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SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ PRO KAŽDÝ  
POŽADAVEK

Co začalo před 40 lety v jedné servisní dílně, patří dnes k jedné z vedoucích značek pro 
diagnostiku a dílenské vybavení v Evropě. A to má dobrý důvod: Každý produkt společ-
nosti Hella Gutmann Solutions má ještě dnes v sobě tyto dílenské geny. A tím i všechny 
výhody, které Vám v tvrdém každodenním životě v dílně se stále se rozšiřující nabídkou 
modelů vozidel a stále komplexnější technikou opravdu pomohou.

Ať už se jedná o diagnostické stanice s nejmodernější technikou s maximálním měřicím a systémovým rozsahem, malé mobilní 
testery pro rychlé testování vozidel nebo vybavení Vašeho dílenského počítače na plnohodnotný diagnostický přístroj – společnost 
Hella Gutmann Solutions Vám poskytne pro každou oblast a pro každou výzvu ve Vašem každodenním životě vhodné řešení. V 
programu máme samozřejmě i speciálně připravená oborová řešení pro montáž karosérií, lakovací provozy nebo servisní provozy.  
A když to má být jednou plně individuální, připravíme pro Vás diagnostické řešení na míru - pouze pro Vás a Váš vozový park.

Jako přítel neautorizovaných servisů má společnost Hella Gutmann Solutions jasný cíl na své vlajce: Chceme, aby se každé vozidlo 
dostalo co nejrychleji opět na silnici. Objevte svět diagnostiky společnosti Hella Gutmann a vsaďte na flexibilní systémy pro servisy 
všech velikostí, které vyvíjíme denně z praxe pro praxi. Svým zákazníkům nabídnete nejlepší služby a Vašemu servisu solidní 
základy pro úspěšnou budoucnost.



DIAGNOSTIKA VOZIDLA 

OD PROFESIONÁLŮ PRO PROFESIONÁLY -  
DIAGNOSTIKA OD SPOLEČNOSTI HELLA GUTMANN

Rychleji, chytřeji, přesněji čas jsou peníze. Toho si je bolestně vědom každý,  
kdo již zažil hodiny hledání chyby v komplikovaném systému palubní elektroniky 
moderního vozidla.

Po zjištění důvodu se i zkušení mistři často nachází před další překážkou: souhlasí 
naměřené údaje? Kde najdu aktuální technické údaje k příslušnému vozidlu? Jak 
opravu provedu rychle a efektivně?
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MEGA MACS 77

 ➔ Zvlášť velký 15,6” dotykový displej Full HD
 ➔ Koncept oprav v reálném čase
 ➔ Precizní měřicí technika s návodem krok za 

krokem a automatickým porovnáváním poža-
dovaných a aktuálních hodnot (PIN údaje)

 ➔ Čtení a mazání chybových kódů  
veškerých řídicích jednotek

 ➔ Zobrazení až 16 parametrů vozidla na jeden 
pohled

 ➔ Pomoc při opravách založená na chybových 
kódech specifická pro vozidlo v reálném čase

 ➔ Kódování, základní nastavení a vynulování 
servisního intervalu

 ➔ a mnoho dalšího

Přehled funkcí

Č. výr.:
8PD 010 601-571

V našem vysoce technizovaném světě hraje rychlost stále důležitější roli. To pociťují i 
servisní dílny. Rychlá diagnostika a cílená podpora opravy jsou klíčem k dlouhodobému 
hospodářskému úspěchu v servisní dílně.
Se správným konceptem opravy v reálném čase dokázala společnost Hella Gutmann 
kvantový skok co se týká podpory oprav. Nyní jsme konceptu oprav v reálném čase  
namontovali turbo a s novým mega macs 77 zařadíme vyšší rychlostní stupně.

Nejrychlejší diagnostika kterou kdy společnost  
Hella Gutmann nabízela.

 ➔ mega macs 77
 ➔ DT VCI
 ➔ Dokovací stanice
 ➔ Napájecí díl
 ➔ Síťový kabel (podle země)
 ➔ USB kabel rozhraní pro VCI
 ➔ USB kabel rozhraní macs 77
 ➔ Popruh na krk
 ➔ USB flash disk
 ➔ Přepravní karton
 ➔ Stručná úvodní příručka

Základní rozsah dodávky

 *  Ve spojení s licencí Repair Plus  
(rozsah licence se může v jednotlivých zemích lišit).

OBECNÉ ÚDAJE

Napájecí napětí 15 V

Proudový odběr max. 5 A

Pracovní rozsah teploty 0 ° C bis +45 °C

Skladovací rozsah -10 ° C bis +60 °C

Hmotnost 
3 800 g (včetně akumulátoru, vč. 2 volných 
modulů)

Rozměry 131 mm x 421 mm x 314 mm (V x Š x H)

Displej
15,6” Widescreen, 1920 pixelů x 1080 pixelů 
(Full-HD), LED-Backlight 

Zadávání Kapacitivní dotykový displej

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

Provozní systém Linux 32 Bit

Pracovní paměť 2 GB LPDDR2, 533 MHz

Datová paměť 32 GB eMMC

Rozhraní

2 x USB 2.0 rozhraní host (Typ A);
1 x USB 2.0 rozhraní Device (Typ B);
1x rozhraní Docking (k dokovací stanici);
1x napájecí zdířka

Rozhraní rádiového 

spojení
WLAN; IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; 
Bluetooth; v 4.2 Class 1

Rozšíření 2x zasunutí modulu

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

Střední doba výdrže 
baterie

4 h (provoz bez zasunutí modulu)

MĚŘÍCÍ TECHNICKÝ MODUL

Rychlost snímání 65 MSample/s

Šířka pásma 10 MHz

Paměť 2 MByte na kanál (1 MSample)

Měřicí vstupy 2 galvanicky oddělené diferencované vstupy

Maximální napětí +/-200 V

Měřitelné veličiny
Napětí na kanálu 1 a 2, odpor na kanálu 1 
Proud přes měřicí adaptér, tlak přes měřicí adaptér

Časová odchylka 2 us/Div – 40 s/Div (5 dělení)

Druhy spojení¤ AC a DC

Nastavení triggeru
Volitelný kanál, pozitivní/negativní, auto/normál-
ní, autom. úroveň/manuální úroveň

Funkce Autorange, autoset

Měřitelné vlastnosti 
signálu

Kmitočet, trvání periody, šířka impulzu, stupeň 
snímání, minimální hodnota, maximální hodnota, 
maximální hodnota špička-špička

Měřicí rozsahy

Napětí: 0,1, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 100, 200
Volty (proud): 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 700
Ampéry (odpor): 10, 100, 1000, 10 k,  
100 k, 1.000 k
Ohmy (tlak): -1 až 60 barů

OBECNÉ ÚDAJE

Rozlišení 14 bit

DIAGNOSTIKA VOZIDLA

dankpe1
Highlight
0°C až +45°C

dankpe1
Highlight
-10°C až +60°C



Č. výr.:
8PZ 010 607-731

LPD-KIT

LPD-Kit
Low Pressure Diagnostic Kit - nízkotlaká zkušební sada 
včetně senzorů tlaku do 60 barů (pouze ve spojení s modulem měřicí techniky MT 77)

 ➔ Měření tlaku válců
 ➔ Měření kompresního tlaku
 ➔ Vyhledávání OT
 ➔ Měření tlaku v sacím potrubí a plnicího tlaku
 ➔ Měření tlaku paliva
 ➔ Měření vstřikovacího čerpadla s  

rozdělovačem

 ➔ Měření tlaku zpětného chodu
 ➔ Měření systémového tlaku
 ➔ Měření tlaku oleje
 ➔ A mnoho dalšího

Chyba se často skrývá v detailu. Pomocí LPD-Kit (Low Pressure Diagnostic Kit) od spo-
lečnosti Hella Gutmann vyřídíte veškeré relevantní tlakové testy u vozidla rychle a bez-
komplikovaně v jednom pracovním kroku. Okamžitě najdete i nejmenší nesrovnalosti. 
Testovací nízkotlakou sadu nabízíme v nízké cenové relaci pro všechna důležitá měření 
tlaku. Samozřejmě v nejlepší kvalitě společnosti Hella Gutmann.

