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Editorial

Beste lezer,

speciale gebeurtenissen verdienen speciale aandacht. Vandaag, in deze 
 x-tra-matrix, stel ik u met genoegen de diensten voor van ons nieuwe dream 
team voor diagnose en metingen voor diverse doeleinden. Sinds kort werkt de 
innovatieve Bluetooth-meetmodule MT-HV hand in hand met de mega macs X. 
Beide apparaten zijn ultramodern en communiceren draadloos. Voor alle invoer  
en weergaves hoeft u alleen uw favoriete bedieningseenheid te gebruiken, via  
de tablet, notebook of pc van uw keuze.

De MT-HV met vast geïntegreerde hoogspanningsmeettechniek werd speciaal 
voor de mega macs X en in eerste instantie voor werkzaamheden aan elektrische 
en hybride voertuigen ontwikkeld. Dit is in ieder geval zeker: Deze voertuigen 
zijn in Europese garages gearriveerd. Er bestaat geen toekomst zonder hoog-
spanningssystemen. 

Maar in de voertuigen spelen laagspanningssystemen voortaan ook een deuntje 
mee. Hella Gutmann heeft niet alleen de mega macs X op deze technische 
 diversiteit voorbereid, maar ook de MT-HV. Met andere woorden, hij kan niet 
 alleen hoogspanning aan. Een kleine truc geeft de module de kracht van twee 
harten. Als klassieke 2-kanaalsmultimeter en oscilloscoop biedt hij ook waar-
devolle diensten in het laagspanningsbereik. Dit zijn, naar mijn mening, de beste 
vooruitzichten voor de toekomstig werkprocessen in onafhankelijke garages.

Op de volgende pagina's kunt u lezen hoe deze truc werkt en welk toekomstig 
potentieel u vandaag of later met ons 'dream team' kunt ontsluiten. 

Wij wensen u veel plezier bij het lezen 

Uw

Rolf Kunold
CEO Hella Gutmann Solutions

Een goed vooruitzicht
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Revolution X
Volledig onthecht van het oude en vertrouwde brengt de mega macs X een revolutie teweeg 
in de manier waarop wij met ook de nieuwste voertuigmodellen werken en communiceren. 
Het meest flexibele diagnose-apparaat van Hella Gutmann tot nu toe. Handzaam en past zich 
aan elke garagegrootte aan. Er ontstaat een echt dream team door de combinatie van de 
mega macs X met de innovatieve extra MT-HV-module voor hoogspanningsmetingen en meer.

Opnieuw uitgedacht
Alleen door de gebruikelijke structuren volledig opnieuw te 
bekijken en hiervan af te wijken, kunnen baanbrekende strate-
gieën voor de toekomst ontstaan. De mutatie van de mobiele 
telefoon met knoppen in een smartphone is het beste voorbeeld. 
Nu zijn we getuige van de transformatie van voertuigen tot 
 all-round netwerkgenieën met rijfuncties. De bestuurder  beslist 
zelf welke functies zijn auto moet overnemen en welke interieurs-
feer en welk exterieureffect door middel van licht en kleur moet 
worden ingeschakeld. Hiervoor zijn gigantische hoeveelheden 
gegevens nodig. 

Metamorfose-kunstenaars om uw toekomst vorm te geven 
Daarom heeft Hella Gutmann ook de diagnose- en gegevenswereld 
helemaal opnieuw onder de loep genomen en de mega macs X 
ontwikkeld. Met ultrasnelle protocollen zoals DoIP en CAN FD 
slaagt hij daar waar veel oudere diagnose-instrumenten dit niet 
kunnen: de snelle verwerking van zeer grote hoeveelheden gege-
vens in nieuwe voertuiggeneraties.

