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Maleta para Testes e Diagnósticos em Módulos ECU 

de Pás Carregadeiras  

A E.C.U. TESTER EST-4 é uma maleta 

com uma Interface para Testes e 

Diagnósticos Rápidos em Unidades de 

Controle Eletrônicas (E.C.U.) de Pás 

Carregadeiras que utilizam Transmissões 

do padrão ZF 4WG e 6WG utilizadas em 

várias marcas como XGMA, XCMG, 

Foton, CASE, LiuGong, Doosan, SEM, 

Yutong... 

            

 

Seja no Campo ou Bancada da Oficina, com essa maleta de Testes e 

Diagnósticos, qualquer técnico consegue fazer os diversos testes de 

funcionamento da E.C.U. EST-4 modelo P/N: 6009 010 001 (35 PINOS) com precisão 

e confiança para seus clientes.   
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Maleta para Testes e Diagnósticos em Módulos ECU 

de Pás Carregadeiras  

 

VANTAGENS da ECU TESTER EST-4: 

- Realiza Testes e Diagnósticos mais precisos e confiáveis para apresentar aos clientes, através 
de uma tabela de referência altamente precisa;  

- Proporciona mais AGILIDADE, minimizando o tempo dos Testes e Diagnósticos de falhas das 
E.C.U.s disponibilizadas pelo mercado; 

- Possui maleta Compacta e Resistente para armazenamento e transporte; 

- Pode ser utilizado em Bancada ou em Campo de acordo com as necessidades do técnico e do 
cliente, já que possui cabeamento para funcionar ligado a Bateria de 24Vcc ou Energia elétrica; 

- Simula todas as Posições de trabalho do Manete de Controle (Direção, Marcha e Comando)  e 
Acionamentos dos FREIOS (Estacionário ou Serviço); 

- Mostra todas as Saídas de Comando e Sinalização (Partida, Ré, Falha de bobinas e Comando 
de manete) quando acionados;  

- Mostra todas sequencias de acionamento dos solenoides, de acordo com a marcha e sentido 
escolhidos; 

- Simula todas as Solenoides de Comando da Transmissão; 

- Testa de forma individual cada canal de comando das Solenóides da Transmissão: 

- Sinalização de Falha por Aumento de Impedância (Resistência); 

- Sinalização de Falha por Abertura do circuito ou Perda da solenoide; 

 

Vídeo explicativo e funcionamento: https://youtu.be/jLiOyrHnkSw (Canal Socc Tecnologia) 

 

Modelos de Transmissões ZF atendidas:  

 
 

 
 

 

4WG-160 / 4WG-180 / 4WG-200 
 
6WG-160  /  6WG-180  /  6WG-200    
 

(E.C.U. EST-4 modelo P/N: 6009 010 001)  
(35Pinos)

 

 

CONTATO COMERCIAL  
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