Č. výr.:
8PZ 010 603-921

Sada LPD adaptérová sada 1
Adaptér pro Ford, Citroën, Peugeot, Jaguar (ZKD 26 + 40 + 49)

Č. výr.:
8PZ 010 607-771

Sada LPD adaptérová sada 3
• KPA 09, flexibilní adaptér zapalovacích svíček, M 12 x 1,25 s VG5 vnitřním závitem
• KPA 03, adaptér zapalovacích svíček M 10 x 1 (používat pouze s KPA 09.)
• DPAK 96, testovací adaptér tlaku paliva, závit Schrader 7/16”-20 UNF
• DPAK 97, testovací adaptér tlaku paliva, závit Schrader VG8
• DPAK 4, testovací adaptér tlaku paliva, tandemové čerpadlo (čerpadlo-tryska)

Č. výr.:
8PZ 010 603-911

Sada LPD adaptérová sada 2
Adaptér pro Opel, Alfa Romeo, Fiat, Isuzu, Lancia, Mazda (ZKD 41 + 42 + 43)

Jedna sada - všechny možnosti

Řešení vše v jednom pro nízkotlaká měření
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Přehled funkcí

Č. výr.:
8PD 010 601-191

mega macs 56 je ideální řešení diagnostiky pro všechny víceznačkové servisy, které  
nechtějí přistoupit na kompromis v množství nabízených funkcí či komfortu obsluhy, ale 
přesto nechtějí sahat hluboko do kapsy. Autoservisy mají plný přístup ke koncepci oprav 
v reálném čase, se všemi relevantními daty a cennou pomocí jak ze strany systému  
samotného, tak ze strany profesionálů v technickém call centru.* I velice komplexní  
výzvy tak proměníte v ryzí zlato.

 ➔ Návrhy řešení podle chybových kódů -  
v reálném čase*

 ➔ Návrhy řešení založené na symptomech*
 ➔ Čtení a mazání chybových kódů  

veškerých řídicích jednotek
 ➔ Zobrazení parametrů s vysvětlivkami  

(až 12 parametrů současně)
 ➔ Rozsáhlé technické údaje (ozubené řemeny, 

obsazení pojistkové skříně atd.)
 ➔ Jednoznačné rozeznání vozidla pomocí VIN
 ➔ Bezdrátový přenos prostřednictvím VCI
 ➔ Vrácení servisního intervalu do výchozího stavu

 ➔ Test akčního členu
 ➔ Základní nastavení
 ➔ Kódování
 ➔ Digitální test komprese**
 ➔ Historie vozidla
 ➔ Diagnostika motocyklů**
 ➔ Podpora režimu PassThru
 ➔ Kompatibilní s nástrojem CSC
 ➔ Kompatibilní se standardem asanetwork
 ➔ Rychle vyměnitelný akumulátor***

Kompaktní diagnostika s koncepcí oprav v reálném čase

OBECNÉ ÚDAJE

Displej
kapacitní, 10,4” (1024 × 768 XGA), nepotřebujete 
ovládací pero, snadnější ovládání, neboť na dis-
plej není třeba tolik tlačit

Základní deska
Operační systém Linux, 800 MHz CPU ARM,  
512 MB SDRAM

Rozhraní
USB (device & host), WLAN, Bluetooth® 
1× slot pro modul multimetru, 1× rezervní slot 
(pro budoucí rozšiřování)

Akumulátor
Modul all-in-one, doba chodu až 5 hodin,  
integrovaný regulátor dobíjení k diagnostice 
akumulátoru

Dokovací stanice pro rychlé dobíjení akumulátoru

Rozměry 310 mm × 265 mm × 100 mm (D × Š × V)

Hmotnost mega macs 56 2 200 g vč. akumulátoru a modulu

Hmotnost VCI 80 g

Dosah ve venkovním prostoru max. 50 m

Dosah uvnitř 3 - 10 m

Pracovní teplota 0 - 45 °C, doporučeno: 10 - 35 °C

Nabíjecí napětí akumulátoru 12,5 - 8 V

Napájecí napětí 10 - 15 V

MEGA MACS 56

 *   Ve spojení s licencí Repair Plus (rozsah licence  
se může v jednotlivých zemích lišit).

 **  Nezávisle na typu vozidla možné prostřednictvím 
diagnostiky.

 ***  K dispozici jako příslušenství.

DIAGNOSTIKA VOZIDLA



OBECNÉ ÚDAJE

Napájecí napětí 12 - 18 V

Nabíjecí napětí Akumulátor  8,4 V

Proudový odběr max. 1 A

Napájení 1 LiPo akumulátor, 1 000 mAh, síťový zdroj

Displej
Konstrukční provedení: LCD-TFT, barevný displej, 
rozlišení: ¼ VGA, velikost: 3,5”

Paměťové médium Paměť Flash

Zadávání Fóliová klávesnice 

Pracovní teplota 0 - 45 °C

Hmotnost 480 g, včetně autobaterie

Rozměry 47 x 110 x 202 mm (v x š x h)

Typ ochrany IP20

Rozhraní USB-Host, USB-Device, Bluetooth®

Nový mega macs 42 SE je Váš mobilní, výkonný diagnostický přístroj, jehož obsluhu 
lehce zvládne každý mechanik bez náročného školení. Bezdrátová komunikace, jedno-
značná identifikace vozidla podle VIN kódu a díky výměnnému akumulátoru nepřeruše-
ná práce - to vše přispívá k tomu, abyste byli rychlejší a aby opravy byly ještě výnosněj-
ší. Pomocí mega macs 42 SE ovládáte pouze několika tlačítky všechny důležité 
diagnostické funkce pro každodenní práci v dílně - bez kompromisů.

