
         Conversor de SELETORA DE VOLANE p/ 
JOYSTICK de Pás Carregadeira Multimarcas 

 

Substitua sua SELETORA DE MARCHAS do volante por 

uma SELETORA ligada diretamente no JOYSTICK DE 

COMANDO HIDRÁULICO da Pá Carregadeira e com isso 

melhore o desempenho de seu Equipamento. 

Nosso equipamento atende uma série de máquinas que 

trabalham com TRANSMISSÃO PADRÃO ZF, tais como: 

XCMG, FOTON, CASE, XGMA, LiuGong, Doosan, 

SEM, Yutong, SDLG, HELI ... 
 

                       V A N T A G E N S  

 Todos comandos operacionais da máquina disponíveis em uma única 
mão, no JOYSTICK que controla o Hidráulico Pá; 

 É POSSIVEL utilizar a conexão Original da Seletora, mantendo a instalação 
elétrica da Máquina totalmente ORIGINAL SEM ALTERAÇÂO e com 
RÁPIDA Instalação; 

 LED´s de sinalização de direção (Frente/Ré) no próprio Joystick; 

 É um equipamento 100% brasileiro, GARANTIA DE 1 ANO; 

 Aumenta a segurança na operação da máquina, pois o operador não 

precisa mais tirar a mão do volante para realizar a mudança de marchas; 

 Caso deseje, o conversor possui um Módulo EXTRA, que possibilita a 

conexão BLUETOOTH pelo celular para poder monitorar e também 

realizar o engate das marchas e seleção de direção; 
(este modulo extra é OPCIONAL e orçado separadamente) 

 MANUTENÇÃO e SUPORTE GARANTIDOS: 

Garantimos a Manutenção e Suporte ao seu equipamento com nossa Equipe Técnica em nosso Laboratório Técnico com 

todas peças de reposição disponíveis em estoque para lhe atender com a maior agilidade possível caso necessário; 

SELETORAS JÁ SUBSTITUIDAS E HOMOLOGADAS: 

DW-3 e DW-4 (modelo ZF) SG-4ª (Heli) Seletora LiuGong 

Caso sua máquina possua um outro modelo de seletora, basta entrar em contato conosco. Temos um 

DEPARTAMENTO e LABORATÓRIO TÉCNICO ESPECIALIZADO para realizar a codificação de sua Seletora e 

CENTRAL ECU para o nosso sistema de conversor de seletora de volante para joystick.    

Vídeo de Demonstrativo: https://youtu.be/zQ_ARtl4j9c 

 
 

APRESENTE ESTE FOLDER E GARANTA UM BÔNUS SURPRESA
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