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ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIE  
DLA KAŻDEGO WYMAGANIA

Firma, która rozpoczęła swoją działalność 40 lat temu w warsztacie, jest dziś jedną z 
wiodących europejskich marek sprzętu diagnostycznego i warsztatowego. I jest ku temu 
dobry powód: każdy produkt firmy Hella Gutmann Solutions wciąż nosi te same geny 
warsztatowe. A wraz z nim wszystkie zalety, które ułatwiają codzienną pracę w warsz-
tacie przy coraz większej liczbie modeli pojazdów i coraz bardziej złożonej technologii.

W Hella Gutmann Solutions znajdziesz odpowiedni pakiet do każdych potrzeb i zastosowań — niezależnie od tego czy będzie to 
wysokiej technologii stacja diagnostyczna z maksymalną głębokością pomiaru, mały tester mobilny do szybkiego przyjęcia pojazdu 
czy przemiana komputera warsztatowego w pełnowartościowe urządzenie diagnostyczne. Oczywiście w naszym programie mamy 
również specjalnie dostosowane rozwiązania branżowe dla zakładów blacharskich, lakierni oraz zakładów serwisowych. Jeśli 
jednak standardowe rozwiązania okażą się niezadowalające, opracujemy indywidualne rozwiązanie diagnostyczne dostosowane do 
Twoich potrzeb.

Jako przyjaciel niezależnych warsztatów, Hella Gutmann Solutions postawiła sobie jasny cel: chcemy, aby każdy pojazd jak 
najszybciej wrócił na drogę. Odkryj świat profesjonalnej diagnozy Hella Gutmann i postaw na stale udoskonalane systemy dla 
każdej wielkości warsztatu. Zaoferuj klientom najlepszą obsługę i zadbaj o solidną przyszłość Twojego warsztatu.



DIAGNOZA POJAZDÓW

OD PROFESJONALISTÓW DLA PROFESJONALISTÓW —  
DIAGNOZA HELLA GUTMANN SOLUTIONS

Szybciej, mądrzej, dokładniej. Czas to pieniądz. Przyzna to każdy, kto spędził cenne 
godziny w poszukiwaniu usterki złożonej elektroniki nowoczesnego pojazdu. 

Gdy wreszcie uda się zlokalizować przyczynę, często nawet doświadczeni mechanicy 
stoją przed następnym wyzwaniem: czy wartości pomiarowe zgadzają się? Gdzie 
znaleźć aktualne dane techniczne wybranego pojazdu? Jak szybko i wydajnie  
przeprowadzić naprawę?
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MEGA MACS 77

 ➔ Bardzo duży ekran dotykowy 15,6” Full HD
 ➔ Koncepcja napraw w czasie rzeczywistym
 ➔ Precyzyjna technika pomiarowa z instrukcjami 

krok po kroku i automatycznym porównaniem 
wartości rzeczywistych i zadanych (PIN Data)

 ➔ Odczyt i kasowanie kodów usterek  
wszystkich sterowników

 ➔ Prezentacja do 16 parametrów pojazdu  
jednocześnie

 ➔ Pomoc podczas naprawy pojazdu na podstawie 
kodów usterek dostępna w czasie rzeczywi-
stym*

 ➔ Kodowania, regulacje podstawowe i resety 
interwału serwisowego

 ➔ i wiele innych funkcji

Przegląd funkcji

Nr kat.
8PD 010 601-571

W świecie high-tech coraz większą rolę odgrywa szybkość.. Doświadczają tego także 
warsztaty samochodowe. Szybkie diagnozy i ukierunkowane wsparcie podczas naprawy 
są kluczem do długoterminowego ekonomicznego sukcesu warsztatu.
Dzięki koncepcji napraw w czasie rzeczywistym Hella Gutmann wykonała milowy skok w 
zakresie wsparcia warsztatu podczas naprawy. Teraz nasza koncepcja napraw w czasie 
rzeczywistym jest jeszcze szybsza dzięki nowemu mega macs 77.

Najszybsza diagnoza w historii Hella Gutmann.

 ➔ mega macs 77
 ➔ DT-VCI
 ➔ Stacja dokująca
 ➔ Zasilacz
 ➔ Kabel zasilający (dla danego kraju)
 ➔ Kabel interfejsu USB dla VCI
 ➔ Kabel interfejsu USB dla mega macs 77
 ➔ Breloczek
 ➔ Pamięć USB ze sterownikami
 ➔ Opakowanie transportowe
 ➔ Skrócona instrukcja obsługi

Zakres dostawy podstawowy

 *  W połączeniu z licencją Repair Plus  
(zakres licencji może się różnić w poszczególnych krajach).

DANE OGÓLNE

Napięcie zasilania 15 V

Pobór prądu maks. 5 A

Temp. zakresu roboczego 0 °C do +45 °C

Temperatura  
przechowywania 

-10 °C do +60 °C

Masa 
3.800 g (łącznie z akumulatorem i 2 pustymi 
modułami)

Wymiary 131 mm x 421 mm x 314 mm (wys. x szer. x gł.)

Wyświetlacz
15,6” ekran panoramiczny, 1920 x 1080 pikseli 
(Full-HD), podświetlenie LED

Wprowadzanie danych Pojemnościowy ekran dotykowy

Procesor 
Snapdragon 600 E® 
Qualcomm® Krait™ 300 Quad-Core-CPU, 1,7 GHz

System operacyjny Linux 32 Bit

Pamięć operacyjna 2 GB LPDDR2, 533 MHz

Nośnik danych 32 GB eMMC

Złącza

2 x interfejs 2.0 USB Host (Typ A);
1 x interfejs 2.0 USB Device (Typ B);
1 x interfejs dokowania (do stacji dokującej);
1 x gniazdo zasilania

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

Rozszerzenia 2 x wsuwany moduł

 Zasilacz
Input: 100 – 240 V AC, 1,5 A, 50 Hz/60 Hz
Output: 15 V DC, 6,67 A

Średni czas pracy  
akumulatora

4 h (praca bez wsuwanych modułów)

DANE OGÓLNE

Rozdzielczość 14 Bit
MODUŁ POMIAROWY

Częstotliwość odczytu 65 MSample/s

Szerokość pasma 10 MHz

Pojemność pamięci 2 MB na kanał (1 MSample)

Wejścia pomiarowe 2 galwanicznie izolowane wejścia różnicowe

Maksymalne napięcie +/-200 V

Mierzalne wielkości 
Napięcie na kanale 1 i 2, opór na kanale 1,  
prąd za pomocą adaptera pomiarowego, ciśnie-
nie za pomocą adaptera pomiarowego

Rozproszenie czasu 2 us/Div – 40 s/Div (5 Divisions)

Typy połączeń AC i DC

Ustawienia  
wyzwalania

Wybór kanału, pozytywny/negatywny, auto/
normalny, regulacja automatyczna/regulacja 
manualna

Funkcje Autorange, Autoset

Mierzalne właściwości 
sygnału

Częstotliwość, czas trwania okresu, szerokość 
impulsu, współczynnik wypełnienia impulsu, 
wartość minimalna, wartość maksymalna, 
maksymalna wartość międzyszczytowa

ZAKRESY POMIAROWE

Napięcie (V) 0,1, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 100, 200

Prąd (ampery) 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 700

Opór (omy) 10, 100, 1000, 10 k, 100 k, 1.000 k

Ciśnienie (bar) -1 do 60

DIAGNOSTYKA POJAZDÓW



ZESTAW DO POMIARU NISKIEGO CIŚNIENIA

Często diabeł tkwi w szczegółach. Zestaw do pomiaru niskiego ciśnienia firmy Hella 
Gutmann umożliwia łatwe i szybkie wykonanie wszystkich pomiarów ciśnienia w  
pojeździe w jednej operacji. Pozwala to na błyskawiczną lokalizację nawet niewielkich 
nieprawidłowości. Ten niedrogi zestaw umożliwia wykonanie wszystkich ważniejszych 
pomiarów niskiego ciśnienia. Oczywiście w najlepszej jakości Hella Gutmann.