Ruční tester pro malé a středně velké dílny

 ➔ Bezdrátové propojení s vozidlem
 ➔ Čtení a mazání chybových kódů  

veškerých řídicích jednotek
 ➔ Jednoznačné rozeznání vozidla pomocí VIN
 ➔ Vysvětlení chybových kódů s podrobnými  

informacemi
 ➔ Zobrazení parametrů graficky  

a s popisy
 ➔ Zobrazení přípojky diagnostického zařízení 

a označení adaptéru

 ➔ Test akčního členu
 ➔ Kódování
 ➔ Základní nastavení
 ➔ Vrácení servisního intervalu do výchozího stavu
 ➔ Funkce tisku pro všechny výsledky měření
 ➔ Dokovací stanice
 ➔ Vyměnitelný akumulátor
 ➔ Podpora režimu PassThru
 ➔ A mnoho dalšího

Přehled funkcí

Č. výr.:
8PD 010 601-151

MEGA MACS 42 SE
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MEGA MACS PC

 *  Jen pro systémy/přístroje na bázi Windows  
(vyjma RT)

 ** K dostání s licencí Repair Plus Light

 ➔ První plnohodnotné diagnostické software od 
společnosti Hella Gutmann

 ➔ Čtení a mazání chybových kódů  
veškerých řídicích jednotek

 ➔ Zobrazení parametrů s grafikou a s vysvětliv-
kami (až 8 parametrů současně)

 ➔ Test akčního členu
 ➔ Vrácení servisního intervalu do výchozího  

stavu všech systémů
 ➔ Kódování a základní nastavení všech systémů

 ➔ Bezdrátová komunikace
 ➔ Rychlé a jednoznačné rozeznání vozidla  

pomocí VIN
 ➔ Techn. data a diagnostika v plném rozsahu  

v jednom řešení*
 ➔ Integrovaná schémata zapojení, pojistky/relé, 

pracovní hodnoty, data ozubených řemenů 
atd.

 ➔ Pravidelné aktualizace
 ➔ A mnoho dalšího

Přehled funkcí

Udělejte si ze svého dílenského PC plnohodnotný diagnostický 
přístroj

Nový a kompletně přepracovaný diagnostický software mega macs PC poskytuje dílnám 
maximální rozsah výkonu za malý peníz - a sice bez nutnosti investovat do přídavného 
přístroje. A to jednoduše vylepšením Vašeho dílenského počítače*!
Rozsah výkonu mega macs PC zahrnuje čtení a mazání chybových kódů, grafické zobra-
zování parametrů, testy regulačních členů, základní nastavení, kódování, resetování 
servisních intervalů a automatické ukládání dat o vozidle. Ve spojení s licencí Repair Plus 
Light rozšíříte výkonové spektrum přístroje mega macs PC a umožňujete si přístup k  
tisícům technických dat a rozšířeným podpůrným informacím. Máte pak k dispozici přímo 
na svém laptopu, tabletu nebo dílenském počítači užitečné nápovědy k součástem, in-
spekční data, data ozubených řemenů, technická data, schémata zapojení, pojistky,  
hodnoty kontrol součástí, pracovní hodnoty, data výfukových plynů, svolávací akce a 
mnoho dalších.

Č. výr.: 8PY 010 600-911
(základní software)

Č. výr.: 8PD 010 601-931
(balíček hardware)

DIAGNOSTIKA VOZIDLA



SYSTÉMOVÉ PŘEDPOKLADY:

Minimum Microsoft Windows 7

Hardware 512 MB RAM, 2 GB paměti na pevném disku, USB 2.0 rozhraní

Doporučené Microsoft Windows 7 (nebo vyšší)

Hardware 1024 MB RAM, 4 GB paměti na pevném disku, USB 2.0 rozhraní
 PC VCI

Rozměry 110 x 50 x 26 mm (d x š x v)

Rozhraní Micro USB, Bluetooth®

Dosah uvnitř 3 - 10 m

Dosah ve venkovním prostoru maximálně do 50 m

Rychlost přenosu dat max. 3 Mbit/s

Frekvenční pásmo 2,4 GHz

Teplota venkovního vzduchu pracovní oblast 0 - 45 °C / doporučeno: 10 - 35 °C
SOFTWARE

Grafické uživatelské rozhraní

Intuitivní řízení pomocí menu

Rozsáhlá data více než 40 automobilových značek

Funkce tisku
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VŠECHNY DŮLEŽITÉ ZNAČKY POD KONTROLOU - 
S DIAGNOSTIKOU BIKE OD HELLA GUTMANN

Dílny, které chtějí i v budoucnosti být ekonomicky úspěšné, potřebují kromě zkuše-
ností a odborných znalostí především podporu při zacházení se stále komplexnější 
elektronikou ve vozidle.

A ta se dnes nezastaví ani před motocykly.
I zde to znamená: zaučovat senzory, vracet hodnoty do výchozího stavu nebo zapínání
resp. vypínání systémů.

VĚTŠÍ POTENCIÁL DIAGNOSTIKY = VYŠŠÍ OBRAT

S naší variantou Bike máte k dispozici všechny nejdůležitější funkce pro diagnostiku a opravu všech relevantních značek motocyklů. 
Seznamy značek a modelů naši inženýři stále rozšiřují.
Odpovídající aktualizace si pohodlně stáhnete přes internet. Moderní diagnostika motocyklů nemůže být jednodušší.



 ➔ Čtení/vymazání chyb / celkové dotazování
 ➔ Parametry (možné znázornění až 12 parametrů)
 ➔ Volitelná technika měření (dvoukanálový  

modul)
 ➔ Vrácení servisního intervalu do výchozího  

stavu
 ➔ Test akčního členu
 ➔ Základní nastavení

 ➔ Kódování
 ➔ Snadná a praktická manipulace
 ➔ Intuitivní řízení menu software
 ➔ Možnost optimálního připojení k přístupovým 

bodům WLAN
 ➔ Přímá bezdrátová komunikace přes VCI
 ➔ Inteligentní rychlá výměna akumulátoru až 

s 5 hodinami provozu

Silná sada - Nyní také pro dvoukolová vozidla

OBECNÉ ÚDAJE

Displej
kapacitní, 10,4” (1024 × 768 XGA), nepotřebujete 
ovládací pero, snadnější ovládání, neboť na dis-
plej není třeba tolik tlačit

Rozhraní
USB (device & host), WLAN, Bluetooth® 
1× slot pro modul multimetru, 1× rezervní slot  
(pro budoucí rozšiřování)

Akumulátor
Modul all-in-one, doba chodu až 5 hodin,  
integrovaný regulátor dobíjení k diagnostice 
akumulátoru

Dokovací stanice pro rychlé dobíjení akumulátoru

Rozměry 310 mm × 265 mm × 100 mm (D × Š × V)

Hmotnost mega macs 56 2 200 g vč. akumulátoru a modulu

Hmotnost VCI 80 g

Dosah ve venkovním prostoru max. 50 m

Dosah uvnitř 3 - 10 m

Pracovní teplota 0 - 45 °C, doporučeno: 10 - 35 °C

Nabíjecí napětí akumulátoru 12,5 - 8 V

Napájecí napětí 10 - 15 V

Nástroj mega macs 56 Bike je nejnovější diagnostické řešení ve spojení s technikou 
měření kultovní značky Gutmann pro dílny určené pro motocykly. Toto řešení bylo
vyvinuté na přání trhu pro praktické využití při podpoře techniků opravujících motocykly 
při jejich každodenní práci. 
Příruční nástroj mega macs 56 Bike přesvědčí nejen svým rychlým ovládáním prostřed-
nictvím dotykového displeje s vysokým rozlišením, ale nabízí kromě diagnostiky moto-
cyklů také komfort osvědčené techniky měření MT 56. Navíc podporuje celkem  
26 adaptérů vozidel diagnostiku všech běžných výrobců motocyklů.

Č. výr.:
8PD 010 601-281

Přehled funkcí

MEGA MACS 56 BIKE
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DIAGNOSTIKA MOTOCYKLŮ

Přehled funkcí

S tímto mobilním a robustním testerem mají dílny v ruce veškeré relevantní značky  
motocyklů a  veškeré potřebné údaje vždy na obrazovce. Díky propojení Bluetooth®  
pracujete také s mega macs 42 SE Bike s maximálním možným akčním rádiem.