En net als de gebruikers van het voertuig moet ook u in de 
 garage zelf kunnen beslissen welke functiemodules en gege-
venstypen u voor de diagnose nodig hebt en welke bediening-
seenheden u daarvoor wilt gebruiken. Misschien vandaag het 
ene en morgen weer iets anders.
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En de X? Staat voor X voordelen

X = voordelige toegang
De X staat dus voor de voordelige mogelijkheid van een bijzonder 
breed scala aan toepassingsmogelijkheden op modulaire basis. 
Met de instaplicentie kunt u zonder financieel risico merkoverschrij-
dende diagnoses uitvoeren en bijvoorbeeld uw handel in tweedehands 
auto's veiligstellen met de functie 'Foutcode lezen/verwijderen'. 
Meerdere gratis software-updates per jaar garanderen een hoge 
voertuigdekking op de lange termijn. Als weergave-apparaat ge-
bruikt u gewoon een bestaande tablet, notebook of uw pc met elk 
willekeurig besturingssysteem (Windows, Android, Apple IOS, Linux). 

X = flexibel en gebruiksvriendelijk
In garages van elke grootte en ongeacht hun specialisatie of focus, 
staat de X voor een nieuwe vrijheid in de omgang. In het voertuig 
wordt alleen de diagnosemodule mega macs X met de CARB-inter-
facekabel gebruikt. De bediening vindt plaats op het aparte weer-
gave-apparaat van uw persoonlijke keuze. Dus geen gesjouw meer 
met een zwaar diagnose-apparaat en geen gedoe als de notebook 
of tablet vervangen moet worden.  

X = specifieke configuratie van de functionaliteit
Bovenal staat de X voor flexibele aanpassing van het dienstenpakket 
en dus voor investeringszekerheid. Als u wilt beginnen met de mini-
male functies 'Foutcode lezen/wissen', neemt u de instaplicentie. 
Latere upgrades naar hogere licenties zijn ten alle tijde mogelijk. 
Met over-the-air updates laten uw mega macs X flexibel meegroeien 
met uw persoonlijke behoeftes - tot en met de topdiagnose-oplos-
sing op het niveau van de mega macs 77 SDI met geleide metingen 
en nieuwe functies of datatypes voor bestuurdersassistentiesystemen 
en verlichtingssystemen, evenals e-mobility. In de toekomst zullen 
er ook twee varianten beschikbaar zijn voor motorfietsdiagnose: 
Voor pure motorfietsgarages is de X-Bike-variant de beste keuze. 
Garages die hun personenautovarianten willen uitbreiden, kunnen 
optioneel de X- Bike add-on-licentie toevoegen.

X = snelle, gedeeltelijk geautomatiseerde  
eerste installatie
De mega macs X is volgens het motto "Plug & Play" ontworpen. Dit 
geldt met name voor de browser-gebaseerde eerste inbedrijfstel-
ling met een gekozen weergave-apparaat. Na het scannen van een 
QR-code of het handmatig invoeren ervan, start de zogenaamde 
SDI-setup automatisch. U wordt op een zelfverklarende manier bege-
leid totdat de installatie is voltooid en uw mega macs X aan het 
weergave-apparaat is gekoppeld. 

X = soft-touch-behuizing, ontworpen voor 
duurzaamheid
De beste reparatie is degene die nooit hoeft plaats te vinden: Hoog-
waardig materiaal en een gedeeltelijk schokabsorberend TPE-element 
beschermen zowel uw mega macs X als de voertuigen van uw klanten 
tegen beschadiging. Wij hebben echter de nodige voorzorgsmaat-
regelen getroffen voor het geval de accu er de brui aan geeft of een 
CARB-stekker beschadigd raakt. Om de reparatietijden en -kosten 
zo laag mogelijk te houden, hebben wij de reparatievriendelijkheid 
van de nieuwe eenheid al conceptueel meegenomen in een dubbel-
wandige behuizing. Zowel de OBD-kabel als de accu kunnen afzon-
derlijk worden vervangen.  

