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APPARATUUR
Gutmann-TEN Mega Macs motortester

Mega Macs staat voor Multifunc-
tioneel Analyse Communicatie
Systeem. Het biedt een werk-
plaatsinformatie-, test- en diagno-

sesysteem in één draagbaar test-
systeem. Fabrikant Gutmann
Messtechnik heeft er in Duitsland
al ruim 1600 van verkocht. Impor-
teur TBA gaat, nu de software vol-
ledig in het Nederlands is vertaald,
actief de Nederlandse markt be-
werken. Doelgroep zijn vooral de
universele werkplaatsen, maar ook
dealers kunnen in verband met in-
ruilers van ‘vreemde’ merken veel
profijt hebben van de Mega Macs.

Hoewel het ondoenlijk is alle
mogelijkheden van de Mega Macs
in zo’n kort bestek uit de doeken te
doen, wagen we toch een poging.
Wilt u de Mega Macs in z’n volle
omvang leren kennen, dan is een
demonstratie een aanrader. Daar-
voor kunt u contact opnemen met
importeur TBA in Abcoude (tel.:
(0294) 28 44 28).

Praktische informatie
Meten zonder kennis van zaken
draait doorgaans uit op een teleur-
stelling. Reden waarom de Mega
Macs enorm veel praktische infor-
matie verschaft. Van nagenoeg alle
courante automodellen is een uit-
voerige lijst met technische data op
te vragen, evenals ECU-schema’s
en beschrijvingen, een foto onder
de motorkap die de locatie van alle
relevante componenten en meet-
aansluitingen laat zien en nog veel
meer. Ook tijdens het meten is al
deze informatie zonder omslach-

tige handelingen te raadplegen.
Door het simpelweg aanklikken
van een component geeft de Mega
Macs de normwaarde en mogelijke
storingen aan. Het werken met de
Mega Macs is overigens, dankzij
de functietoetsen die steeds een an-
dere betekenis krijgen, heel een-
voudig.

Zelfs onderdelen-referentie lijs-
ten zijn niet vergeten. Voor bij-

Mega Macs staat monteur met raad en daad terzijde

Universele diagnose-specialist
Een foutcodelezer, motortester, multimeter, sco-

pe, databank en onderhoudsinformatie zijn de in-

grediënten voor een succesvolle storingsdiagno-

se. De TEN Mega Macs combineert ze allemaal in

één handzaam en betaalbaar apparaat. Met name

de universele werkplaats kan er veel profijt van

hebben.

De Mega Macs is de rechterhand
van de monteur.Hij kan systeem-
beschrijvingen raadplegen,krijgt
advies over de testprocedure en
wordt ondersteund bij de diagno-
se.Het raadplegen van boekwer-
ken en aansluiten van andere
meetapparatuur behoren tot het
verleden.

In standaarduitvoering is de Mega
Macs een draagbare tester met
LCD-scherm en toetsenbord.U
kunt er ook in de auto mee meten
omdat het apparaat tevens op 12
volt werkt.

Optioneel is een verrijdbaar kabi-
net verkrijgbaar,waar de Mega
Macs ‘ingeklikt’kan worden.Hij is
dan verbonden met een kleuren-
monitor,printer en een benzine-
druk- en vacuümmeter.

Vanuit dit verdeelkastje worden
alle motor-aansluitingen gemaakt.
Het kastje wordt via twee kabels
verbonden met de Mega Macs.Dit
voorkomt een wirwar van meet-
kabels.

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 1



voorbeeld filters en bougies ver-
meldt de Mega Macs onderdelen-
nummers van de bekende merken.

Mocht men het tijdens een test-
procedure even niet meer weten,
dan is er altijd ondersteuning onder
handbereik. De Mega Macs ver-
klaart hoe de kabels moeten wor-
den aangesloten, en geeft op elk
gewenst moment uitleg over een
component, meetsignaal of test-
procedure.

Veelzijdig meten
De Mega Macs is niet alleen in
staat foutcodes te ontcijferen, maar
leest ook gegevens uit van het re-
kenapparaat (parameterweergave)
en laat die als waarde en als sig-
naal zien, stuurt actuatoren aan,
kan servicemeldingen resetten en
maakt basisafstellingen van bij-
voorbeeld de gaskleppotentiometer
en ontsteking.

Behalve een uitgebreide multi-
meter beschikt de Mega Macs over
een 2-kanaals scope. Vanzelfspre-
kend is de tester geheel toegerust
op OBD-uitlezing. Vastgelegde
storingen verschijnen in duidelijke
tekst op het scherm. Voor conven-
tionele storing-uitlezingen met op-
lichtende controlelampjes, wordt
een optische sensor geleverd.

Hulp bij storingzoeken
In de diagnosefunctie (met auto-
matische instelling van het meet-

APPARATUUR
Gutmann-TEN Mega Macs motortester

Van nagenoeg alle courante auto’s is een indrukwek-
kende lijst met technische gegevens op te roepen.Dit
maakt een extern werkplaats-informatiesysteem
deels overbodig.