Nový ruční tester pro prvotřídní diagnostiku motocyklů

 ➔ Čtení a mazání chybových kódů  
veškerých řídicích jednotek

 ➔ Vysvětlení chybových kódů  
s podrobnými informacemi

 ➔ Zobrazení parametrů graficky  
a s popisy

 ➔ Zobrazení přípojky diagnostického zařízení 
a označení adaptéru, zobrazení přípojky 
 diagnostického zařízení a označení adaptéru

 ➔ Test akčního členu
 ➔ Kódování
 ➔ Základní nastavení
 ➔ Vynulování servisního intervalu
 ➔ Funkce tisku všech výsledků zkoušek
 ➔ Bezdrátová komunikace
 ➔ Pravidelné aktualizace*
 ➔ A mnoho dalšího

MEGA MACS 42 SE BIKE

Č. výr.:
8PD 010 601-461

OBECNÉ ÚDAJE

Diagnostika
Konstrukční provedení: LCD-TFT, barevný displej, 
velikost: 3,5”

Rozhraní
1x USB device 2.0 (max. 480 Mbit/s)
Bluetooth® třídy 1 (max. 3 Mbit/s)

Napětí při nabíjení akumulátoru 8,4 V 

Proudový odběr max. 1 A

Napájení 1 LiPo akumulátor, 1000 mAh, síťový zdroj

Doba výdrže baterie max. 3,5 hodiny

Doba nabíjení akumulátoru cca 1,5 hodiny

Dokovací stanice pro rychlé dobíjení akumulátoru

Rozměry 110 mm × 202 mm × 47 mm (D × Š × V)

Hmotnost
mega macs 42 SE

480 g včetně autobaterie

Hmotnost modulu VCI 80 g

Dosah ve venkovním prostoru max. 50 m

Dosah uvnitř 3 - 10 m

Pracovní teplota 0 - 45 °C / doporučeno: 10 - 35 °C

 * Lze zakoupit jako volitelné příslušenství.



Přehled funkcí

 *  Jen pro systémy/přístroje na bázi Windows 
(vyjma RT)

 ** Lze zakoupit jako volitelné příslušenství.

Udělejte z Vašeho dílenského PC plnohodnotný diagnostický 
přístroj pro motocykly

MEGA MACS PC BIKE

Ať už potřebujete vyhledat chybu v elektronických součástkách nebo provést základní 
nastavení ovladačů: s přístrojem mega macs PC Bike máte k dispozici všechny nejdůle-
žitější funkce pro diagnostiku a opravu všech relevantních značek motocyklů na jednom 
místě. Seznamy značek a modelů naši inženýři stále rozšiřují. Odpovídající aktualizace 
údajů si pohodlně stáhnete přes internet. Moderní diagnostika motocyklů nemůže být 
jednodušší - a sice bez investic do dalšího přístroje. Jednoduše dovybavíte Váš laptop*, 
tablet nebo Váš dílenský počítač*.

SYSTÉMOVÉ PŘEDPOKLADY

Minimum Microsoft Windows 7

Hardware
512 MB RAM, 2 GB paměti na pevném disku,  
USB 2.0 rozhraní

Doporučené Microsoft Windows 7 (nebo vyšší)

Hardware
1024 MB RAM, 4 GB paměti na pevném disku, 
USB 2.0 rozhraní

 PC VCI

Rozměry 110 x 50 x 26 mm (d x š x v)

Rozhraní Micro USB, Bluetooth®

Dosah uvnitř 3 - 10 m

Dosah ve venkovním prostoru maximálně do 50 m

Rychlost přenosu dat max. 3 Mbit/s

Frekvenční pásmo 2,4 GHz

Teplota venkovního vzduchu pracovní oblast 0 - 45 °C / doporučeno: 10 - 35 °C
SOFTWARE

Grafické uživatelské rozhraní

Intuitivní řízení pomocí menu

Funkce tisku

 ➔ Čtení a mazání chybových kódů  
veškerých řídicích jednotek

 ➔ Vysvětlení chybových kódů  
s podrobnými informacemi

 ➔ Zobrazení parametrů s grafikou a s vysvětliv-
kami (až 8 parametrů současně) 
(až dvanáct parametrů současně)

 ➔ Zobrazení přípojky diagnostického zařízení 
a označení adaptéru

 ➔ Test akčního členu

 ➔ Kódování
 ➔ Základní nastavení
 ➔ Vrácení servisního intervalu do výchozího  

stavu
 ➔ Funkce tisku všech výsledků zkoušek
 ➔ Bezdrátová komunikace
 ➔ Pravidelné aktualizace
 ➔ A mnoho dalšího

Č. výr.: 8PD 010 600-961
(základní software)

Č. výr.: 8PD 010 601-941
(Hardware)
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Kontrola světlometů, kalibrace kamer, měření tlaku, nastavení systémů - je jedno, jaká 
výzva na Vás u vozidla čeká, důvěřujte inteligentním řešení společnosti Hella Gutmann, 
které jsou vyvinuté prakticky aby šetřily Váš cenný čas.

Rodina našich užitečných pomocníků pro práci na různých modelech vozidel se stále  
vyvíjí. A to tak, abyste na konci měli méně bezesných nocí a více spokojených zákazníků.

INTELIGENTNÍ SYSTÉMY, DÍKY KTERÝM JE 
VAŠE PRÁCE JEŠTĚ ZISKOVĚJŠÍ



CSC-TOOL

Č. výr.: 8PZ 010 611-241
(CSC Kit Radar I)

Přehledně všechny výhody
Č. výr.: 8PD 010 601-911  
(Nástroj CSC)

Stále více asistenčních systémů řidiče ve vozidlech zajišťuje větší bezpečnost na vozovkách 
a vyšší komfort vozidel. Rozšíření těchto kamerových a radarových systémů se již delší 
dobu neomezuje jen na prémiový segment, dnes je najdeme i ve střední a kompaktní třídě. 
Dílny před sebou mají novou výzvu, jak tyto systémy odborně kontrolovat. Rozšíření těchto 
kamerových a radarových systémů se již delší dobu neomezuje jen na prémiový segment, 
dnes je najdeme i ve střední a kompaktní třídě. Dílny před sebou mají novou výzvu, jak tyto 
systémy odborně kontrolovat a kalibrovat. 
Komfortní a modulární výkonné řešení pro servisní dílnu je k dispozici díky nástroji Came-
ra- and Sensor-Calibration-Tool - krátce CSC-Tool - od společnosti Hella Gutmann. Stan-
dardní rozsah dodávky obsahuje kalibrační tabule VAG a Mercedes-Benz.

Vše na radaru

Jeden systém - mnoho výhod

CSC Kit Radar I (pro senzory radaru se zrcadlovým systémem)
Tento CSC Kit Radar obsahuje desku úhlového přestavení a magnetický laser, upevněné 
na nástroji CSC.

CSC Kit Radar II (pro senzory radaru bez zrcadlového systému; potřebný CSC Kit Radar I)
Tento CSC Kit Radar obsahuje m.j. i kalibrační zrcadlové zařízení s vakuovým zvonem
růz. vodicí kroužky, manuální podtlakové čerpadlo a nářadí na seřízení.