Hoewel de mega macs X uit een bekende productfamilie komt, heeft hij veel nieuwe features.  
X is de variabele voor alle voordelen die elke garage zelf vrij kan definiëren en configureren.
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De keuze is altijd aan u: Voor de hardware … 
Het is geheel aan u welk eindapparaat u aan de mega macs X voor 
de bediening wilt koppelen: Uw bestaande tablet, notebook of pc 
met elk willekeurig besturingssysteem. Of u kunt kiezen voor de 
robuuste, voorgeconfigureerde Hella Gutmann-tablet.

Voor elektrische metingen hebt u ook de keuze tussen twee meet-
modules: De MT-USB voor metingen in het bereik tot 60 V en de 
 MT-HV voor hoogspanningsmetingen. De MT-HV biedt ook andere 
functies, zoals de afbeelding van snelle signalen en drukmetingen.

... en bij de omvang van de diensten
Dankzij de trapsgewijs werksoftware SDI X1 t/m SDI X5 en SDI 
X-Bike kunt u de prestaties van uw mega macs X perfect afstemmen 
op uw persoonlijke behoeftes. U investeert eenmalig in precies dié 
prestaties, dat wil zeggen SDI-software, welke u nodig hebt. Latere 
uitbreidingen vormen geen probleem. Analoog aan de software 
kiest u uw maandelijkse gebruikerslicentie X1 tot X5 of X-Bike of 
X-Bike Add on. U kunt op elk moment upgraden of downgraden. 

Softwaremodules en licenties kunnen van land tot land verschillen.

Licentie X1

Licentie X2

Licentie X3

Licentie X4

Licentie X5

Licentie X-Bike

Licentie X-Bike add-on

Periodieke investering

Licenties

SDI X1 voor licentie X1

SDI X2 voor licentie X2

SDI X3 voor licentie X3

SDI X4 voor licentie X4

SDI X5 voor licentie X5

SDI-module X-Bike  
voor licentie X-Bike

Software

Eenmalige investering

mega macs X 

Hella Gutmann-tablet  
(optioneel) 

Meettechniek (optioneel) 
vanaf pagina 6

Eenmalige investering

Hardware
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Het dynamische aanpassingsvermogen aan de veranderende diagno-
sebehoeftes in de garage en de toekomstgerichte communicatiemo-
gelijkheden, zelfs met de modernste "Ethernet-voertuigen", zijn de 
opvallendste kenmerken van de mega macs X tot nu toe. Nu komt 
hij met een ander bijzonder kenmerk en onderscheidt zich daarmee 
nog duidelijker van andere diagnose-apparaten: Samen met de 
MT-HV-meetmodule ontstaat het nieuwe dream team voor werk-
zaamheden aan elektrische en hybride voertuigen. 

Zelfs op het eerste gezicht geeft de "look" al aan dat deze meetmodule 
een onderdeel is van de mega macs X. De MT-HV heeft niet alleen 
dezelfde chique vormgeving als de mega macs-X, maar is ook net 
zo flexibel. En zoals u van zusterapparaten van de nieuwste generatie 
mag verwachten, maken beide draadloos verbinding via Bluetooth. 

De MT-HV-meetmodule, aangepast aan de mega macs X, werd 
speciaal ontworpen voor werkzaamheden aan elektrische en 
 hybride voertuigen. Hij beschikt over permanent geïntegreerde 
hoogspanningsmeettechnologie en een modulesleuf waarin de 
 bekende MT-56 en MT-77 modules voor laagspanningsmeet-techno-
logie kunnen worden gestoken. Deze truc tovert de MT-HV om in 
een draadloze meetmodule voor laag- en hoogspanning-smetingen - 
een bijzonder aantrekkelijke oplossing als de extra module van 
een mega mac 56/77 al beschikbaar is. Optioneel worden de 
 MT-HV en de MT-77 ook als pakket aangeboden.