Na het ingeven van het optredende probleem,meldt Mega Macs de mogelijke oorzaken en laat vervolgens zien
wat men moet meten c.q.controleren.Zelfs voor ervaren monteurs kan deze functie uiterst waardevol zijn.Het
storingzoeken wordt planmatig aangepakt,waarbij men niets over het hoofd ziet.

De 2-kanaals scope van de Mega Macs is volledig
geïntegreerd in het test/diagnosesysteem.Het geme-
ten signaal wordt ‘achter de schermen’vergeleken
met referentiebeelden.Mega Macs stelt dus zelf de
diagnose.

Weet u een bepaalde sensor niet te vinden? Met be-
hulp van digitale foto’s van de situatie onder de mo-
torkap laat de Mega Macs de exacte locatie van alle
relevante componenten zien.

Komt een monteur er echt niet uit,dan stuurt hij via
het Mega Macs modem een e-mail met omschrijving
van het probleem naar TBA.Daar legt men het pro-
bleem voor aan Gutmann.Zo kan de werkplaats rug-
gespraak houden met specialisten.

Ook met OBD weet Mega Macs
raad.Een OBD-stekker wordt
standaard bijgeleverd,de soft-
ware is geschikt voor de meeste
automerken.
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Systeemkennis is altijd een voorwaarde voor een
goede en vooral snelle diagnose.De Mega Macs
bevat al ruim 500 schema’s.Dit aantal wordt gestaag
uitgebreid.

De Mega Macs is meer dan een foutcodelezer.Hij
geeft ook alle parameters van het rekenapparaat aan,
als waarde en de bijbehorende signaalvorm.

Tijdens de meting is ondersteuning altijd onder hand-
bereik.Hier wordt bijvoorbeeld uitleg gegeven over
de injectietijd.

De Mega Macs heeft geen geïntegreerde viergas-
tester.Wèl kan men de meetresultaten van een
viergastest intoetsen,waarna de Mega Macs con-
clusies trekt.

Over ‘verdachte’ componenten
krijgt men aanvullende uitleg,
compleet met foto. Op deze wijze
wordt het storingzoeken heel plan-
matig aangepakt.

De Mega Macs wordt niet ge-
koppeld aan een viergastester, wèl
kan men de gemeten viergaswaar-
den intoetsen waarna de Mega
Macs conclusies trekt. Wie moeite
heeft met het interpreteren van de
uitlaatgasemissies, is daar zeer
mee geholpen.

Contact met specialisten
Ook een ervaren monteur kan met
de Mega Macs als rechterhand
weleens met de handen in het haar
zitten. In zo’n geval biedt de Mega
Macs de mogelijkheid via een mo-
dem verbinding te leggen met
TBA. De specifieke storing of het
probleem wordt dan door TBA
voorgelegd aan de specialisten van
Gutmann. Via het modem krijgt de
werkplaats zo snel mogelijk ant-
woord. Dit is eigenlijk al een aan-
zet tot het ‘repareren op afstand’.

Via hetzelfde modem kan men
‘inloggen’ in een grote technische
database bij TBA. Na het ingeven
van het specifieke probleem zoekt
een computer naar relevante tech-
nische informatie, servicebulle-
tins, veel voorkomende problemen
bij dit type auto etc.

Wie gebruik wil maken van
deze ‘ondersteuning op afstand’
kan voor ƒ 1700,- per jaar een
partnerlicentie aangaan met TBA.
Bij dit bedrag zijn tevens twee
software-updates per jaar inbegre-
pen. Dit updaten gebeurt eveneens
per modem, daar komt dus geen
cd of diskette aan te pas.

Kosten vallen mee
Ondanks de vele mogelijkheden
die de Mega Macs biedt, is zijn
prijs redelijk bescheiden. Com-
pleet met software en meetkabels
moet voor de draagbare versie 
ƒ 23.800,- worden neergeteld.
Voor een verrijdbare diagnosewa-
gen met printer, kleurenmonitor en
druk/vacuümmeter komt daar 
ƒ 7.830,- bij. Het enige dat men
verder nog nodig kan hebben zijn
merkspecifieke diagnosekabels.

A.N. Cupédo

In een keurige koffer zit een impo-
sant assortiment meetkabels.Al-
leen merkspecifieke kabels voor
diagnosestekkers moeten apart
worden besteld.

bereik) wordt het scopesignaal
‘achter de schermen’ beoordeeld
aan de hand van referentiesignalen,
zodat de monteur direct de conclu-
sies krijgt en niet zelf naar referen-
tiesignalen hoeft te zoeken. De
Mega Macs is wat dat betreft een
welkome hulp bij het diagnosestel-
len. Desgewenst kan men een op-
tredende storing omschrijven,
waarna de Mega Macs mogelijke
oorzaken aandraagt en tevens ver-
telt waar en wat men moet meten.
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