 ➔ 95 procentní pokrytí všech v Evropě běžných 
značek (stálé rozšiřování)

 ➔ Vysoká přesnost měření díky orientaci na 
geometrickou nápravu

 ➔ Není třeba zkušební měřicí stav náprav
 ➔ Možnosti justování a kalibrace pro různé  

kamerové a radarové systémy
 ➔ Kdykoliv možnost doplnění příslušenství

 ➔ Dokumentace seřizování/kalibrace  
prostřednictvím výtisku a v Car History

 ➔ Téměř jednotný proces kalibrace
 ➔ Rozsáhlé portfolio příslušenství
 ➔ Speciální balíčky pro specialisty na skla  

a karosářské odborné podniky
 ➔ Kompatibilní s diagnostickými přístroji  

rodiny mega macs

CSC KIT RADAR I + II

Č. výr.: 8PZ 010 611-251
(CSC Kit Radar I I)

Pro nastavení citlivých radarových senzorů pro regulaci odstupu a asistenta nouzového 
brzdění ve vozidle nabízí nástroj CSC-Tool dvě sady na kola, se kterými lze snadno a 
spolehlivě kalibrovat každý radarový systém.
Kalibrace radarového systému je dnes u mnoha prací na vozidle nutným základním 
předpokladem. Opravy  po nehodách, změny rozchodu nebo odklonu, vestavby prvků 
podvozku, které změní světlou výšku vozidla, nebo běžný servisní případ, když byl na-
stavován přední panel karoserie s uzávěrem kapoty (např. při výměně ozubeného ře-
menu), vedou neodvratně k tomu, že systém musíte nově kalibrovat.
CSC Radarkit I pokrývá například radarové systémy celé skupiny VAG a BMW.  
CSC Radarkit II dokáže kalibrovat senzory radaru Mercedes-Benz.
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TESTOVACÍ A ZKUŠEBNÍ PŘÍSTROJE

Č. výr.: 8PZ 010 611-601
(Basic Profile)

Č. výr.: 8PZ 010 611-611
(Addition Profile)

Č. výr.: 8PZ 010 611-621
(Side)

Č. výr.: 8PZ 010 611-691
(Basic Target-Kit)

Č. výr.: 8PZ 010 611-681
(Addition VAG Target)

Rozsah dodávky Basic
 ➔ 2x základní držák profil dělený (Basic)
 ➔ 2x posuvné kolejnice pro měřicí pásmo
 ➔ 2x měřicí pásmo
 ➔ 2x upevňovací šrouby pro target
 ➔ 2x stabilizační deska
 ➔ VAG-Group Target
 ➔ Mercedes-Benz target

Zcela nové perspektivy

Kontrola rozchodu

Obzvláště užitečným příslušenstvím pro Váš nástroj CSC-Tool je snímač  kol „Controll“, s 
jehož pomocí získáte i bez zkušebního stavu  náprav rychlý přehled o geometrii jízdní osy. 
Po namontování obratem ruky Vám praktický pomocník ukazuje opticky na základě laseru, 
zda jsou všechny hodnoty v rozsahu tolerancí. Jsou-li hodnoty mimo tolerance, musí vozidlo 
před kalibrací kamerových systémů na zkušební stav náprav.

KONTROLNÍ SNÍMAČ KOLA

Rozsah dodávky Addition
 ➔ 2x cílový připevňovací profil
 ➔ 4x upevňovací šrouby pro target
 ➔ 2x target VAG
 ➔ 2x Target připevňovací sada

Rozsah dodávky Side
 ➔ 2x target VAG koberec
 ➔ 4x rámový profil

Nástroje CSC Kits Rear Cam I+II umožňují - nejprve pro značky skupiny Volkswagen a 
Mercedes-Benz - v interakci se softwarem mega macs přesnou kalibraci kamerového 
systému pro snímání okolí vozidla a zpětné kamery. Také tyto kamery musí být podle 
údaju výrobce vycentrované přesně na geometrickou nápravu (zadní nápravu) vozidla. 
Nové sady se používají výhradně jako doplnění základních nástrojů CSC a obsahují ně-
kolikadílný systém terčů v rámcové konstrukci (nástroj CSC Kit Rear Cam I - Basic +  
Addition) a dva optické terče pro rozbalení (CSC Tool Kit Rear Cam II - Side).

CSC TOOL KIT REAR CAM I + II

Č. výr.: 8PZ 010 611-411
(Control)



Skupina VAG Mercedes-Benz

Honda

Toyota

Toyota/Lexus

Subaru

Toyota/Lexus

Renault Nissan KIA/Hyundai

Mazda Toyota/Lexus

CSC1-10

Honda

Mazda

CSC1-09

Aby bylo možné kalibrovat kamerový systém vozidla podle zadá-
ní výrobce, potřebuje nástroj CSC-Tool kalibrační tabule takzvané 
targety, specifické pro značku. Tyto targety lze získat volitelně 
jednotlivě nebo v sadách po 6ti.

K ochrannému a uspořádanému skladování targetů přední ka-
mery nabízíme jako volitelné příslušenství úložné boxy. Targety 
je možné vyjmout rychle a jednoduše a díky kolečkům lze použí-
vat box i mobilně.

KALIBRAČNÍ TABULE PRO KAMERU

Č. výr.: 8PZ 010 611-191
(sada 6ti kusů)

Č. výr.: 8PD 010 601-901
(Mercedes-Benz, 1-02)

Č. výr.: 8PZ 010 607-951
(Renault, 1-03)

Č. výr.: 8PZ 010 607-961
(Nissan, 1-04)

Č. výr.: 8PZ 010 607-971
(KIA/Hyundai, 1-05)

Č. výr.: 8PZ 010 611-451
(Honda, 1-09)

Č. výr.: 8PZ 010 607-981
(Honda, 1-06)

Č. výr.: 8PZ 010 611-471
(Toyota, 1-11)

Č. výr.: 8PZ 010 607-991
(Mazda, 1-07)

Č. výr.: 8PZ 010 611-461
(Subaru, 1-10)

Č. výr.: 8PZ 010 611-181
(Toyota/Lexus, 1-08)

Č. výr.: 8PZ 010 611-631
(Mazda, 1-12)

Č. výr.: 8PZ 010 611-641
(Toyota/Lexus, 1-13)

Č. výr.: 8PZ 010 611-651
(Toyota /Lexus, 1-14)

Honda
NOVINKA

Fiat/Alfa Romeo
NOVINKA

Č. výr.: 8PZ010611-841
(Fiat/Alfa Romeo, 1-16)

Č. výr.: 8PZ010611-831
(Honda, 1-15)
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SEG IV - fit pro všechny systémy

NOVINKA

Doporučeno výrobci  vozidel.