Mits de juiste accessoires worden gebruikt, zoals de juiste testson-
des en -klemmen en bij de stroomsterkte passende ampèretangen, 
kan de MT-HV met ingebouwde laagspanningsmodule reeds vanaf 
software-/licentieniveau X4 worden gebruikt. Dan functioneert de 
meettechniek echter uitsluitend als digitale 2-kanaals-multimeter 
en ultrasnelle 2-kanaals-oscilloscoop voor laagspanningsmetingen. 
Bovendien kunt u op de aangesloten MT-77 uw LPD-kit-sensoren 
aansluiten en drukmetingen uitvoeren.

Bedienen en aanpassen via de tablet van de mega macs X

In het hoogspanningsbereik dekt de apparatencombi van mega macs X 
en MT-HV alle meettechnische functies die nodig zijn voor met elek-
trische en hybride voertuigen - mits de mega macs X is uitgerust met 
de hoogste SDI-software X5 en met de X5-licentie is geactiveerd:
• Hoogspanningsmetingen tot 1000 V
•  Isolatieweerstandsmetingen met variabel instelbare testspanning
• Potentiaalvereffeningsmetingen aan hoogspanningscomponenten
• Weerstandsmeting (hoogspanningsservicestekker)

Het dream team voor diagnose 
en metingen tot 1.000 volt

In combinatie met de nieuwe MT-HV-uitbreidingsmodule,  
optimaliseerd de mega macs X het werk aan hoogspanningsvoertuigen
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De kabels die speciaal voor hoogspanningsmetingen een grotere 
diameter hebben, beschikken over veiligheidskenmerken zoals de 
contactschakelaar die tijdens de metingen moet worden vastge-
houden - dankzij de praktische afmetingen vormt het vasthouden 
met veiligheidshandschoenen geen probleem. De meetpunten 
 kunnen indien nodig gemakkelijk worden vervangen en kunnen 
zelfs met voertuigspecifieke hoogspanningsadapters worden gebruikt. 

Afgezien van de imposante meetkabels, werkt de MT-HV draadloos. 
De communicatie met de mega macs X en zijn besturingseenheid 
verloopt via Bluetooth. Een accu zorgt voor de stroomvoorziening. 
Er is dus geen andere kabel die het geconcentreerde werk aan 
hoogspanningscomponenten zou kunnen hinderen.

Geleide laagspanningsmetingen met ingestoken MT-77

Zoals bekend uit de functie-omvang van de mega macs 77, onder-
steunt de apparatencombinatie mega macs X en MT-HV met inge-
bouwde laagspanningsmodule ook de bekende "geleide metingen". 
In het kader van deze luxefunctie worden de desbetreffende meet-
technische instellingen volledig automatisch door de mega macs X 
overgenomen en de meetwaarden ter afsluiting geanalyseerd. 
 Gezien de bijzondere aansprakelijkheidsuitdagingen in het hoog-
spanningsbereik zullen deze "geleide metingen" aanvankelijk  echter 
beperkt blijven tot het laagspanningsbereik. Een toekomstige 
 uitbreiding tot hoogspanningsmetingen wordt overwogen. 

Niettemin biedt de mega macs X ook ondersteuning voor hoog-
spanningsmetingen. Voertuigspecifieke informatie, zoals procedure, 
meetpunten en bijbehorende instelwaarden, kan de gebruiker na 
voertuigselectie vinden in de menukeuze E-mobility > Informatie. 

Alle metingen en interacties worden weergegeven in de mega macs X- 
menukeuze Meettechnologie. Een dienovereenkomstig logboek in 
de Car History van de CDI-software met gegevens over de persoon 
die het werk uitvoert, dient als bewijs dat het werk plaatsvindt in 
overeenstemming met de richtlijnen.
 

De mega macs X communiceert met het 
bedienings-/weergave-apparaat via wifi 
(WLAN), en met de MT-HV via bluetooth.