Kompleksowe rozwiązanie do pomiaru niskiego ciśnienia

 ➔ Pomiar ciśnienia w cylindrach
 ➔ Pomiar ciśnienia sprężania
 ➔ Wyszukiwanie GMP
 ➔ Pomiar ciśnienia w kolektorze dolotowym i 

ciśnienia doładowania
 ➔ Pomiar ciśnienia paliwa

 ➔ Pomiary pompy rozdzielaczowej
 ➔ Pomiar ciśnienia powrotnego
 ➔ Pomiar ciśnienia systemowego
 ➔ Pomiar ciśnienia oleju
 ➔ i wiele innych funkcji

Jeden zestaw — wiele możliwości

Nr kat.
8PZ 010 607-731

Zestaw do pomiaru niskiego ciśnienia
Low Pressure Diagnostic Kit — zestaw do pomiaru niskiego ciśnienia w komplecie z 
czujnikami ciśnienia do 60 bar (tylko w połączeniu z modułem pomiarowym MT 77)

Nr kat.
8PZ 010 603-921

Zestaw adapterów do zestawu pomiaru niskiego ciśnienia 1
Adaptery do pojazdów marki Ford, Citroën, Peugeot, Jaguar (ZKD 26 + 40 + 49)

Nr kat.
8PZ 010 603-911

Zestaw adapterów do zestawu pomiaru niskiego ciśnienia 2
Adaptery do pojazdów marki Opel, Alfa Romeo, Fiat, Isuzu, Lancia, Mazda  
(ZKD 41 + 42 + 43)

Nr kat.
8PZ 010 607-771

Zestaw adapterów do zestawu pomiaru niskiego ciśnienia 3
• KPA 09, elastyczny adapter świec zapłonowych M12 x 1,25 z gwintem wewnętrznym VG5
• KPA 03, adapter świec zapłonowych M10 x 1 (do użytku tylko z KPA 09)
• DPAK 96, adapter do kontroli ciśnienia paliwa, gwint Schradera 7/16”-20 UNF
• DPAK 97, adapter do kontroli ciśnienia paliwa, gwint Schradera VG8
• DPAK 4, adapter do kontroli ciśnienia paliwa, pompa tandemowa (pompowtryskiwacz)
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MEGA MACS 56

Mega macs 56 to idealne narzędzie diagnostyczne dla wszystkich warsztatów szukają-
cych niedrogiego rozwiązania, które nie chcą iść na kompromisy w kwestiach zakresu 
usług i komfortu obsługi. Warsztaty mają pełny dostęp do koncepcji napraw w czasie 
rzeczywistym wraz z wszystkimi ważnymi danymi i cenną pomocą z samego systemu 
oraz profesjonalistów w technicznym centrum obsługi klienta.*  
Dzięki temu nawet najbardziej złożone zadania można wykonywać bez trudu.

DANE OGÓLNE

Wyświetlacz
Pojemnościowy 10,4” (1024 x 768 XGA),  
obsługiwany bez rysika, łatwiejsza obsługa, gdyż 
wyświetlacz nie wymaga dużego nacisku

Płyta główna
System operacyjny Linux, procesor ARM 800 MHz,  
pamięć SDRAM 512 MB

Interfejsy
USB (device & host), WLAN, Bluetooth®,  
1x gniazdo na moduł multimetru, 1x gniazdo  
rezerwowe (na przyszłe moduły rozszerzające)

Akumulator
Moduł all-in-one, czas pracy do 5 godzin,  
wbudowana kontrolka ładowania do diagnostyki 
akumulatora

Stacja dokująca do szybkiego ładowania akumulatora

Wymiary 310 mm x 265 mm x 100 mm (dł. x szer. x wys.)

Masa mega macs 56 2200 g z akumulatorem i modułami

Masa VCI 80 g

Zasięg na zewnątrz maks. 50 m

Zasięg wewnątrz 3...10 m

Zakres roboczy 0...45 °C, zalecane: 10...35 °C

Napięcie ładowania akumulatora 12,5...8 V

Napięcie zasilania 10...15 V

 ➔ Propozycje rozwiązań na podstawie kodu 
usterki w czasie rzeczywistym*

 ➔ Propozycje rozwiązań na podstawie objawów*
 ➔ Odczyt i kasowanie kodów usterek  

wszystkich sterowników
 ➔ Widok parametrów z objaśnieniem  

(do 12 parametrów jednocześnie)
 ➔ Różne parametry techniczne* (pas zębaty, 

schemat skrzynek bezpiecznikowych itd.)
 ➔ Jednoznaczna identyfikacja pojazdu  

na podstawie numeru VIN
 ➔ Transmisja bezprzewodowa poprzez VCI

 ➔ Reset interwału serwisowego
 ➔ Test podzespołów wykonawczych
 ➔ Regulacja podstawowa
 ➔ Kodowanie
 ➔ Cyfrowy test sprężania**
 ➔ Car History
 ➔ Diagnostyka motocykli***
 ➔ Technologia PassThru
 ➔ Kompatybilność z CSC-Tool
 ➔ Kompatybilność z asanetwork
 ➔ Akumulator szybkowymienny***

Przegląd funkcji

Nr kat.
8PD 010 601-191

 *  W połączeniu z licencją Repair Plus (zakres licencji 
może się różnić w poszczególnych krajach).

 **  W zależności od pojazdu poprzez diagnozę.
 ***  Dostępny jako osprzęt dodatkowy.

Kompaktowe  rozwiązanie do diagnostyki oparte na koncepcji 
napraw w czasie rzeczywistym

DIAGNOSTYKA POJAZDÓW



Mega macs 42 SE to mobilne i wydajne urządzenie diagnostyczne, do którego  
obsługi nie są konieczne skomplikowane szkolenia. Bezprzewodowa komunikacja, jed-
noznaczna identyfikacja pojazdu przy pomocy numeru VIN i nieprzerwana praca dzięki 
wymiennemu akumulatorowi sprawią, że praca będzie efektywniejsza, a naprawy jesz-
cze bardziej rentowne. Urządzenie mega macs 42 SE umożliwia sterowanie wszystkimi 
najważniejszymi funkcjami diagnostycznymi za pomocą kilku tylko przycisków.

Przenośny tester do małych i średnich warsztatów

 ➔ Bezprzewodowe połączenie z pojazdem
 ➔ Odczyt i kasowanie kodów usterek  

wszystkich sterowników
 ➔ Jednoznaczna identyfikacja pojazdu na pods-

tawie numeru VIN
 ➔ Szczegółowe informacje dotyczące kodów 

usterek
 ➔ Widok parametrów z wykresem i objaśnieniami
 ➔ Podpowiedź lokalizacji złącza diagnostyczne-

go i nazwy adaptera
 ➔ Test podzespołów wykonawczych

 ➔ Kodowanie
 ➔ Regulacja podstawowa
 ➔ Reset interwału serwisowego
 ➔ Funkcja wydruku dla wszystkich wyników 

pomiarów
 ➔ Stacja dokująca
 ➔ Zapasowy akumulator
 ➔ Technologia PassThru
 ➔ i wiele innych funkcji

Przegląd funkcji

DANE OGÓLNE

Napięcie zasilania 12...18 V

Napięcie ładowania Akumulator 8,4 V

Pobór prądu maks. 1 A

Zasilanie 1 akumulator litowo-polimerowy, 1000 mAh, zasilacz

Wyświetlacz
Typ: LCD-TFT, kolorowy,  
rozdzielczość: ¼ VGA,  
rozmiar: 3,5”

Nośnik pamięci Flash

Wprowadzanie danych Klawiatura membranowa

Zakres roboczy 0...45 °C

Masa 480 g z akumulatorem

Wymiary 47 x 110 x 202 mm (wys. x szer. x gł.)

Stopień ochrony IP20

Interfejsy USB Host, USB Device, Bluetooth®

Nr kat.
8PD 010 601-151

MEGA MACS 42 SE
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Całkowicie zmienione oprogramowanie diagnostyczne mega macs PC oferuje warszta-
tom największy zakres funkcji za niewielkie pieniądze — bez konieczności in westowania 
w dodatkowy sprzęt. Wystarczy doposażyć swój komputer warsztatowy!*
Do zakresu funkcji mega macs PC należy odczyt i kasowanie kodów usterek,  
graficzna prezentacja parametrów, testy podzespołów wykonawczych, regulacja podsta-
wowa, kodowanie, reset interwałów serwisowych i automatyczny zapis danych pojazdów.  
W połączeniu z licencją Repair Plus Light można rozszerzyć zakres funkcji mega macs 
PC i uzyskać dostęp do tysięcy danych technicznych i informacji uzupełniających. Dzięki 
temu bezpośrednio na laptopie, tablecie lub komputerze warsztatowym wyświetlane 
będą miejsca rozmieszczenia komponentów, dane kontroli, dane paska zębatego, dane 
techniczne, schematy połączeń, bezpieczniki, wartości kontrolne części, wartości robo-
cze, dane dotyczące emisji spalin, akcje serwisowe i wiele innych.