Č. výr.: 8PA 007 732-321
(SEG IV SE)

Č. výr.: 8PA 007 732-311
(SEG IV DLLX)

Č. výr.: 8PA 007 732-301
(SEG IV DL)

SEG IV SE - v hledáčku budoucnost

SEG V - skutečný vizuální magnet

Zařízení SEG IV od společnosti Hella Gutmann umožní vyhodnocení veškerého rozložení 
světla vč. nastavení budoucích systémů světlometů všech značek. Nastavení světlometů 
především s inteligentním systémem asistenta dálkových světel umožňuje zkušební obra-
zovka s vertikálními liniemi. Díky delšímu sloupku se zvýší pracovní rozsah na max.  
1650 mm a umožňuje tak i nastavení světlometů namontovaných vysoko. SEG IV SE je 
kromě toho vybavený moderním hybridním zaměřovačem. Sestává z vysoce výkonného 
liniového zaměřovače a analogového zaměřovacího zařízení. Oběma technikami lze přístroj 
nastavit k vozidlu velmi přesně a ortogonálně - i ve světlém okolí. Kombinovaným zaměřo-
vacím zařízením je zajištěná 100 % použitelnost. Úhlem vyzařování 120° umožňuje zaměřit 
i označené body ležící vně, což je výhodné především u vozidel s výše namontovanými 
hlavními světlomety (SUV, transportéry, atd.)

Díky stupnici na matnici přístroje SEG IV je možné kontrolovat a přesně seřizovat 
všechny aktuální systémy světlometů, jako jsou halogenové, xenonové a LED světlo-
mety a světlomety s asistenčními systémy pro dálková světla (vertikální rozhraní světla 
a tmy).
SEG IV je k dispozici v provedení DL a DLLX.

Přístroj nejnovější generace slučuje rozsáhlé know-how předních odborníků na diagnos-
tiku a světlo. Dotykový displej s úhlopříčkou 8,4 palce nasměrovaný k uživateli umožňu-
je ovládat veškeré funkce přístroje SEG V snadno, přehledně a intuitivně. Jednoznačnou 
identifikaci vozidla zajišťuje např. funkce „Historie vozidla“. Rozložení svítivosti světlome-
tu zaznamenává kamera se senzory typu CMOS a následně se vyhodnocuje. Rozložení 
svítivosti se specifickými daty se pak na obrazovce zobrazuje téměř v reálném čase. 
Software vycházející z řady mega macs umožňuje už před samotným měřením zadat 
specifické údaje o vozidle. Přístroj dovoluje provádět i rychlé testy bez zadávání údajů. 
Po měření je možné protokolovaná naměřená data prostřednictvím portu USB přenášet 
do periferních zařízení. 
Díky automatickému vyrovnání úrovní lze vyrovnat náklony a nerovnosti v obou směrech 
odstavné plochy SEG.

REGLOSKOPY

Č. výr.: 8PA 007 732-401
(SEG V)

Bez přesně nastavených světlometů tápou všichni účastníci sil-
ničního provozu ve tmě. 
Bohužel se v rámci týdnů kontroly světlometů pravidelně pořáda-
ných v Německu ukazuje, že v průměru každé třetí vozidlo má 
nedostatky v osvětlení. Od světlometů nastavených příliš vysoko 

až po vozidla, která po silnicích jezdí téměř poslepu. Autoservisy 
mají plné ruce práce, aby obnovily bezpečnost silničního provozu. 
Z této skutečnosti samozřejmě vyplývá také obrovský potenciál 
pro vyšší zisk.

Doporučeno výrobci  vozidel.

TESTOVACÍ A ZKUŠEBNÍ PŘÍSTROJE



PŘEHLED FUNKCÍ SEG V SEG IV-DLLX SEG IV-DL SEG IV-SE SEG Economy

Digitální luxmetr + + + + +
Širokopásmový hledáček + * + +
Hybridní zaměřovač + ** + **

Odrazné zrcadlo + + +
Fresnelova čočka + + + + +
Laserová polohovací pomůcka + + +
Vodováha/excentrický hřídel k nastavování 
náklonu + +

Otočný sloup k nasměrování skříně s 
optikou +*** + + +***

Volitelné přestavění na nivelizované  
kolejnice + + + +

Automatické vyrovnání úrovně +

8,4̋ - dotykový displej +

Rozeznání vozidla pomocí historie vozidla +

Rozhraní USB +
Příprava na WLAN +
Možnost aktualizování +

Podstavec z polymerbetonu + + + +

Prodloužený sloupek,
Nastavovací oblast do 1650 mm +

Č. výr.: 8PA 006 796 -071
(SEG Economy)

Seřizování světlometů sice není hlavním zdrojem Vašeho příjmu, přesto však hledáte 
nejlepší kvalitu za férovou cenu - aniž byste se museli vzdávat základní funkční výbavy. 
V takovém případě byste měli zvolit přístroj SEG Economy.

SEG Economy - vYSOKÝ VÝKON už v základní verzi

Mercedes-Benz vyvinul pro své smluvní partnery vlastní proces pro nastavení 
světlometů. Společnost Hella Gutmann zajišťuje pomocí SEG IV Edition  
Mercedes-Benz dodržení všech zadání společnosti Daimler AG.  
Další informace získáte od Vašeho obchodního partnera.

 *  Laserový hledáček.
 ** Zaměřovač s vysoce výkonným laserem a analogovým  
   zaměřovacím zařízením  
***  Sloupek z ušlechtilé oceli
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 *  V závislosti na stavu podlahy může být nutné namontovat další upínací poutka k upevnění podstavce.

TESTOVACÍ A ZKUŠEBNÍ PŘÍSTROJE

Přehledně všechny výhody

NIVELAČNÍ DESKOVÝ SYSTÉM

NOVINKA Robustní nivelační deskový systém s dlouhou životností od společnosti Hella Gutmann 
Solutions je ideálním doplněním přístrojů pro nastavení světlometů série SEG. Finančně 
nákladné přestavby kvůli stavu podlahy v dílně jsou proto zbytečné. Flexibilní upevnění  
a možnost dodatečného nastavení umožňuje bezproblémovou realizaci směrnice o kont-
role nastavení světlometů motorových vozidel i rozdílných požadavků výrobců automobilů. 
Systém lze mimoto využívat pro nejrůznější kalibrační a nastavovací práce.  
Například pro čelní kameru nebo systémy radarů ve spojení s nástrojem CSC společnosti 
Hella Gutmann.

Základní rozsah dodávky
 ➔ 4 základní desky vždy 1500 x 600 mm
 ➔ 2 vkládací desky vždy 1500 x 600 mm
 ➔ 2 příčné desky vždy 1500 x 1000 mm
 ➔ 2 najížděcí rampy 488 x 600 mm široké
 ➔ 10 úchytných poutek 8 D80*
 ➔ 38 pryžových nasazení 8 D80
 ➔ 38 podstavec 8 D80 M16 x 100
 ➔ 2 upevňovací tyče nájezdní rampa
 ➔ 10 kotva pro těžké namáhání M10
 ➔ 10 inbusových šroubů M6 x 20 pozinkovaný, plochá hlava
 ➔ Montážní návod

PLOCHA PRO NASTAVENÍ SVĚTLOMETŮ PODLE SMĚRNICE O KONTROLE 
SVĚTLOMETŮ PŘI TECHNICKÉ PROHLÍDCE

Č. výr.: 8XX 860 756-001
(systém desek)

Směrnice o kontrole světlometů při technické prohlídce vyžaduje 
v Německu, aby plochy pro stání v dílnách umožnily dostatečně 
přesné měření. Např. nerovnosti plochy pro stání smí dosahovat 
maximálně ± 1mm/1m. Požadavky na rovnost plochy se nemusí 
brát v úvahu, dokáže-li zařízení pro nastavení světlometů tyto  
nerovnosti vyrovnat.

Podle stavu podlahy v dílně může být stavební řešení velmi fi-
nančně i časově náročné.
Pomocí nivelačního deskového systému a kolejnicového nivelač-
ního systému zajišťuje společnost Hella Gutmann ideální a efek-
tivní realizaci těchto směrnic. 