Laagspanning (LV) en hoogspanning (HV) - In de voertuigsector  
worden wisselspanningen (AC) tot en met 30 V of gelijkspanningen  
(DC) tot en met 60 V aangeduid als laagspanning (LV) - daarboven  
als hoogspanning (HV). De meeste elektrische voertuigen werken op 
ongeveer 400 V, bijzonder krachtige modellen op maximaal 800 V. 

Digitale multimeter 
Meetapparaat met instelbare meetbereiken voor stroom- (A), spannings- (V)  
en weerstandsmetingen (Ohm). Eenvoudige multimeters hebben één 
ingangskanaal. Hoogwaardigere multimeters met 2 kanalen kunnen  
twee signalen tegelijk registreren en grafisch weergeven. De betekenis  
met betrekking tot de tijdas is echter rechtstreeks afhankelijk van de 
bemonsteringsfrequentie en de bandbreedte. Onze 2-kanaals-
meetmodules: MT-HV en MT-56 tot 60 V met aftastfrequentie 1 MSa/s,  
max. bandbreedte 100 kHz en MT-77 tot 200 V met aftastfrequentie  
64 MSa/s, max. bandbreedte 10 MHz. 

Meetkabel, -punten, -klemmen, stroommeettang 
Meetkabels met meetpunten en -klemmen worden gebruikt om de  
elektrische waarden te registreren op het blanke gedeelte van 
stroomvoerende kabels en pennen. De stroomtang maakt contactloze 
stroommeting tijdens lopend bedrijf mogelijk. Onze tip: Blauwe 
stroommeettang 40 tot 700 A, groene stroommeettang tot 40 A.  
Zwart-blauwe meetkabel voor ingangskanaal 1, zwart-rode  
meetkabel voor ingangskanaal 2.

Oscilloscoop 
Een oscilloscoop kan het tijdsverloop van elektrische spanning (periodeduur) 
weergeven. Snelle processen worden zichtbaar. Bij voorkeur zijn 2 of 4 
ingangskanalen beschikbaar om verschillende spanningssignalen 
gesuperponeerd op een x- en y-as te kunnen weergeven en vergelijken.  
Deze snelle, oscillerende en gedeeltelijk met pulsbreedte gemoduleerde 
besturingssignalen komen alleen voor in het laagspanningsbereik tot 60 volt.  
De kwaliteit van een oscilloscoop neemt toe met de mate van zijn snelheid.  
Als hij te traag is, blijven signaalfouten onzichtbaar. Een 2-kanaals-
oscilloscoop is meestal voldoende voor de behoeftes van de autogarage.  
Onze tip: mega macs X + MT-HV + MT-77, oscilloscoop met 2 
galvanisch gescheiden ingangskanalen, aftastsnelheid 64 MSa/s en  
max. bandbreedte 10 MHz. 

Hoogspanningsmultimeter
Hoogspanningsmeetappparaat voor spanning en weerstand. Belangrijk bij 
gebruik voor hoogspanningsvoertuigen zijn spanningsmetingen tussen 0 V  
en ca. 1.000 V, isolatieweerstandsmetingen, instelbaar in variabele stappen,  
equipotentiaalvereffeningsmetingen aan hoogspanningscomponenten en 
weerstandsmetingen aan bijv. de hoogspanningsservicestekker. Eén 
ingangskanaal is voldoende voor deze hoogspanningsmetingen.  
Onze oplossing: mega macs X + MT-HV tot 1.000 V 

Hoogspanningsmeetkabels en -sondes 
Kabels speciaal ontworpen voor hoogspanningsmetingen met een grote 
 diameter en veiligheidsvoorzieningen zoals een contactknop die met de hand  
kan worden vastgehouden. Onze tip: Zwart-rode hoogspanningstest kabels 
met extra groot contact. De meetpunten kunnen indien nodig  worden 
 vervangen en het is mogelijk om fabrikantspecifieke adapters aan te brengen.

