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DTDAUTO TECHNOLOGY TEAM, HANOI, VIETNAM 

 Ảnh thiết bị 

 

 Giới thiệu chung 
- Cummins Scanner là công cụ để chẩn đoán 
và khắc phục sự cố cho các xe tải, đầu kéo sử 
dụng động cơ Cummins.  
- Giải pháp PC based chẩn đoán nhanh chóng 
và dễ dàng các sự cố trên xe. 
- Phần mềm hiển thị chi tiết thông tin về 
động cơ phù hợp với tất cả các động cơ 
Cummins 

  Phạm vi ứng dụng 
- Sử dụng cho tất cả các động cơ Cummins. 
- Hỗ trợ các chuẩn SAE J1708/J1587 và 
J1939/CAN.
 

 Chức năng 
- Đọc/xóa mã lỗi và gợi ý sửa chữa hệ thống động cơ 
- Giám sát các thông số hiện hành và lưu dữ liệu 
- Thông tin khắc phục sự cố, gợi ý sửa chữa chi tiết 
từng bước trên màn hình 
- Hiệu chỉnh các tham số 
- Hiển thị chi tiết thông tin xe và hành trình 
- Hiển thị chi tiết sơ đồ mạch điện và vị trí các cảm 
biến 

 Ngôn ngữ hỗ trợ 
Tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, Pháp, 
Nhật, Hàn Quốc, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Thụy 
Điển,  Nga, Trung Quốc... 

 Ưu điểm 
- Giải pháp PC based linh hoạt nhiều thông tin  
dữ liệu, hiệu quả, chính xác, tin cậy.   
- Hỗ trợ thông tin mã lỗi tiếng Việt với  
phần mềm DTD Code, chính xác, chuẩn mực   
- Phù hợp với thị trường xe tải Cummins & máy  
công trình ở Việt Nam  
- Đào tạo hướng dẫn sử dụng bởi kỹ sư Việt nam 
- Miễn phí và tự động cập nhật cơ sở dữ liệu và  
phiên bản mới phần mềm DTD code  
- Tư vấn, trợ giúp kỹ thuật tốt từ DTDAuto Việt 
nam   
- Bảo hành 12 tháng, bảo trì theo yêu cầu  

   Thành phần thiết bị 
- Bộ chuyển đổi điện tử  
- Cáp 6 chân 
- Cáp 9 chân 
- Cáp 16 chân 
- Cáp USB 
- CD phần mềm Cummins  
- CD Phần mềm tra cứu mã lỗi tiếng Việt DTD CODE 
- Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Việt 
 

 
 
 
 
Nhóm Công nghệ DTDAUTO – Viện Vật Lý 
Điện thoại: 043.7845426, 0913001792  
Email:sales@dtdauto.com ; dtdauto@gmail.com     
Web:  www.dtdauto.com ; www.cartools.com.vn ; www.cartraining.com.vn  

www.dtdauto.com 

 
(Khách hàng có thể lưu lại thông tin này để liên hệ mỗi khi cần thiết)  
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