 ➔ Modulární systém
 ➔ Rychlá montáž, proveditelná pomocí běžného 

nářadí
 ➔ Flexibilní připevnění
 ➔ Nastavitelné vyrovnání výšky až do 30 mm
 ➔ Možnost dodatečné kalibrace
 ➔ Robustní a s dlouhou životností
 ➔ Až do 2,5 t zatížení nápravy
 ➔ Konstrukční prvky vysoce kvalitně pozinkované 

a z hliníkového tlakového odlitku 

 ➔ Desky jsou pojízdné s max. vyrovnáním výšky 
(vozidla s níže položeným podvozkem, úhel 
nájezdu 6,7°)

 ➔ Splňuje všechny požadavky podle směrnice 
nastavování světlometů HU

 ➔ Použitelné pro rozmanité kalibrační a justo-
vatelné práce

 ➔ Dodatečné přestavení je kdykoliv možné
 ➔ A mnoho dalšího

Doporučeno výrobci  vozidel.



NIVELAČNÍ KOLEJNICOVÝ SYSTÉM SEG

Nivelační kolejnicový systém je optimální alternativou k finančně nákladným přestav-
bám dílny. Tento kolejnicový systém, který lze rychle namontovat a dodatečně nastavit, 
přesvědčí dlouhou životností a atraktivní cenou. Základní sada sestává ze 4 kolejnic s 
délkou každé kolejnice 1500 mm a vysoce kvalitní sadou koleček z oceli, k použití u pří-
strojů na nastavení světlometů SEG IV a SEG V. ideální pro bezpečné postavení a přesné 
výsledky měření a nastavení. Nejrůznější požadavky výrobců OE lze splnit stejně tak 
jako směrnici o kontrole světlometů při technické prohlídce. 

Č. výr.: 9XS 862 004-021
(sada koleček)

NOVINKA

Základní rozsah dodávky
 ➔ Kolejnicový systém SEG Aftermarket nivelizační se skládá z:
 ➔ 4 kolejnice 1500 mm (2 kusy šestihranný profil, 2 kusy rovná ocel)
 ➔ 30 šroubů s vnitřní šestihranem a se zápustnou hlavou s přírubou M6
 ➔ 30 hmoždinek Fischer M8 S
 ➔ 80 šroub s vnitřním šestihranem (40 kusů krátký 10 mm, 40 kusů dlouhých 25 mm)
 ➔ 20 formovací plech
 ➔ 2 pryžové dorazy jako zarážka
 ➔ 2 ložiskové jednotky
 ➔ 1 pojízdná kladka
 ➔ Montážní návody

Č. výr.: 9XS 861 736-041
(sada pro prodloužení 1500 mm)

Č. výr.: 9XS 861 736-021
(kolejnicový systém)

 ➔ Nivelační kolejnicový systém
 ➔ Pro splnění požadavků kladených na plochu 

na stání SEG podle směrnice o kontrole svět-
lometů při technické prohlídce

 ➔ Rychlá montáž
 ➔ Možná nivelace v horizontální a vertikální ose
 ➔ Lze vyrovnat i velké nerovnosti 20 mm
 ➔ Pro přesné měření a kalibrace
 ➔ Dodatečné nastavení je kdykoliv možné

 ➔ Speciálně přizpůsobené na konkrétní  
kolejnice

 ➔ Vysoce kvalitní, těžká sada ocelových  
koleček pro vyšší klopnou stabilitu

 ➔ Robustní zpracování
 ➔ Dlouhá doba životnosti
 ➔ Atraktivní cena
 ➔ Volitelně rozšířitelné
 ➔ A mnoho dalšího

Přehledně všechny výhody

Doporučeno výrobci  vozidel.
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Celosvětově nejčastějším důvodem pro poruchy vozidel jsou  
poruchy autobaterií. Aby se zabránilo nepředvídaným výpadkům 
je proto obzvlášť důležité autobaterii pravidelně kontrolovat a do-
bíjet.  

Protože elektronika se v moderních vozidlech stává stále  
komplexnější a spotřeba proudu se na základě zvýšeného počtu 
spotřebičů stále zvyšuje, zvyšují se s požadavky na autobaterii i  
nároky na nabíječku autobaterií. 

MANAGEMENT BATERIÍ

Aktuální vyhodnocení ukazují, že celkem u celkem 72 procent ze všech chybových funkcí 
je důvodem selhání autobaterie. Důvodem jsou vysoká termická zatížení, časté jízdy na 
krátké vzdálenosti a samozřejmě stále více elektroniky a řídicích zařízení ve vozidlech.  
Zastavení z důvodu vady autobaterie může postihnout každého - obzvlášť tvrdě to ale  
zasáhne majitele vozidel se systémem start/stop. Protože ti musí při výměně autobaterie 
sáhnout obzvlášť hluboko do kapsy. Výměnu na základě podezření nelze bez doložitelných 
důvodů zdůvodnit. S nástrojem Battery Power Check, krátce nástrojem BPC, uvedla firma 
Hella Gutmann na trh tester autobaterií, který umí daleko více, než jen ukázat aktuální 
stav nabíjení autobaterie. Ve spojení s mega macs 77 nebo mega macs PC je nástroj BPC 
nutným pomocníkem pro dílny a havarijní služby, které chtějí v managementu autobaterií 
pracovat rychle, efektivně a ziskově.

NOVINKA!  
S variantou aplikace Standalone BPC-Client je možné pořídit výpisy autobaterie bez  
diagnostického přístroje.

Č. výr.:
8PD 009 734-041

 *  Pouze s doplňkovým vybavením klešťovým  
ampérmetrem

Přehledně všechny výhody

 ➔ Výsledky testů bez demontáže autobaterie
 ➔ Použitelné pro kyselinové autobaterie, baterie 

EFB, AGM, gelové autobaterie.
 ➔ Ochrana proti přepólování
 ➔ Přípustná teplota okolí (-10 až +50 °C)
 ➔ Odolný proti stříkající vodě (IP 54)
 ➔ Osvětlený ukazatel
 ➔ Volitelné různé jazyky.

 ➔ Lze používat s mega macs 77 a mega macs 
PC.

 ➔ Napětí autobaterie (V)
 ➔ Jm. hodn. baterie
 ➔ Ukazatel proudu v ampérech (0,1 - 700 A)*
 ➔ Stav nabití (%)

BPC-TOOL



BPC 1

 ➔ Vysokofrekvenční nabíječ autobaterie  
(12 V, 1 A)

 ➔ Pro gelové akumulátory/akumulátory WET/
AGM a autobaterie LiFePO4

 ➔ Funkce nabíjení a zachování nabití
 ➔ Funkce recovery pro olověné baterie

 ➔ 9stupňové nabíjecí a testovací fáze
 ➔ S ochranou proti obrácení polarity a zkratu
 ➔ LED ukazatel
 ➔ Včetně kabelové spojky a pólových kleští

Č. výr.:
8ES 004 417-321

TECHNICKÉ ÚDAJE
Režim baterie (volitelný) Olovo, lithium
Druhy baterie (vhodné) Gelový, Wet, AGM, LiFePO4
Napětí v síti 220 - 240 V
Frekvence sítě 50 - 60 Hz