Zamień swój komputer warsztatowy
w pełnowartościowe urządzenie diagnostyczne

 ➔ Odczyt i kasowanie kodów usterek  
wszystkich sterowników

 ➔ Widok parametrów z wykresem 
i objaśnieniem (8 parametrów)

 ➔ Test podzespołów wykonawczych
 ➔ Reset interwału serwisowego wszystkich 

systemów
 ➔ Kodowanie i regulacja podstawowa wszyst-

kich systemów
 ➔ Bezprzewodowa komunikacja

 ➔ Szybka i jednoznaczna identyfikacja pojazdu 
za pomocą numeru VIN

 ➔ Dane techniczne i diagnoza w pełnym zakre-
sie w jednym rozwiązaniu*

 ➔ Zintegrowane schematy połączeń, bezpiecz-
niki/przekaźniki, wartości robocze, dane  
paska zębatego itd.

 ➔ Regularne aktualizacje**
 ➔ i wiele innych funkcji

Przegląd funkcji

 *  tylko do systemów/urządzeń z systemem Windows  
(oprócz RT)

 ** Dostępne z licencją Repair Plus Light.

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Minimum Microsoft Windows 7

Sprzęt
Pamięć RAM 512 MB, dysk twardy 2 GB,  
interfejs USB 2.0

Zalecane Microsoft Windows 7 (lub nowszy)

Sprzęt
Pamięć RAM 1024 MB, dysk twardy 4 GB,  
interfejs USB 2.0

PC VCI

Wymiary 110 x 50 x 26 mm (dł. x szer. x wys.)

Interfejsy Micro-USB, Bluetooth®

Zasięg wewnątrz 3...10 m

Zasięg na zewnątrz do maks. 50 m

Prędkość przesyłu danych maks. 3 Mb/s

Pasmo częstotliwości 2,4 GHz

Zakres roboczy temperatury otoczenia 0...45 °C /zalecany: 10...35 °C
OPROGRAMOWANIE

Graficzny interfejs użytkownika

Intuicyjna nawigacja

Szczegółowe informacje dla ponad 40 marek pojazdów

Funkcja wydruku

Nr kat. 8PD 010 601-931
(zestaw sprzętowy)

Nr kat. 8PY 010 600-911
(oprogramowanie podstawowe)

MEGA MACS PC

DIAGNOSTYKA POJAZDÓW



Liczba systemów elektronicznych w nowoczesnych pojazdach stale rośnie.  
Nie ułatwia to pracy przy pojeździe. Bez odpowiedniego systemu diagnostycznego 
przeprowadzanie szybkich i skutecznych napraw oraz prac serwisowych praktycznie nie 
jest możliwe. Fakt ten ma istotny wpływ na koszty szczególnie w przypadku punktów 
serwisowych, ponieważ musiały one do tej pory płacić za wiele dodatkowych funkcji,  
z których praktycznie nigdy nie korzystały w codziennej pracy. Dzięki idealnie dopaso-
wanym rozwiązaniom branżowym Hella Gutmann problemy te należą już do przeszłości.

Dokładnie to, czego szukasz:

Road Plus
Dzięki Road Plus w połączeniu z mega macs 42 SE lub mega macs PC pomoc drogowa 
i rzeczoznawcy mają w każdej chwili dostęp do wszystkich potrzebnych funkcji diag-
nostycznych i danych technicznych.

Glass Plus
Naprawa lub wymiana szyb w nowoczesnych samochodach dotyczy coraz większej liczby 
systemów elektronicznych. Glass Plus w połączeniu z mega macs 42 SE lub mega macs 
PC zapewnia pełen przegląd wszystkich istotnych systemów bezpieczeństwa i wspoma-
gania kierowcy.

Body Plus
Prace blacharskie i lakiernicze wymagają nie tylko siły, lecz także sporo wiedzy. Body 
Plus do mega macs 42 SE lub mega macs PC dostarcza zakładom blacharskim i lakier-
niczym cennych danych i wiedzy praktycznej.

Service Plus
Przy użyciu mega macs PC i Service Plus komputer warsztatowy stanie się nieodzowną 
pomocą w punktach serwisowych obsługujących pojazdy wielu różnych marek. Za roz-
sądną cenę oferujemy wszystkie niezbędne informacje i funkcje. Całą zbędną resztę po 
prostu pominęliśmy.

x-Change
mega macs PC x-Change to uniwersalny klucz PassThru oferowany przez firmę Hella 
Gutmann Solutions i zapewniający warsztatom prosty dostęp do wszystkich ważnych 
portali producentów i komunikację z pojazdami — bezpośrednio z komputera warszta-
towego z systemem operacyjnym Windows.

Właściwa dawka diagnostyki

 *  oprócz Service Plus i x-Change.

Nr kat. 8PY 010 600-951
(Road Plus)

Nr kat. 8PY 010 600-931
(Glass Plus)

Nr kat. 8PY 010 600-941
(Body Plus)

Nr kat. 8PY 010 600-921
(Service Plus)

ROZWIĄZANIA BRANŻOWE — MEGA MACS 42 SE I MEGA MACS PC

 ➔ Jako urządzenie diagnostyczne mega macs 
42 SE* lub oprogramowanie mega macs PC

 ➔ Zakres funkcji dopasowany dla pomocy dro-
gowych, szklarzy samochodowych, lakierni-
ków i punktów serwisowych

 ➔ Wszystkie dane techniczne i funkcje branżowe
 ➔ Do ponad 40 marek pojazdów i ponad 35000 

modeli

 ➔ Intuicyjna nawigacja
 ➔ Bezprzewodowa komunikacja z pojazdem
 ➔ Jednoznaczna identyfikacja pojazdu
 ➔ Car History
 ➔ Regularne aktualizacje
 ➔ Atrakcyjne modele cenowe
 ➔ i wiele innych funkcji

Przegląd funkcji

Nr kat. 8PY 010 612-781
(x-Change)
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WSZYSTKIE NAJWAŻNIEJSZE MARKI —  
DIAGNOSTYKA MOTOCYKLI HELLA GUTMANN

Warsztaty, które także w przyszłości chcą dobrze zarabiać, potrzebują oprócz  
doświadczenia i fachowej wiedzy przede wszystkim wsparcia, zwłaszcza jeśli chodzi 
o coraz bardziej zaawansowaną elektronikę pojazdów.

Coraz częściej pojawia się ona także w motocyklach.
Tu również przeprowadza się kalibrację czujników, reset wartości lub
włączanie i wyłączanie systemów. 

WIĘKSZY POTENCJAŁ DIAGNOSTYCZNY = WIĘKSZE ZYSKI

Nasze rozwiązania do motocykli oferują najważniejsze funkcje do diagnozowania i naprawy motocykli wszystkich najważniejszych 
marek. Lista marek i modeli jest stale poszerzana przez naszych inżynierów.
Odpowiednie aktualizacje można łatwo pobrać z internetu. Nowoczesna diagnostyka motocykli nigdy nie była prostsza.



MEGA MACS 56 BIKE

Urządzenie mega macs 56 Bike to najnowsze rozwiązanie diagnostyczno-pomiarowe 
kultowej marki Gutmann dla serwisów motocyklowych. Zostało stworzone w odpo-
wiedzi na potrzeby rynku, aby wspierać w codziennej pracy mechaników serwisujących 
motocykle. 
Poręczny przyrząd mega macs 56 Bike wyróżnia się szybkością obsługi przy użyciu 
ekranu dotykowego o wysokiej rozdzielczości, a oprócz diagnostyki motocykli oferuje 
również komfort sprawdzonej techniki pomiarowej MT 56. 26 adapterów umożliwia  
diagnostykę motocykli wszystkich popularnych marek.

DANE OGÓLNE

Wyświetlacz
Pojemnościowy 10,4” (1024 x 768 XGA),  
obsługiwany bez rysika, łatwiejsza obsługa, gdyż 
wyświetlacz nie wymaga dużego nacisku

Interfejsy
USB (device & host), WLAN, Bluetooth®,  
1x gniazdo na moduł multimetru, 1x gniazdo re-
zerwowe (na przyszłe moduły rozszerzające)

Akumulator
Moduł all-in-one, czas pracy do 5 godzin,  
wbudowana kontrolka ładowania do diagnostyki 
akumulatora

Stacja dokująca do szybkiego ładowania akumulatora

Wymiary 310 mm x 265 mm x 100 mm (dł. x szer. x wys.)

