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 HÌNH ẢNH THIẾT BỊ 

 

 PHẠM VI ỨNG DỤNG 

- Sử dụng cho xe tải nặng, xe khách, máy công trình, xe đầu kéo, công-ten-nơ, xe chở và bơm xi 

măng, xe cứu hộ, xe chở rác thải, xe siêu trường siêu trọng… động cơ Diesel của các hãng: 

VOLVO, MACK, NAVISTAR, INTERNATIONAL, FREIGHTLINER, HINO, ISUZU, 

SCANIA, KOMATSU, MAN  

- Các phương tiện sử dụng cho các động cơ của nhà sản xuất: DETROIT DIESEL, 

CATERPILLAR, CUMMINS, PERKINS  

- Thiết bị tương thích và bao gồm các phần mềm đọc lỗi chẩn đoán sau đây:  

      + Allison  

      + Bendix 6.3.8.0  

      + Detroit Diesel DDDL 7.05  

      + Detroit Diesel DDCT 

      + Detroit Diesel Calibration Tool  

      + Eaton Service Ranger 3.2  

      + International DLB  

      + International ICAP, IPTS, NETS, IPC 

      + International Master Diagnostic  

      + Meritor and Wabco Diagnostics  

      + Cummins Insite 7.5  

      + Hino 2.0.3.  

      + Caterpillar 2.0.1.0  
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      + Perkins EST 2010B  

      + V Macks 2.6.12  

      + V Macks Dealer Pro  

      + Volvo VCADS 2.35.10  

      + Toyota Techstream for car 

      

          

 CHỨC NĂNG 

- Đọc/Xóa lỗi hệ thống động cơ, hệ thống hộp số, hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống bảng 

Táp lô và một số hệ thống phụ trợ khác…  

- Xem thông số hiện hành  

- Xem sơ đồ mạch điện  

- Kích hoạt cơ cấu chấp hành  

- Hiển thị thông tin, dữ liệu chẩn đoán trên màn hình máy tính  

- Nhanh chóng truy cập dữ liệu cho việc sửa chữa và quản lý các báo cáo  

- Nhanh chóng kết nối với giắc chẩn đoán trên xe.  

- Sử dụng dễ dàng, tin cậy  

- Dùng cho cả máy tính để bàn và máy tính xách tay 

 ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT 

- Chuẩn giao thức tương thích: 

      + CAN - J1939/CAN125/CAN250/CAN500/ CAN1000 

      + 2nd CAN - J1939/CAN125/CAN250/CAN500 /CAN1000 

      + J1587/J1708 

      + J1850 

      + ISO 15765 (Diagnostic CAN) 
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      + ISO 14230 (KWP2000 over ISO9141) 

      + J2534 

      + ALDL 

      + ATEC 160 (160 baud) 

- Kết nối máy tính và xe thông qua cổng USB  

- Sử dụng hệ điều hành Windows XP và Windows 7 

 ƯU ĐIỂM 

- Hỗ trợ tiếng Việt chuyên nghiệp với phần mềm DTD Code (lựa chọn thêm) 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt  

- Thiết kế khoa học nhỏ gọn  

- Hoạt động tin cậy, chất lượng và độ bền cao  

 THÀNH PHẦN THIẾT BỊ 

- 01 bộ chuyển đổi USB-Link  

- 01 cáp 6 chân và 9 chân 

- 01 cáp OBD-II 

- 01 cáp 16 chân  

- 01 cáp USB  

- Tài liệu hướng dẫn và CD tài liệu DTD CODE (Lựa chọn thêm theo yêu cầu) 

- Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Việt 

 

 

 

 

 

 

Nhóm Công nghệ DTDAUTO – Viện Vật Lý 

Điện thoại: 043.7845426, 0913001792  

Email: dtdauto@gmail.com     

Web:  www.dtdauto.com ; www.cartools.com.vn ; www.cartraining.com.vn  

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