Geleide metingen 
Semi-automatische gebruikersbegeleiding met nauwkeurige aanwijzingen  
van de te gebruiken meetapparatuur op gedefinieerde interfaces. In het 
laagspanningsbereik bovendien een automatische instelling van de 
meetbereiken en automatische evaluatie van de gemeten waarden in 
verhouding tot de voertuig-/componentspecifieke instelwaarden.  
Onze oplossing: mega macs X + MT-HV (met MT-77) vanaf licentie X4.

De meettechniek  
kort uitgelegd
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Meettechnische aanbiedingen voor  
verschillende uitgangssituaties

PRO

X3

Vereiste  
MT-HV-hardware

Vereiste 
software + licentie

Meettechnologie in combinatie met licentie

BASIC

BASIC

PLUS

PLUS

PLUS

X5

X5

X5

X5

X3/X4

Er is al een MT-56 in de garage beschikbaar  
en de functies daarvan zijn voldoende.

Er is al een MT-77 in de garage beschikbaar. 
Er is geen behoefte aan hoogspanningsmetingen.

De mega macs X is uitsluitend bestemd voor 
hoogspanningsmetingen.

Er is een MT-56 beschikbaar. Bovendien moeten  
er  HV-metingen worden uitgevoerd.

Er is een MT-77 beschikbaar. Bovendien moeten  
er hoogspanningsmetingen worden uitgevoerd. 

Geen MT-56/77 beschikbaar. Met de mega macs X moeten 
hoogspannings- en laagspanningsmetingen worden uitgevoerd.

Softwaremodules en licenties kunnen van land tot land verschillen.

Varianten Licentie X3 Licentie X4 Licentie X5

MT-USB Multimeter (A/V/Ω) Multimeter (A/V/Ω) Multimeter (A/V/Ω)

MT-HV BASIC 
+ MT-56 (reeds beschikbaar in de garage)

Multimeter (A/V/Ω) Multimeter (A/V/Ω) Multimeter (A/V/Ω)

MT-HV BASIC
+ MT-77 (reeds beschikbaar in de garage)

Multimeter (A/V/Ω) Multimeter (A/V/Ω) 
2-kanaalsoscilloscoop
Drukmetingen
Geleide meting

Multimeter (A/V/Ω) 
2-kanaalsoscilloscoop
Drukmetingen
Geleide meting

MT-HV PLUS
+ HV-meetkabel

(Geleide) metingen HV

MT-HV PLUS 
+ MT-56 (reeds beschikbaar in de garage)  
+ HV-meetkabel

Multimeter (A/V/Ω) Multimeter (A/V/Ω) Multimeter (A/V/Ω) 
(Geleide) metingen HV

MT-HV PLUS  
+ MT-77 (reeds beschikbaar in de garage)  
+ HV-meetkabel

Multimeter (A/V/Ω) Multimeter (A/V/Ω) 
2-kanaalsoscilloscoop
Drukmetingen
Geleide meting

Multimeter (A/V/Ω) 
2-kanaalsoscilloscoop
Drukmetingen
Geleide meting
(Geleide) metingen HV

MT-HV PRO  
+ MT-77 (meegeleverd met Pro)  
+ HV-meetkabel

Multimeter (A/V/Ω) Multimeter (A/V/Ω) 
2-kanaalsoscilloscoop
Drukmetingen
Geleide meting

Multimeter (A/V/Ω) 
2-kanaalsoscilloscoop
Drukmetingen
Geleide meting
(Geleide) metingen HV

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Voorbeeld 3

Voorbeeld 4

Voorbeeld 5

Voorbeeld 6

Deze pagina toont verschillende voorbeelden van configuraties.  
De daadwerkelijke configuratie mogelijkheden vindt u op pagina 11.
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bestaande uit MT-HV

bestaande uit MT-HV + zwart-rode hoogspanningsmeetkabels

bestaande uit MT-HV + zwart-rode hoogspanningsmeetkabels 
+ MT-77 + zwart-blauwe meetkabel + zwart-rode meetkabel