Masa mega macs 56 2200 g z akumulatorem i modułami

Masa VCI 80 g

Zasięg na zewnątrz maks. 50 m

Zasięg wewnątrz 3...10 m

Zakres roboczy 0...45 °C, zalecane: 10...35 °C

Napięcie ładowania akumulatora 12,5...8 V

Napięcie zasilania 10...15 V

Olbrzymie możliwości — teraz także dla motocykli

 ➔ Odczyt usterek/usuwanie/odczyt całkowity
 ➔ Parametry (możliwa prezentacja do  

12 parametrów)
 ➔ Opcjonalna technika pomiarowa  

(moduł 2-kanałowy)
 ➔ Reset interwału serwisowego
 ➔ Test podzespołów wykonawczych
 ➔ Regulacja podstawowa

 ➔ Kodowanie
 ➔ Łatwa i praktyczna obsługa
 ➔ Intuicyjne menu oprogramowania
 ➔ Możliwość optymalnego łączenia z punktami 

dostępowymi sieci WLAN
 ➔ Bezprzewodowa komunikacja za pomocą VCI
 ➔ Inteligentny, szybko wymienny akumulator 

umożliwiający pracę do 5 godzin

Przegląd funkcji
Nr kat.
8PD 010 601-281
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DIAGNOSTYKA MOTOCYKLI

 *  Dostępne opcjonalnie.

Ten poręczny i solidny tester udostępnia warsztatom wszystkie dane najbardziej popu-
larnych marek motocykli.  
Dzięki połączeniu Bluetooth® mega macs 42 SE Bike osiąga maksymalny zasięg.

Przenośny tester do diagnostyki motocykli

 ➔ Odczyt i usuwanie kodów usterek wszystkich 
sterowników.

 ➔ Szczegółowe informacje dotyczące kodów 
usterek

 ➔ Widok parametrów z wykresem i objaśnieniami
 ➔ Podpowiedź lokalizacji złącza diagnostyczne-

go i nazwy adaptera
 ➔ Test podzespołów wykonawczych

 ➔ Kodowanie
 ➔ Regulacja podstawowa
 ➔ Reset interwału serwisowego
 ➔ Funkcja wydruku wszystkich wyników kontroli
 ➔ Bezprzewodowa komunikacja
 ➔ Regularne aktualizacje*
 ➔ i wiele innych funkcji

Przegląd funkcji

DANE OGÓLNE

Diagnoza Typ: LCD-TFT, kolorowy wyświetlacz, rozmiar: 3,5”

Interfejsy
1 x USB Device 2.0 (maks. 480 Mb/s)
Bluetooth® klasa 1 (maks. 3 Mb/s)

Napięcie ładowania akumulatora 8,4 V

Pobór prądu maks. 1 A

Zasilanie 1 akumulator litowo-polimerowy, 1000 mAh, zasilacz

Czas pracy akumulatora maks. 3,5 godziny

Czas ładowania akumulatora ok. 1,5 godziny

Stacja dokująca do szybkiego ładowania akumulatora

Wymiary 110 mm x 202 mm x 47 mm (dł. x szer. x wys.)

Masa
mega macs 42 SE

480 g z akumulatorem

Masa modułu VCI 80 g

Zasięg na zewnątrz maks. 50 m

Zasięg wewnątrz 3 - 10 m

Zakres roboczy 0 - 45 °C /zalecany: 10 - 35 °C

Nr kat.
8PD 010 601-461

MEGA MACS 42 SE BIKE



Zarówno do wyszukiwania usterek części elektronicznych, jak i do regulacji podstawowej 
podzespołów wykonawczych: mega macs PC Bike łączy w sobie podstawowe funkcje  
naprawy i diagnozy wszystkich najbardziej popularnych marek motocykli. Lista marek i 
modeli jest stale poszerzana przez naszych inżynierów. Odpowiednie aktualizacje danych 
można łatwo pobrać z Internetu. Nowoczesna diagnoza nigdy nie była prostsza — i to bez 
inwestycji w dodatkowe urządzenie. Wystarczy doposażyć własny laptop*, tablet lub  
komputer warsztatowy*.

Zamień swój komputer warsztatowy
w pełnowartościowe urządzenie do diagnostyki motocykli

 ➔ Odczyt i kasowanie kodów usterek  
wszystkich sterowników

 ➔ Szczegółowe informacje dotyczące kodów 
usterek

 ➔ Widok parametrów z wykresem i objaśnieniem 
(do 8 parametrów jednocześnie)

 ➔ Podpowiedź lokalizacji złącza diagnostyczne-
go i nazwy adaptera

 ➔ Test podzespołów wykonawczych

 ➔ Kodowanie
 ➔ Regulacja podstawowa
 ➔ Reset interwału serwisowego
 ➔ Funkcja wydruku wszystkich wyników kontroli
 ➔ Bezprzewodowa komunikacja
 ➔ Regularne aktualizacje**
 ➔ i wiele innych funkcji

Przegląd funkcji

 *  tylko do systemów/urządzeń z systemem Windows  
(oprócz RT)

 ** Dostępne opcjonalnie.

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Minimum Microsoft Windows 7

Sprzęt
Pamięć RAM 512 MB, dysk twardy 2 GB,  
interfejs USB 2.0

Zalecane Microsoft Windows 7 (lub nowszy)

Sprzęt
Pamięć RAM 1024 MB, dysk twardy 4 GB,  
interfejs USB 2.0

PC VCI

Wymiary 110 x 50 x 26 mm (dł. x szer. x wys.)

Interfejsy Micro-USB, Bluetooth®

Zasięg wewnątrz 3...10 m

Zasięg na zewnątrz do maks. 50 m

Prędkość przesyłu danych maks. 3 Mb/s

Pasmo częstotliwości 2,4 GHz

Zakres roboczy temperatury otoczenia 0...45 °C /zalecane: 10...35 °C
OPROGRAMOWANIE

Graficzny interfejs użytkownika

Intuicyjna nawigacja

Funkcja wydruku

Nr kat. 8PD 010 601-941
(urządzenie)

Nr kat. 8PD 010 600-961
(oprogramowanie podstawowe)

MEGA MACS PC BIKE
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INTELIGENTNE SYSTEMY ZWIĘKSZAJĄCE 
EFEKTYWNOŚĆ PRACY

Kontrola reflektorów, kalibracja kamer, pomiar ciśnienia, regulacja systemów —
niezależnie od zadania wykonywanego w pojeździe warto sięgnąć po inteligentne i  
praktyczne rozwiązania Hella Gutmann, które pozwalają zaoszczędzić cenny czas.

Nasza gama przydatnych pomocy warsztatowych do pracy z różnymi modelami pojaz-
dów jest na bieżąco dostosowywana do potrzeb rynku. Skończą się nieprzespane noce, 
a powróci energia do pracy i zadowoleni klienci.



CSC-TOOL

 ➔ Bardzo dobre pokrycie popularnych marek w 
Europie (ciągle poszerzane)

 ➔ Wysoka dokładność pomiaru przez ukierun-
kowanie na geometryczną oś jazdy (oś tylną)

 ➔ Nie jest konieczne specjalne stanowisko do 
pomiaru geometrii

 ➔ Możliwość kalibracji i regulacji różnych  
systemów kamer i radarów

 ➔ Możliwość rozbudowy w dowolnym momencie

 ➔ Dokumentacja regulacji/kalibracji na wydruku 
i w Car History

 ➔ Prawie jednolity proces kalibracji
 ➔ Szeroki wybór akcesoriów
 ➔ Specjalne pakiety dla warsztatów szklarskich  

i blacharskich
 ➔ Kompatybilność z urządzeniami diagnostycz-

nymi serii mega macs

Największe zalety
Nr kat. 8PD 010 611-861     
(CSC-Tool)

Rosnąca liczba systemów wspomagania kierowcy w dzisiejszych pojazdach sprawia,
że drogi są bezpieczniejsze, a podróże coraz bardziej komfortowe. Popularność systemów 
kamer i radarów nie ogranicza się już tylko do segmentu premium, można je też znaleźć  
w klasie średniej i kompaktowej. 
Warsztaty stoją w obliczu nowego wyzwania polegającego na fachowym kontrolowaniu  
i kalibrowaniu tych systemów. Wygodnym i wydajnym rozwiązaniem dla warsztatu jest 
Camera and Sensor Calibration-Tool — w skrócie „CSC-Tool” — firmy Hella Gutmann.  
Standardowy zakres dostawy zawiera tablicę kalibracyjną VAG.

