. 500 mA

Méret 38 x 102 x 130 mm (Ma x Sz x Mé)

Védettség IP20

Sávszélesség max. 100 kHz

Mintavételezési frekvencia 1 MSa/s

Amplitúdófelbontás 12 bit

Mérőcsatornák 2

Mérési adatok

• max. 60 V

• Áram (külső árammérő fogó*)

• Ellenállás

További részletes műszaki adatokat a következő címen talál:  
www.hella-gutmann.com/manuals

* További kiegészítő szükséges

MEGA MACS X

Processzor
ARM Dual-Prozessor 1,2 GHz 

RAM 2 GB DDR3, EMMC 32 GB 

Interfészek USB-C, Ethernet 

Tápfeszültség-ellátás 12 V … 24 VDC

Méretek 210 x 193 x 80 mm (Ma x Sz x Mé)

Külső kijelzőegységre 

 vonatkozó követelmények

• Képátló 25,4 cm (10 hüvelyk)

• Képernyőfelbontás legalább 

1024*768 pixel

• WLAN az IEEE 802.11 n szerint

• Google Chrome  böngésző, 

 legalább 81 verziószámú

MŰSZAKI ADATOK, MT-HV

Tápfeszültség-ellátás 12–32 V

Teljesítményfelvétel 10 W típus

Áramfelvétel 1 A 

Méret 300 x 360 x 80 mm (H x Sz x M)

Védettség IP20

Túlterhelés elleni védelem max. 1000 V

Mérőcsatornák 1 (galvánosan leválasztott)

Mérési adatok, HV modul

• Nagyfeszültségű mérés  

1000 V-ig

• Potenciálkiegyenlítés-mérés

• Szigetelési ellenállás mérése

• Ellenállásmérés 

(szervizdugasz)

Interfészek USB-C, Bluetooth, RJ45

Nagyfeszültségű piros  

mérővezeték

• Hossz: 1.500 mm

•  Kézi elem funkciógombbal,  

4 mm-es vizsgálócsatlakozóval  

(biztonsági dugasz) a  

gyártóspecifikus  

vizsgálóadapterekhez

• rádugható mérőcsúccsal

Nagyfeszültségű fekete 

mérővezeték

• Hossz: 1500 mm

•  Kézi elem 4 mm-es  vizsgáló- 

csatlakozóval (biztonsági 

 dugasz) a gyártóspecifikus  

vizsgálóadapterekhez

• rádugható mérőcsúccsal

MŰSZAKI ADATOK, MT-77

Tápfeszültség-ellátás
5 V DC  

(modulinterfészen  keresztül)

Teljesítményfelvétel 10 W

Áramfelvétel max. 2 A 

Méret 43 x 110 x 136 mm (Ma x Sz x Mé)

Védettség IP20

Sávszélesség max. 10 MHz

Mintavételezési frekvencia 64 MSa/s  10 mmX

Memóriamélység 64 kB

Amplitúdófelbontás 14 bit

Mérőcsatornák 2 (galvánosan leválasztott)

Mérési adatok

• Feszültség max. 200 V

• Áram (külső  

árammérő fogó*)

• Ellenállás

• Nyomás (külső LPD-Kit*)

HELLA HUNGÁRIA KFT.

1039 Budapest

Forgách utca

Tel.: +361 450 2150

e-mail: gutmann.hu@hella.com