BASIC

PRO

PLUS

MT-USB
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TECHNISCHE GEGEVENS MT- HV
Voedingsspanning 12–32 V

Opgenomen vermogen 10 W Type

Stroomverbruik 1 A 

Afmetingen 300 x 360 x 80 mm (L x B x H)

Beschermingsklasse IP20

Overbelastingsbeveiliging max. 1.000 volt

Meetkanalen 1 (galvanisch gescheiden)

Gemeten variabelen 
hoogspanningsmodules

• Hoogspanningsmeting tot 
1.000 V

• Potentiaalvereffeningsmeting
• Isolatieweerstandsmeting
• Weerstandsmeting 

(dienststekker)
Interfaces USB-C, Bluetooth, RJ45

Rode 
hoogspanningsmeetkabel

• Lengte: 1500 mm
•  Handstuk met functietoets met 

4 mm testaansluiting 
(veiligheidsstekker) voor 
fabrikantspecifieke 
testadapters

• incl. bevestigbare meetpunt

Zwarte 
hoogspanningsmeetkabel

• Lengte: 1500 mm
•  Handstuk met 4 mm 

testaansluiting 
(veiligheidsplug) voor 
fabrikantspecifieke 
testadapters

• incl. bevestigbare meetpunt

MEGA MACS X

Processor
ARM dual processor 1,2 GHz 
RAM 2 GB DDR3, EMMC 32 GB 

Interfaces USB-C, Ethernet 

Voedingsspanning 12 V … 24 VDC

Afmetingen 210 x 193 x 80 mm (H x B x T)

Vereisten voor een extern 
beeldscherm

• Schermdiagonaal  
25,4 cm (10 inch)

• Schermresolutie ten minste 
1024*768 pixels

• WLAN volgens IEEE 802.11 n 
• Browser Google Chrome, ten 

minste versie 81

Meer gedetailleerde technische gegevens zijn te vinden op  
www.hella-gutmann.com/manuals

TECHNISCHE GEGEVENS MT-77
Voedingsspanning 5 V DC (via module-interface)

Opgenomen vermogen 10 W

Stroomverbruik max. 2 A 

Afmetingen 43 x 110 x 136 mm (H x B x T)

Beschermingsklasse IP20

Bandbreedte max. 10 MHz

Aftastfrequentie 64 MSa/s   10 mmX

Opslagdiepte 64 kB

Amplituderesolutie 14 bit

Meetkanalen 2 (galvanisch gescheiden)

Meetgrootheden

• Spanning max. 200 V
• Stroom (externe 

stroommeettang*)
• Weerstand
• Druk (externe LPD-kit*)

MEETTECHNIEK MT-USB
Voedingsspanning 5 V  (via USB)

Opgenomen vermogen max. 2,5 W

Stroomverbruik max. 500 mA

Afmetingen 38 x 102 x 130 mm (H x B x T)

Beschermingsklasse IP20

Bandbreedte max. 100 kHz

Aftastfrequentie 1 MSa/s

Amplituderesolutie 12 bit

Meetkanalen 2

Meetgrootheden

• max. 60 V
• Stroom (externe 

stroommeettang*)
• Weerstand

HELLA GUTMANN-TABLET
Software Android 9.0

Display
X10,1" WUXGA 1200x1920 IPS 
470 nits 

Interfaces
Docking station, USB 3.0,  
USB 2.0, Micro USB 2.0

Draadloze interfaces
WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 
Bluetooth® 4.1, Bluetooth® 4.2

Levensduur accu tot 8,5 u

Afmetingen 283,4 mm x 192 mm x 21,9 mm

* Verdere accessoires vereist

In één oogopslag: de technische gegevens
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Configuratie

Softwaremodules en licenties kunnen van land tot land verschillen. Voor de motorfietsdiagnose bieden we toekomstig twee varianten aan; voor uitsluitend 
motorwerkplaatsen is de variant X-Bike het meest geschikt. Werkplaatsen die hun personenauto-licentie willen uitbreiden, kunnen optioneel de licentie Bike-X 
Add-on bijboeken.