Jeden system — wiele korzyści

CSC-TOOL MOBILE

 ➔ Solidne i kompaktowe
 ➔ Łatwy transport w minivanach lub małych 

transporterach
 ➔ Możliwość montażu i demontażu przez jedną 

osobę
 ➔ Prostota obsługi
 ➔ Rozwiązanie wielomarkowe
 ➔ Ten sam proces kalibracji jak w dotychczaso-

wym CSC-Tool

Największe zalety

Nr kat. 8PD 010 624-001     
(CSC-Tool Mobile)

Mobilne rozwiązanie do kalibracji CSC-Tool Mobile otwiera nowe możliwości dla mobilnych 
pomocy drogowych, zakładów szklarskich, dostawców usług dla flot i firm współpracujących 
z kilkoma warsztatami. Narzędzie CSC-Tool Mobile oferuje taką samą dokładność, jak stacjo-
narne urządzenie warsztatowe. Zasadniczo kalibracja jest przeprowadzana w odniesieniu do 
geometrycznej osi jazdy. Także wersja mobilna spełnia najwyższe wymagania producenta —  
pod warunkiem płaskiej powierzchni ustawienia. Proces kalibracji i prowadzenie krok po 
kroku przez menu mega macs odpowiadają procesom stacjonarnego narzędzia CSC, ale są 
uruchamiane w oddzielnym punkcie menu w urządzeniu diagnostycznym. Tablice kalibracyjne 
producentów dla przednich kamer zostały na nowo zaprojektowane i są częściowo składane 
(patrz przegląd na stronie 20).

Wiele możliwości dzięki elastycznej kalibracji

 ➔ Podstawa na kółkach
 ➔ Wkładana rama górna
 ➔ Pasek regulacji z wysuwanymi lusterkami
 ➔ Pręt do pomiaru wysokości (1800 mm)
 ➔ Zestaw mocujący
 ➔ Uchwyty na koło (2 sztuki)
 ➔ Klucz nasadowy

Podstawowy zakres dostawy*

 * Podstawowy zakres dostawy nie obejmuje tablic kalibracyjnych.
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NARZĘDZIA KONTROLNE I NASTAWCZE

CSC-Tool posiada dwa zestawy radarowe do ustawiania czułych czujników radarowych 
do regulacji odległości i asystenta hamowania awaryjnego w pojazdach, umożliwiające 
łatwą i niezawodną regulację wszystkich systemów radarowych.
Kalibracja systemu radarowego jest obecnie koniecznym warunkiem wielu prac przy 
pojazdach. Naprawy powypadkowe, zmiany zbieżności lub pochylenia kół czy montaż 
komponentów zawieszenia, które skutkują zmianą wysokości pojazdu, ale także nor-
malne prace serwisowe wymagające ustawienia pasa przedniego w pozycji serwisowej 
(np. przy wymianie pasa zębatego), pociągają za sobą konieczność regulacji systemu.
Zestaw CSC Kit Radar I obsługuje systemy radarowe całej grupy VAG i BMW. Zestaw 
CSC Kit Radar II jest w stanie kalibrować czujniki radarowe marki Mercedes.

CSC KIT RADAR I + II

Nr kat. 8PZ 010 611-251
(CSC Kit Radar I I)

Nr kat. 8PZ 010 611-241
(CSC Kit Radar I)

CSC Kit Radar I (do czujników radarowych z systemem luster)
Ten zestaw CSC Kit Radar zawiera kątownik nastawczy oraz laser magnetyczny, które 
mocuje się do CSC-Tool

Podstawowy zakres dostawy
 ➔ Kątownik
 ➔ Laser magnetyczny
 ➔ Instrukcja obsługi
 ➔ Walizka na laser magnetyczny

Wszystko na radarze

CSC Kit Radar II (do czujników radarowych bez systemu luster; konieczny CSC Kit Radar I)
Ten zestaw CSC Kit Radar zawiera między innymi przyrząd do regulacji lusterek z kloszem 
próżniowym

Podstawowy zakres dostawy
 ➔ Walizka
 ➔ Przyrząd do kalibracji lusterek z kloszem próżniowym
 ➔ Pierścień centrujący dla samochodów osobowych od 2004
 ➔ Pierścień centrujący dla samochodów klasy E
 ➔ Ręczna pompa ciśnieniowa
 ➔ Przyrząd nastawczy
 ➔ Wazelina



CSC KIT REAR CAM I + II

Narzędzia CSC Kits Rear Cam I+I I  wraz z oprogramowaniem mega macs umożliwiają — 
na razie dla pojazdów koncernu Volkswagen i Mercedes-Benz — dokładną kalibrację  
systemu* kamer otoczenia oraz kamery cofania. Także te kamery wg zaleceń producenta 
wymagają dokładnego skierowania na geometryczną oś jazdy (oś tylną) pojazdu.  
Nowe zestawy są przeznaczone wyłącznie jako uzupełnienie podstawowych narzędzi 
CSC i zawierają wieloczęściowy system tablic kalibracyjnych o konstrukcji ramowej 
(CSC Kit Rear Cam I — Basic+Addition) i dwie optyczne tablice rozwijane (CSC Kit Rear 
Cam II — Side).

Zakres dostawy Basic
 ➔ 2x profil nośny, dzielony (Basic)
 ➔ 2x suwak taśmy pomiarowej
 ➔ 2x taśma pomiarowa
 ➔ 2x śruba mocująca tarczy
 ➔ 2x płyta stabilizująca
 ➔ Tarcza do samochodów VAG
 ➔ Tarcza do samochodów Mercedes-Benz

Zakres dostawy Addition
 ➔ 2x profil mocujący do tarcz
 ➔ 4x śruba mocująca tarczy
 ➔ 2x tarcza VAG
 ➔ 2x zestaw do mocowania tarczy

Zakres dostawy Side
 ➔ 2x tarcza dywanowa VAG
 ➔ 4x profil ramowy

Całkowicie nowe perspektywy

Nr kat. 8PZ 010 611-601
(CSC Kit Rear Cam I Basic)

Nr kat. 8PZ 010 611-691
(Basic Target-Kit)

 ➔ Obecne zastosowanie obejmuje kalibrację 
kamery cofania różnych modeli pojazdów 
marek VW, Audi, Seat, Skoda i Mercedes- 
Benz. Szczegółową listę można znaleźć na 
aktualnej liście dostępności pojazdów.

 ➔ Możliwość rozszerzenia zakresu obsługiwa-
nych producentów i modeli

 ➔ Do kalibracji systemów kamer wystarczająca 
jest płaska powierzchnia

 ➔ Rozwiązanie wielomarkowe (stale rozszerzane)

Największe zalety

Nr kat. 8PZ 010 611-611
(Addition Profile)

Nr kat. 8PZ 010 611-681
(Addition VAG Target) 

Nr kat. 8PZ 010 611-621
(Side)  *  CSC Kit Rear Cam I & II można używać tylko w połączeniu z narzędziem CSC-Tool i 

testerem diagnostycznym firmy Hella Gutmann Solutions.
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NARZĘDZIA KONTROLNE I NASTAWCZE

TABLICE DO KALIBRACJI KAMER

Do kalibracji systemu kamer pojazdu zgodnie z wymaganiami 
producenta przy użyciu narzędzia CSC-Tool konieczne są odpo-
wiednie tablice kalibracyjne. Tablice te są dostępne pojedynczo 
albo w indywidualnych zestawach.

Dla CSC-Tool Mobile zostępnych jest tyle samo tablic kalibracyj-
nych. Różnią się one wielkością od tych przeznaczonych dla CSC- 
Tool i są częściowo składane do rozmiaru max. 100 x 50 cm.

CSC1-09

CSC1-10

Grupa VAG (w podstawowym 
zakresie dostawy CSC-Tool)
8PZ 010 624-011 (M-01)

Mercedes
8PD 010 601-901 (1-02) 
8PZ 010 624-021 (M-02)

Renault
8PZ 010 607-951 (1-03)
8PZ 010 624-031 (M-03)

Nissan
8PZ 010 607-961 (1-04)
8PZ 010 624-041 (M-04)

KIA/Hyundai
8PZ 010 607-971 (1-05)
8PZ 010 624-051 (M-05)

Honda
8PZ 010 607-981 (1-06)
8PZ 010 624-061 (M-06)

Mazda
8PZ 010 607-991 (1-07)
8PZ 010 624-071 (M-07)

Toyota/Lexus
8PZ 010 611-181 (1-08)
8PZ 010 624-081 (M-08)

Honda
8PZ 010 611-451 (1-09)
8PZ 010 624-091 (M-09)

Subaru
8PZ 010 611-461 (1-10)
8PZ 010 624-101 (M-10)

Toyota
8PZ 010 611-471 (1-11)
8PZ 010 624-111 (M-11)

Mazda
8PZ 010 611-631 (1-12)
8PZ 010 624-121 (M-12)

Toyota / Lexus
8PZ 010 611-641 (1-13)
8PZ 010 624-131 (M-13)