Fáze nabíjení 9stupňová

Intenzita proudu 1 A
Napětí 12 V
Max. nabíjecí napětí 14,4 V
Výkon 25 W
Nabíjecí kapacita 2 - 40 Ah
Kapacita zachování nabití 2 - 100 Ah
Režim napájení (Memory Saving Feature) Ne
Max. zatížitelnost zemnících vedení 30 A
Typ ochrany IP65
Třída ochrany Třída ochrany 2
Délka kabelu svorek 2,0 m
Specifikace kabelu Cu 0,8 mm2 PVC
Délka elektrického kabelu 2,0 m
Rozměr přístroje 180 x 80 x 40 mm
Transportní rozměry 320 x 180 x 60 mm
Čistá váha 0,5 kg

NOVINKA
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MANAGEMENT BATERIÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE
Režim baterie (volitelný) STD, AGM
Druhy baterie (vhodné) Gelová, Wet, AGM, LiFePO4
Napětí v síti 220 - 240 V
Frekvence sítě 50 - 60 Hz
Fáze nabíjení 9stupňová
Intenzita proudu (min-max) 2 - 8 A

Napětí 12 V

Max. nabíjecí napětí 14,8 V (AGM-Mod.), 14,4 V (STD-Mod.), 15,8 V (REC-Mod.)
Výkon 140 W
Nabíjecí kapacita 5 - 160 Ah
Kapacita zachování nabití 5 - 250 Ah
Režim napájení (Memory Saving Feature) 13,8 V; 5 A
Max. zatížitelnost zemnících vedení 30 A
Typ ochrany IP65
Třída ochrany Třída ochrany 2
Délka kabelu svorek 2,0 m
Specifikace kabelu Cu 1,3 mm2 PVC
Délka elektrického kabelu 2,0 m
Rozměr přístroje ca. 250 x 100 x 65 mm

BPC 8

TECHNICKÉ ÚDAJE
Režim baterie (volitelný) AGM, LiFePO4, Wet

Druhy baterie (vhodné) Gelový, Wet, AGM, LiFePO4
Napětí v síti 110 - 240 V
Frekvence sítě 50 - 60 Hz
Fáze nabíjení 8stupňová
Intenzita proudu (min - max) 5 - 50 A

Napětí 12 V

Max. nabíjecí napětí 14,4 V Wet; 14,4 V LiFePO4; 14,8 V AGM; 15,5 V REC
Výkon 750 W
Nabíjecí kapacita 5 - 500 Ah
Kapacita zachování nabití 5 - 1500 Ah
Režim napájení (Memory Saving Feature) 13,8 V, 14,4 V, 14,8 V; 5 - 50 A
Max. zatížitelnost zemnících vedení 650 A
Typ ochrany IP20
Třída ochrany Třída ochrany 1
Délka kabelu svorek 2,7 m
Specifikace kabelu Cu 10 mm2 PVC
Délka elektrického kabelu 1,4 m
Rozměr přístroje 375 x 330 x 100 mm

 ➔ Vysokofrekvenční nabíječ autobaterie  
(12 V, 8 A)

 ➔ Pro gelové akumulátory/akumulátory WET/
AGM

 ➔ Nabíjecí funkce, funkce Recovery a Supply

 ➔ 9stupňové nabíjecí a testovací fáze
 ➔ S ochranou proti obrácení polarity a zkratu
 ➔ Digitální grafický displej (osvícený)
 ➔ Včetně kabelové spojky a pólových kleští

NOVINKA

NOVINKA

 ➔ Vysokofrekvenční nabíječ autobaterie  
(12 V, 50 A)

 ➔ Pro gelové akumulátory/akumulátory WET/
AGM a autobaterie LiFePO4

 ➔ Nabíjecí funkce, funkce Recovery a Supply
 ➔ Nabíjecí křivka řízená mikroprocesorem

 ➔ Konstantní nabíjení bez špiček napětí pro 
flashování řídicích jednotek

 ➔ S ochranou proti obrácení polarity, zkratem, 
chyb v napětí a přebití.

 ➔ S profesionálními mosaznými kleštěmi

Č. výr.:
8ES 004 417-281

Č. výr.:
8ES 004 417-291

BPC 50



TECHNICKÉ ÚDAJE
Napětí 12 V
Režim napájení (Memory Saving Feature) 13,2 V, 20 A
Max. zatížitelnost zemnících vedení 850 A
Interní kapacita baterie 8 Ah
Jm. hodn. baterie 800 A*
Max. startovní intenzita proudu 2000 A
Proudová špička 4000 A**
Interní typ baterie 4článková lithiová autobaterie (LiFePO4)
Typ ochrany IP20
Délka kabelu svorek 0,5 m
Specifikace kabelu Cu 10 mm2 PVC
Rozměr přístroje 430 x 230 x 110 mm
Transportní rozměry 450 x 260 x 115 mm
Čistá váha 2,5 kg

* Elektronicky omezeno mikroprocesorem
** Baterie při ideální rezistenci: 3,3 mOhm, 13,2 V, 25 °C

NOVINKA

NOVINKA

Č. výr.:
8ES 004 417-301

Č. výr.:
8ES 004 417-311

TECHNICKÉ ÚDAJE
Režim baterie (volitelný) AGM, LiFePO4, Wet
Druhy baterie (vhodné) Gelový, Wet, AGM, LiFePO4
Napětí v síti 110 - 240 V
Frekvence sítě 50 - 60 Hz
Fáze nabíjení 8stupňová
Intenzita proudu (min - max) 10 - 120 A
Napětí 12 V
Max. nabíjecí napětí 14,4 V Wet; 14,4 V LiFePO4; 14,8 V AGM; 15,5 V REC
Výkon 1800 W
Nabíjecí kapacita 5 - 1200 Ah
Kapacita zachování nabití 5 - 3600 Ah
Režim napájení (Memory Saving Feature) 13,8 V,14,4 V, 14,8 V; 10 - 120 A
Max. zatížitelnost zemnících vedení 650 A
Typ ochrany IP20
Třída ochrany Třída ochrany 1
Délka kabelu svorek 2,7 m
Specifikace kabelu Cu 25 mm² PVC
Délka elektrického kabelu 1,8 m
Rozměr přístroje 460 x 420 x 170 mm (smontovaný)

BPC 120

BPC BOOSTER

 ➔ Vysokofrekvenční nabíječ autobaterie 
(12 V, 120 A)

 ➔ Pro gelové akumulátory/akumulátory WET/
AGM a autobaterie LiFePO4

 ➔ Nabíjecí funkce, funkce Recovery a Supply
 ➔ Nabíjecí křivka řízená mikroprocesorem

 ➔ Konstantní nabíjení bez špiček napětí pro 
flashování řídicích jednotek

 ➔ S ochranou proti obrácení polarity, zkratem, 
chyb v napětí a přebití.

 ➔ S profesionálními mosaznými kleštěmi

 ➔ Ultra lehký, profesionální pomocné startovací 
zařízení

 ➔ Doporučené pro všechny baterie 12 V v moto-
cyklech, osobních a nákladních automobilech

 ➔ LiFePO4: 100 % bezpečná lithiová autobaterie

 ➔ S funkcí Booster a Supply
 ➔ Kompletní ochrana: chráněný před přepólová-

ním, zkratem, chybám napětí a přehřátím
 ➔ Řízený mikroprocesorem
 ➔ Profesionální kleště
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