* bijpassende software-module noodzakelijk 
** bijpassende software-module noodzakelijk

Op basis van de diensten eenvoudig te configureren
Voor de activering van de door u gewenste diensten moeten de  
licentie- en softwaremodules van uw mega macs X compatibel zijn.

SOFTWARE-MODULE

SDI-module X1 SDI-module X2 SDI-module X3 SDI-module X4 SDI-module X5

LICENTIES*

Licentie X1 Licentie X2 Licentie X3 Licentie X4 Licentie X5

FUNCTIES

• Foutcode lezen/wissen 
(zonder Globale test)

• DoiP-technologie

• Foutcode lezen/wissen
• DoiP-technologie 
• Service-reset
• Parameter 
• Actuatortest 
• Testfuncties 
• Cyber Security Management
• Geautomatiseerd opvragen van 

kilometerstand

• Foutcode lezen/wissen
• DoiP-technologie 
• Service-reset
• Basisinstellingen 
• Parameter 
• Coderingen 
• Actuatortest 
• Testfuncties
• Op foutcodes gebaseerde  

online-oplossingsvoorstellen 
• Cyber Security Management 
• Geautomatiseerd opvragen van 

kilometerstand

• Foutcode lezen/wissen
• DoiP-technologie 
• Service-reset
• Basisinstellingen 
• Parameter 
• Coderingen 
• Actuatortest 
• Testfuncties
• Op foutcodes gebaseerde 

 online-oplossingsvoorstellen 
• Cyber Security Management
• Geautomatiseerd opvragen van 

kilometerstand

• Foutcode lezen/wissen
• DoiP-technologie 
• Service-reset
• Basisinstellingen 
• Parameter 
• Coderingen 
• Actuatortest 
• Testfuncties
• Op foutcodes gebaseerde  

online-oplossingsvoorstellen
• Cyber Security Management 
• Geautomatiseerd opvragen van 

kilometerstand

MEETTECHNIEK**

• Multimeter • Multimeter 
• 2-kanaals oscilloscoop 
• Geleide metingen 
• Drukmetingen
• Geleide metingen hoogspanning

Vereiste meettechniek 
(minimum): MT-HV met MT-56  
of MT-USB

Vereiste meettechniek 
(minimum): MT-HV met MT-77

Vereiste meettechniek (minimum): 
MT-HV met MT-77 en 
hoogspanningstestkabels

DATA

• Terugroepacties 
• Componenten-controlewaarden 
• Inbouwposities van onderdelen 
• Tandriemgegevens 
• Aansluitschema's 
• Interieurfilters 
• Zekeringen/relaisschakelingen
• Arbeidswaarden 
• Inspectiegegevens 
• HGS Data

• Terugroepacties 
• Componenten-controlewaarden 
• Inbouwposities van onderdelen 
• Tandriemgegevens 
• Aansluitschema's 
• Interieurfilters 
• Zekeringen/relaisschakelingen
• Arbeidswaarden 
• Inspectiegegevens 
• HGS Data
• PIN Data 
• Service-informatie 
• Acties fabrikant 
• Battery-management 
• Reparatieaanwijzingen 
• Dieselinformatie 
• Interactieve aansluitschema's 
• Op symptomen gebaseerde 

 oplossingen

SERVICES

• Call Flat (Technische Helpdesk) • Call Flat (Technische Helpdesk) • Call Flat (Technische Helpdesk)

NIEUWE FUNCTIES EN GEGEVENSTYPES

• ADAS & LIGHTING 
• E-mobility
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