Toyota/Lexus
8PZ 010 611-651 (1-14)
8PZ 010 624-141 (M-14)

Honda
8PZ 010 611-831 (1-15)
8PZ 010 624-151 (M-15)

Fiat/Alfa Romeo
8PZ 010 611-841 (1-16)
8PZ 010 624-161 (M-16) (M) = CSC-Tool Mobile

Mitsubishi
8PZ 010 611-881 (1-17)
8PZ 010 624-171 (M-17)



AKCESORIA OPCJONALNE CSC-TOOL

 ➔ Samodzielne, szybkie i łatwe ustawianie odległości CSC-Tool do pojazdu
 ➔ Dokładne ustawienie przez przesuwanie po belce poprzecznej
 ➔ Taśma miernicza z magnesami do szybkiego przymocowania do uchwytu na koło

taśma miernicza z uchwytem (2 sztuki)

Uchwyt na koło „Control”

Pokrowiec na CSC-Tool
 ➔ Wysokiej jakości ochrona przed wpływami zewnętrznymi
 ➔ Szybki, prosty i samodzielny montaż
 ➔ Odporny na kurz, olej i wodę

 ➔ lepszy wgląd do wskaźnika statusu podczas dynamicznej jazdy kalibracyjnej.
 ➔ pewne umiejscowienie mega macs 42SE podczas jazdy.
 ➔ łatwe i szybkie mocowanie we wnętrzu pojazdu (np. na przedniej szybie)

Uchwyt mega macs 42 SE

 ➔ Uchwyt na koło „Control” oferuje możliwość oceny toru tylnej, prowadzącej osi pojazdu i dynamicz-
nej osi jazdy pojazdu. Wynik tej kontroli jest wyświetlany wizualnie za pomocą punktu laserowego.

Nr kat.  
8PZ 010 611-201   

Nr kat.
8PZ 010 611-211   

Nr kat.
8PZ 010 611-411  

Nr kat.
8PZ 010 611-381 
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Pojazdy z nieprecyzyjnie ustawionymi reflektorami stanowią  
zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. 
Jak pokazują organizowane cyklicznie akcje kontroli ustawienia 
świateł, średnio co trzeci pojazd ma problemy z oświetleniem.  

Od reflektorów ustawionych zbyt wysoko, po pojazdy poruszające 
się praktycznie po ciemku — warsztaty mają pełne ręce roboty, 
aby przywrócić bezpieczeństwo na drodze.

Nr kat. 8PA 007 732-401
(SEG V)

URZĄDZENIA DO REGULACJI REFLEKTORÓW

To urządzenie najnowszej generacji łączy w sobie wiedzę ekspertów w dziedzinie diag-
nostyki i oświetlenia. Skierowany w stronę użytkownika wyświetlacz dotykowy 8,4” 
umożliwia łatwe, przejrzyste i intuicyjne sterowanie wszystkimi funkcjami SEG V. Jed-
noznaczna identyfikacja pojazdu następuje np. poprzez Car History. Kamera CMOS re-
jestruje dystrybucję światła reflektora, które jest następnie analizowane. Niemal w cza-
sie rzeczywistym dystrybucja światła jest wyświetlana na ekranie wraz z konkretnymi 
danymi. Przy pomocy oprogramowania opartego na serii mega macs można jeszcze 
przed pomiarem wprowadzić dane dot. danego pojazdu. Możliwe są także szybkie testy 
bez wpisywania danych. Po zakończonym pomiarze zapisane dane pomiarowe można 
przesłać przy pomocy interfejsu USB do urządzeń peryferyjnych.
Dzięki funkcji automatycznego poziomowania można zniwelować pochylenia  
i nierówności w obu kierunkach powierzchni ustawienia urządzenia SEG.

Dzięki skali na ekranie testowym SEG IV można precyzyjnie kontrolować i regulować 
wszystkie aktualne systemy reflektorów, takie jak reflektory halogenowe, lampy kseno-
nowe, światła LED i systemy z asystentem świateł drogowych (pionowa granica światła 
i cienia).
Urządzenie SEG IV jest dostępne w wersji DL i DLLX.

SEG IV SE firmy Hella Gutmann umożliwia analizowanie dystrybucji światła oraz ustawie-
nie nowoczesnych reflektorów wszystkich marek. Ekran kontrolny z liniami pionowymi 
umożliwia ustawianie reflektorów, zwłaszcza z inteligentnymi asystentami świateł dro-
gowych. Dzięki dłuższej kolumnie zakres roboczy został zwiększony do maks. 1650 mm, 
umożliwiając w ten sposób ustawianie również reflektorów zamontowanych na większej 
wysokości. Urządzenie SEG IV SE jest również wyposażone w nowoczesny celownik hybry-
dowy. Składa się on z wydajnego lasera liniowego i analogowego celownika. Dzięki obu 
tym technikom urządzenie można ustawić bardzo dokładnie prostopadle do pojazdu — 
również w jasnym otoczeniu. Kombinowany celownik zapewnia 100-procentową  
skuteczność. Dzięki kątowi światła 120° można namierzyć również zewnętrzne punkty 
oznaczeniowe, co jest korzystne głównie w pojazdach o zamontowanych wysoko reflekto-
rach głównych (SUV-y, samochody dostawcze itp.)

SEG V — przyciąga wzrok

SEG IV — gotowy na wszystko

SEG IV SE — przyszłość na horyzoncie

Nr kat. 8PA 007 732-301
(SEG IV DL)

Nr kat. 8PA 007 732-311
(SEG IV DLLX)

Nr kat. 8PA 007 732-321
(SEG IV SE)

NOWOŚĆ

Zalecany
przezrenomowanychproducentówpojazdów

Zalecany
przezrenomowanychproducentówpojazdów

NARZĘDZIA WARSZTATOWE



Nr kat. 8PA 006 796-071
(SEG Economy)

Dla zakładów, w których regulacja reflektorów to niekoniecznie główne źródło dochodów, 
lecz mimo to chcą oferować najlepszą jakość w przystępnej cenie, najlepszym wyborem 
będzie SEG Economy.

PRZEGLĄD FUNKCJI SEG V SEG IV-DLLX SEG IV-DL SEG IV-SE SEG Economy

Cyfrowy luksomierz + + + + +
Celownik szerokopasmowy + * + +
Celownik hybrydowy + ** + **

Lustro kierunkowe + + +
Lustro kierunkowe + + + + +
Element ułatwiający ustawianie lasera + + +
Poziomica/wałek mimośrodowy do  
ustawiania pochylenia + +

Obrotowa kolumna do  
ustawiania modułu optycznego +*** + + +***

Opcjonalne wyposażenie w kółka stalowe 
na poziomowane szyny + + + +

Automatyczne 
poziomowanie +

Ekran dotykowy 8,4” +
Identyfikacja pojazdu na podstawie  
Car History +

Złącze USB +
Przygotowanie do podłączenia do sieci WiFi +
Możliwość aktualizacji +
Podstawka na kółkach  
z polimerobetonu + + + +

Przedłużona kolumna,
zakres regulacji do 1650 mm +

 *  Celownik laserowy
 ** Celownik z mocnym laserem i analogowym wizjerem
***  Kolumna ze stali nierdzewnej

Mercedes Benz opracował dla swoich partnerów serwisowych własną metodę 
ustawiania reflektorów. Urządzenie SEG IV Edition Mercedes Benz firmy Hella 
Gutmann gwarantuje przestrzeganie wszystkich wytycznych firmy Daimler AG. 
Dalsze informacje można uzyskać u naszych partnerów handlowych.

SEG Economy — doskonała wydajność nawet w wersji  
podstawowej
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 ➔ System modułowy
 ➔ Szybki montaż z użyciem standardowych  

narzędzi
 ➔ Elastyczne mocowanie
 ➔ Ustawiana niwelacja wysokości do 30 mm
 ➔ Możliwość wyregulowania
 ➔ Solidność i trwałość
 ➔ Nacisk na oś do 2,5 t
 ➔ Elementy wsporcze z wysokiej klasy powłoką 

cynkową i z ciśnieniowego odlewu aluminium

 ➔ Wjazd na płyty możliwy również przy maks. 
niwelacji wysokości (pojazdy z niższym zawi-
eszeniem, kąt najazdu 6,7°)

 ➔ Spełnia wszystkie wymagania określone w 
niemieckich wytycznych w sprawie ustawiania 
reflektorów podczas badania technicznego

 ➔ Możliwość stosowania do kalibracji i regulacji 
różnych urządzeń

 ➔ Możliwość późniejszej przebudowy
 ➔ I wiele innych

Największe zalety:

 *  W zależności od rodzaju i stanu posadzki może być konieczne zamontowanie dodatkowych łączników zaciskowych do mocowania nóżek.

