
 THIẾT BỊ ĐỌC LỖI XE TẢI MỸ 
Model: HD Reader 

(Sửa đổi lần cuối: 24/12/2010) 
  

DTDAUTO TECHNOLOGY TEAM, HANOI, VIETNAM 

I. Giới thiệu chung 
HD Reader là sản phẩm của USA, hợp tác phát 
triển và hỗ trợ tiếng Việt với phần mềm của 
DTDAuto.  
Đây là công cụ chất lượng cao để Đọc / Xóa mã 
lỗi chẩn đoán từ ECU của các xe tải nặng, xe công 
trình, xe đầu kéo Mỹ mà sử dụng giắc nối tròn 
chuyên dụng cho xe tải. 
Công cụ này nhỏ gọn, chức năng vừa đủ dùng, giá 
hợp lý phù hợp với thợ ở các xưởng sửa chữa vừa 
và nhỏ. Sử dụng thuận tiện trong xưởng và sửa 
chữa và cứu hộ xe lưu động. 
II. Các đặc điểm kỹ thuật cơ bản 
- Chuẩn tương thích: HD J1587; J1708  và chuẩn 
mới CAN J1939 
- Chức năng: Đọc/xóa mã lỗi từ ECU của các hệ 
thống:  
Động cơ, Hộp số, Phanh ABS và một số hệ thống 
phụ trợ khác. 
- Hiển thị lỗi trên màm hình LCD theo chuẩn xe 
tải 
- Cập nhật qua internet 
- Hỗ trợ tiếng Việt với phần mềm trên máy tính 
III. Phạm vi ứng dụng 
- Sử dụng cho xe tải nặng động cơ Diesel, xe công 
trình, xe đầu kéo Công-ten-nơ, xe chở và bơm xi 
măng, xe cứu hộ, xe buýt, xe chở rác thải, siêu 
trường siêu trọng… 
- Các hãng xe có thể đọc lỗi: Detroit, Mack, 
Kenworth, Caterpillar, Cummins, Eaton, John 
Deere etc. 
IV. Thành phần 
- 01 bộ công cụ cầm tay HD Reader. 
- 01 cáp dữ liệu loại chuyên dụng 6 chân 
- 01 cáp dữ liệu loại chuyên dụng 9 chân 
- 01 tài liệu hướng dẫn sủ dụng (tiếng Việt) 
- 01 CDROM phần mềm bản quyền tra cứu mã lỗi 

DTD-Code (Tùy chọn thêm) 
- 01 túi đựng thiết bị 
* Bảo hành phần cứng 02 năm, phần mềm PC cập 
nhật miễn phí. 

V. Một số hình ảnh thiết bị 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

(Hình ảnh hiện tại chỉ có giá trị minh họa) 
 

 
Nhóm Công nghệ DTDAUTO – Viện Vật Lý 
Điện thoại: 043.7845426, 0913001792  
Email: dtdauto@gmail.com; dtdung@iop.vast.ac.vn     
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) 

www.dtdauto.com 
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