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  Diagnosesysteemfabrikant Hella Gutmann lan-
ceert een nieuwe servicetool voor de werkplaats: 
de mega macs PC. Volgens de website van Hella 
Gutmann maakt die van de werkplaatscomputer 
een technische informatiebron en een diagnose-
apparaat dat foutcodes leest en wist, basisinstel-
lingen en coderingen uitvoert en de service-
indicators terugstelt. Hoogste tijd dus voor een 
praktisch onderzoek.  
   
 Sinds 2008 vormen Hella en Gutmann een joint 
venture. Hella Gutmann stelt zich ten doel gara-
ges perfecte ondersteuning te bieden binnen het 
gehele reparatieproces. Dit probeert het bedrijf te 
bereiken door diagnoseapparaten te combineren 
met technische voertuigkennis. De mega macs PC 
zou de oplossing zijn om de werkplaats-pc in een 
krachtig diagnose-instrument te veranderen. Snel 
aan de slag ermee! 
   
 Uitpakken 
 Eenmaal uit de verpakking blijkt de mega macs PC 
een robuuste Bluetooth interface te zijn, met afme-
tingen kleiner dan die van de meeste smartphones. 
Op een usb-stick staat het serviceprogramma dat 
op de werkplaats-pc geïnstalleerd moet worden. 
De installatie van de software en de drivers verloopt 

vlot en na een herstart van de pc wordt de Bluetooth 
interface gevonden. Nu kunnen we echt aan de 
slag. In de werkplaats hebben we een BMW 320i van 
bouwjaar 2007 staan. Ik ben altijd nieuwsgierig hoe 
de selectie van het voertuigmodel verloopt in de 
software. Moet je als monteur een keuze te maken 
uit een ellenlange lijst modellen en motorcodes, 
of zijn er handige hulpjes zoals VIN-decoders 
aanwezig? In dit geval gelukkig dat laatste. Na de 
merkselectie zoekt de VIN-decoder de rest uit. 
    
 Coderen of servicefuncties? 
 De mega macs PC is een ander soort diagnose-
tool dan ik gewend ben. Beter is het om van een 
servicetool te spreken. Met de mega macs PC voer 
je eenvoudig een korte test van alle regelapparaten 
uit en voer je bepaalde coderingen en basisinstel-
lingen uit. Maar een actuatortest uitvoeren gaat niet 
lukken. De basisinstellingen omvatten handelingen 
als het afstellen van de xenon verlichting en het initi-
aliseren van de ruitbedieningen. Verrassend genoeg 
interpreteert Hella Gutmann het begrip ‘coderen’ 
anders dan ik doe. Hella Gutmann noemt bijvoor-
beeld het registreren van een accuvervanging en 
het aanmelden van nieuwe handzenders van de 
centrale deurvergrendeling coderen. Ik zie dat als 
servicefuncties. Onder coderen versta ik het vastleg-

gen van de uitvoeringspecifi caties van de auto in 
een regelapparaat dat je vervangen hebt. Maar let 
op: daar is de mega macs PC niet voor bedoeld. 
   
 Toegang tot werkplaatsinfo 
 Naast de servicefuncties biedt de mega macs PC 
de gebruiker toegang tot werkplaatsinfo zoals 
afstelgegevens, onderhoudsschema’s, distributie-
instructies en zekeringkastoverzichten. Dergelijke 
informatie is onmisbaar in het moderne autobe-
drijf. Wanneer je als gebruiker van de mega macs 
PC het kenteken van het voertuig invult, wordt 
meteen een servicehistorie opgebouwd. Dit is 
nuttig voor garagebedrijven die dit nog niet via 
een ander softwarepakket georganiseerd hebben. 
   
 Mag de mega macs PC blijven? 
 Als gezegd, de mega macs PC is meer servicetool 
dan diagnoseapparaat. De interface is erg handzaam 
en oogt robuust. De software bevat een handige VIN-
decoder voor snelle en gemakkelijke voertuigidenti-
fi catie. In de praktijk kon de VIN-decoder echter niet 
alle voertuigen identifi ceren. Tevens kon hij enkele 
voertuigsystemen niet vinden tijdens de proefperi-
ode. Daar moet nog aan gesleuteld worden.
Conclusie: in veel auto- en schadeherstelbedrijven 
is de mega macs PC beslist een praktische tool. 
Bijvoorbeeld om direct bij de aanname foutcodes 
uit te lezen. Maar ik wil dan meteen de diepte in. 
Dus in mijn geval zorgt de beperkte functionaliteit 
van deze servicetool ervoor dat ik de mega macs PC 
terugstop in zijn verpakking. 
  
Durft u het aan?  
  Durft u het aan om uw diagnose-equipment te laten testen in 
de alledaagse   diagnosepraktijk van Frank Bouman? 
Mail dan naar AMT@reedbusiness.nl. 
 Kijk voor nog veel meer reviews van diagnoseapparatuur en 
EOBD-scanners op www.amtdiagnosewijzer.nl/.  De handig compacte Bluetooth interface oogt robuust.

Wanneer de VIN-decoder werkt, is het een handige hulp om het 
voertuig snel en correct te identifi ceren.

Eenvoudig een korte test uitvoeren; het kan met de mega 
macs PC.

Hella Gutmann geeft het begrip coderen een andere betekenis 
dan ik doe.

Goede technische informatie is onmisbaar. Hier een voorbeeld 
van een overzicht van een zekeringenkast.

DIAGNOSETESTER GETEST

“Snel”, “Intuïtief te bedienen”, “Kan 95% van het wagenpark aan”, “Diepgang 
op OEM-niveau”. Leveranciers van diagnosetools zijn meestal erg enthou-
siast over hun producten. Maar hoe werkt zo’n apparaat in de praktijk? 
Technisch Specialist Frank Bouman pakt een diagnosetool uit en gaat er 
meteen mee aan de slag in zijn werkplaats. Zijn oordeel? Lees maar…

Unboxing the Hella Gutmann mega macs PC
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