NARZĘDZIA WARSZTATOWE

Zgodnie z wytycznymi w sprawie ustawiania reflektorów podczas 
badań technicznych w Niemczech stanowisko kontroli musi  
zapewniać pomiar o odpowiedniej dokładności. Nierówność  
posadzki w miejscu ustawienia może wynosić maksymalnie 
±1 mm/1 m. Wymóg dotyczący równości miejsca ustawienia 
można pominąć, jeśli urządzenie do regulacji reflektorów jest w 

stanie zniwelować te nierówności. W zależności od rodzaju i stanu 
posadzki w warsztacie jej adaptacja budowlana może być bardzo 
kosztowna i czasochłonna.
System płyt poziomujących i niwelacyjny system szyn firmy Hella 
Gutmann pozwala na idealne i efektywne spełnienie wymogów 
tych wytycznych.

Nr kat. 8XX 860 756-001
(system płyt)

STANOWISKO DO USTAWIANIA REFLEKTORÓW ZGODNIE Z WYTYCZNYMI W 
SPRAWIE BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW

Wytrzymały i trwały system płyt poziomujących firmy Hella Gutmann Solutions stanowi 
idealne uzupełnienie urządzeń do regulacji reflektorów serii SEG. Dzięki niemu nie są 
konieczne kosztowne remonty posadzki w warsztacie. Elastyczne mocowanie oraz  
możliwość wyregulowania pozwala na bezproblemowe przestrzeganie niemieckich  
wytycznych w sprawie ustawiania reflektorów podczas badania technicznego oraz  
różnych wymogów producentów OE. System można stosować również do kalibracji i 
regulacji różnych urządzeń. Na przykład do kamery przedniej lub systemów radarowych 
w połączeniu z CSC-Tool firmy Hella Gutmann.

Zakres dostawy podstawowy
 ➔ 4 płyty podstawowe 1500 x 600 mm
 ➔ 2 płyty wsuwane 1500 x 600 mm
 ➔ 2 płyty poprzeczne 1500 x 1000 mm
 ➔ 2 klapy najazdowe 488 x szer. 600 mm
 ➔ 10 łączników zaciskowych 8 D80*
 ➔ 38 wkładek gumowych 8 D80
 ➔ 38 nóżek 8 D80 M16 x 100
 ➔ 2 drążki do mocowania klapy najazdowej
 ➔ 10 kotew do dużych obciążeń M10
 ➔ 10 śrub imbusowych M6 x 20 ocynkowanych z łbem płaskim
 ➔ Instrukcja montażu

SYSTEM PŁYT POZIOMUJĄCYCH

NOWOŚĆ

Zalecany
przezrenomowanychproducentówpojazdów



 ➔ Poziomowany system szyn
 ➔ Zapewniający spełnienie wymogów dotyczą-

cych powierzchni ustawienia urządzenia SEG 
wynikających z wytycznych w sprawie ustawia-
nia reflektorów podczas badania technicznego

 ➔ Szybki montaż
 ➔ Niwelacja w osi poziomej i pionowej
 ➔ Możliwość niwelacji nawet dużych  

nierówności wynoszących 20 mm
 ➔ Do precyzyjnych pomiarów i regulacji
 ➔ Możliwość wyregulowania w dowolnym  

momencie

 ➔ Dostosowany specjalnie do odpowiedniej szyny
 ➔ Wysokiej klasy, ciężki zestaw kółek  

sta lowych zapewniający wyższą stabilność
 ➔ Solidne wykonanie
 ➔ Długi okres użytkowania
 ➔ Atrakcyjna cena
 ➔ Możliwość opcjonalnej rozbudowy
 ➔ I wiele innych

Największe zalety:

POZIOMOWANY SYSTEM SZYN SEG

Poziomowany system szyn to optymalna alternatywna dla kosztownej przebudowy 
warsztatu. System szyn wyróżnia się szybkim montażem i możliwością późniejszego 
wyregulowania, jak również długą trwałością i atrakcyjną ceną. Zestaw podstawowy 
składa się z 4 szyn o długości 1500 mm oraz zestawu wysokiej jakości kółek sta lowych.  
Można go stosować do urządzeń do regulacji reflektorów SEG IV i SEG V. Zapewnia stabil-
ne ustawienie oraz precyzyjne wyniki pomiaru i regulacji. Zestaw pozwala na spełnienie 
różnych wymogów producentów OE oraz wytycznych w sprawie regulacji reflektorów 
podczas badań technicznych.

Nr kat. 9XS 861 736-021
(system szyn)

Nr kat. 9XS 862 004-021
(zestaw kółek)

Nr kat. 9XS 861 736-041
(zestaw przedłużeń 1500 mm)

Zakres dostawy podstawowy
 ➔ System szyn SEG Aftermarket, niwelacyjny, składający się z następujących elementów:
 ➔ 4 szyny 1500 mm (2 profile sześciokątne, 2 płaskowniki stalowe)
 ➔ 30 śrub imbusowych z łbem stożkowym z kołnierzem M6
 ➔ 30 kołków Fischer M8 S
 ➔ 80 śrub bez łba (40 szt. krótkich 10 mm, 40 szt. długich 25 mm)
 ➔ 20 podkładek
 ➔ 2 odbojniki gumowe
 ➔ 2 kółka pryzmatyczne
 ➔ 1 kółko jezdne
 ➔ Instrukcje montażu

NOWOŚĆ

Zalecany
przezrenomowanychproducentówpojazdów
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Aktualne statystyki pokazują, że aż 72 procent usterek elektrycznych pojazdów jest spow-
odowanych wadliwym działaniem i awarią akumulatora. Winę ponoszą głównie wysokie 
obciążenia termiczne, częste jazdy na krótkich odcinkach oraz coraz większa liczba  
podzespołów elektronicznych i sterowników instalowanych w pojazdach. Zatrzymanie się 
pojazdu na skutek awarii akumulatora może się zdarzyć każdemu — jednak szczególnie 
dotkliwe jest to dla posiadaczy samochodów wyposażonych w system start/stop. Muszą 
oni bowiem sięgnąć głęboko do kieszeni w razie konieczności wymiany akumulatora.  
Wymiana akumulatora tylko na podstawie podejrzenia bez jednoznacznie potwierdzonego 
uszkodzenia byłaby w tym przypadku bardzo niefrasobliwa. Battery Power Check firmy 
Hella Gutmann, w skrócie BPC-Tool, to tester do akumulatorów, który potrafi znacznie 
więcej, niż tylko zmierzyć stan akumulatora. W połączeniu z urządzeniem mega macs 77 
lub oprogramowaniem mega macs PC narzędzie BPC-Tool staje się niezawodnym  
i niezbędnym pomocnikiem w warsztatach i pojazdach pomocy drogowej, zapewniającym 
szybką i skuteczną diagnostykę akumulatorów.

NOWOŚĆ! Wersja samodzielna BPC-Client App umożliwia wydruk testu akumulatora  
i systemu bez urządzenia diagnostycznego.

BPC-TOOL

 ➔ Wyniki testu bez wymontowywania akumulatora
 ➔ Do akumulatorów kwasowych,  

EFB, AGM i akumulatorów żelowych.
 ➔ Ochrona przed zamianą biegunów
 ➔ Dopuszczalna temperatura otoczenia  

(-10...+50 °C)
 ➔ Wodoszczelność (IP54)
 ➔ Podświetlany wskaźnik

 ➔ Możliwość wyboru języka.
 ➔ Możliwość współpracy z urządzeniem mega 

macs 77 i oprogramowaniem mega macs PC.
 ➔ Napięcie akumulatora (V)
 ➔ Prąd rozruchu zimnego silnika
 ➔ Wskazanie prądu w amperach (0,1...700 A)*
 ➔ Stan akumulatora (%)

Największe zalety:

Nr kat.
8PD 009 734-041

 *  tylko z opcjonalnie dostępnymi cęgami amperowymi

Najczęstszą na świecie przyczyną awarii samochodów jest usz-
kodzenie akumulatora. Dlatego akumulator musi być regularnie 
kontrolowany i ładowany, aby uniknąć nieprzewidzianych awarii. 

Ze względu na coraz większą złożoność systemów elektronicznych 
w nowoczesnych samochodach oraz coraz wyższe zużycie prądu z 
powodu większej liczby odbiorników, wraz z wymogami w stosunku  
do akumulatora rosną również oczekiwania wobec ładowarek. 

OBSŁUGA AKUMULATORÓW



Nr kat.
8ES 004 417-321

DANE TECHNICZNE
Tryb akumulatora (do wyboru) Ołowiany, litowy
Rodzaje akumulatora Żelowe, WET, AGM, LiFePO4
Napięcie sieciowe 220 - 240 V
Częstotliwość sieci 50 - 60 Hz

Fazy ładowania 9 poziomów

Natężenie prądu 1 A
Napięcie 12 V
Maks. napięcie ładowania 14,4 V
Moc 25 W
Pojemność ładowania 2 - 40 Ah
Pojemność ładowania konserwacyjnego 2 - 100 Ah
Tryb zasilania (Memory Saving Feature) Nie
Maks. obciążalność zacisków 30 A
Stopień ochrony IP65
Klasa ochronności Klasa ochronności 2
Długość kabla z zaciskiem 2,0 m
Specyfikacja kabla Cu 0,8 mm2 PCW
Długość kabla prądowego 2,0 m
Wymiary urządzenia 180 x 80 x 40 mm
Wymiary transportowe 320 x 180 x 60 mm
Masa netto 0,5 kg

BPC 1

 ➔ Ładowarka wysokoczęstotliwościowa (12 V, 1 A)
 ➔ Do akumulatorów żelowych, WET,  

AGM i LiFePO4
 ➔ Funkcja ładowania i ładowania  

konserwacyjnego
 ➔ Funkcja regeneracji akumulatorów ołowiowych

 ➔ 9-stopniowe fazy ładowania i testu
 ➔ Z zabezpieczeniem przed odwrotną polaryza-

cją i zwarciem
 ➔ Wskaźnik LED
 ➔ W komplecie końcówki kablowe i cęgi

NOWOŚĆ
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Nr kat.
8ES 004 417-281

Nr kat.
8ES 004 417-291

OBSŁUGA AKUMULATORÓW

DANE TECHNICZNE
Tryb akumulatora (do wyboru) STD, AGM
Rodzaje akumulatora Żelowe, WET, AGM
Napięcie sieciowe 220 - 240 V
Częstotliwość sieci 50 - 60 Hz
Fazy ładowania 9 poziomów
Natężenie prądu (min. - maks.) 2 - 8 A
Napięcie 12 V
Maks. napięcie ładowania 14,8 V (tryb AGM), 14,4 V (tryb STD), 15,8 V (tryb REC)
Moc 140 W
Pojemność ładowania 5 - 160 Ah
Pojemność ładowania konserwacyjnego 5 - 250 Ah
Tryb zasilania (Memory Saving Feature) 13,8 V; 5 A
Maks. obciążalność zacisków 30 A
Stopień ochrony IP65
Klasa ochronności Klasa ochronności 2
Długość kabla z zaciskiem 2,0 m
Specyfikacja kabla Cu 1,3 mm2 PCW
Długość kabla prądowego 2,0 m
Wymiary urządzenia ok. 250 x 100 x 65 mm

DANE TECHNICZNE
Tryb akumulatora (do wyboru) AGM, LiFePO4, WET

Rodzaje akumulatora Żelowe, WET, AGM, LiFePO4
Napięcie sieciowe 110 - 240 V
Częstotliwość sieci 50 - 60 Hz
Fazy ładowania 8 poziomów
Natężenie prądu (min. - maks.) 5 - 50 A
Napięcie 12 V
Maks. napięcie ładowania 14,4 V WET; 14,4 V LiFePO4; 14,8 V AGM; 15,5 V REC
Moc 750 W
Pojemność ładowania 5 - 500 Ah
Pojemność ładowania konserwacyjnego 5 - 1500 Ah
Tryb zasilania (Memory Saving Feature) 13,8 V, 14,4 V, 14,8 V; 5 - 50 A
Maks. obciążalność zacisków 650 A
Stopień ochrony IP20
Klasa ochronności Klasa ochronności 1
Długość kabla z zaciskiem 2,7 m
Specyfikacja kabla Cu 10 mm2 PCW
Długość kabla prądowego 1,4 m
Wymiary urządzenia 375 x 330 x 100 mm

BPC 8

BPC 50

 ➔ Ładowarka wysokoczęstotliwościowa  
(12 V, 8 A)

 ➔ Do akumulatorów żelowych, WET, AGM
 ➔ Funkcja ładowania, regeneracji i zasilania
 ➔ 9-stopniowe fazy ładowania i testu

 ➔ Z zabezpieczeniem przed odwrotną  
polaryzacją i zwarciem

 ➔ Cyfrowy wyświetlacz graficzny (podświetlany)
 ➔ W komplecie końcówki kablowe i cęgi

 ➔ Ładowarka wysokoczęstotliwościowa  
(12 V, 50 A)

 ➔ Do akumulatorów żelowych, WET,  
AGM i LiFePO4

 ➔ Funkcja ładowania, regeneracji i zasilania
 ➔ Krzywa ładowania sterowana mikroprocesorem

 ➔ Ładowanie ciągłe bez wartości szczytowych 
napięcia do ponownego kodowania  
sterowników

 ➔ Z zabezpieczeniem przed odwrotną polaryzacją, 
zwarciem, błędami napięcia i przeładowaniem

 ➔ Z profesjonalnymi cęgami mosiężnymi

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



Nr kat.
8ES 004 417-301

Nr kat.
8ES 004 417-311

DANE TECHNICZNE
Tryb akumulatora (do wyboru) AGM, LiFePO4, WET
Rodzaje akumulatora Żelowe, WET, AGM, LiFePO4
Napięcie sieciowe 110 - 240 V
Częstotliwość sieci 50 - 60 Hz
Fazy ładowania 8 poziomów
Natężenie prądu (min. - maks.) 10 - 120 A
Napięcie 12 V
Maks. napięcie ładowania 14,4 V WET; 14,4 V LiFePO4; 14,8 V AGM; 15,5 V REC
Moc 1800 W
Pojemność ładowania 5 - 1200 Ah
Pojemność ładowania konserwacyjnego 5 - 3600 Ah
Tryb zasilania (Memory Saving Feature) 13,8 V,14,4 V, 14,8 V; 10 - 120 A
Maks. obciążalność zacisków 650 A
Stopień ochrony IP20
Klasa ochronności Klasa ochronności 1
Długość kabla z zaciskiem 2,7 m
Specyfikacja kabla Cu 25 mm² PCW
Długość kabla prądowego 1,8 m
Wymiary urządzenia 460 x 420 x 170 mm (po zmontowaniu)

DANE TECHNICZNE
Napięcie 12 V
Tryb zasilania (Memory Saving Feature) 13,2 V, 20 A
Maks. obciążalność zacisków 850 A
Wewnętrzna pojemność akumulatora 8 Ah
Prąd rozruchu zimnego silnika 800 A*
Maks. natężenie prądu rozruchu 2000 A
Prąd szczytowy 4000 A**
Wewnętrzny typ akumulatora 4-ogniwowy akumulator litowy (LiFePO4)
Stopień ochrony IP20
Długość kabla z zaciskiem 0,5 m
Specyfikacja kabla Cu 10 mm2 PCW
Wymiary urządzenia 430 x 230 x 110 mm
Wymiary transportowe 450 x 260 x 115 mm
Masa netto 2,5 kg

BPC 120

BPC BOOSTER

 ➔ Ładowarka wysokoczęstotliwościowa  
(12 V, 120 A)

 ➔ Do akumulatorów żelowych, WET,  
AGM i LiFePO4

 ➔ Funkcja ładowania, regeneracji i zasilania
 ➔ Krzywa ładowania sterowana mikroprocesorem

 ➔ Ładowanie ciągłe bez wartości szczytowych 
napięcia do ponownego kodowania  
sterowników

 ➔ Z zabezpieczeniem przed odwrotną polaryzacją, 
zwarciem, błędami napięcia i przeładowaniem

 ➔ Z profesjonalnymi cęgami mosiężnymi

 ➔ Bardzo lekkie, profesjonalne urządzenie  
rozruchowe

 ➔ Zalecane do akumulatorów 12 V motocykli, 
samochodów osobowych i samochodów  
ciężarowych

 ➔ LiFePO4: 100 % bezpieczny akumulator litowy

 ➔ Z funkcją Booster i Supply
 ➔ Kompletna ochrona: przed zamianą polaryzacji, 

zwarciem, błędami napięcia i przegrzaniem
 ➔ Sterowanie mikroprocesorem
 ➔ Profesjonalne cęgi

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

*   Ograniczenie elektroniczne mikroprocesorem
** Akumulator przy idealnej rezystancji: 3,3 mΩ, 13,2 V, 25°
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