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CZ 01WSTĘP

Witamy  Innowacją Napędzanym Świecie w 

Carbon

. wtryskowe układy regenerujących
 warsztatów wyspecjalizowanych i (OE) wtryskowych układów

 samych i pojazdów producentów dla standardem się stały które
 Benzyny, i Diesla wtryskiwaczy testerów i probierczych stołów produkcji

 i projektowaniu w się specjalizuje środowiska, zanieczyszczone mniej
 zdrowszego, dla rozwiązania oferuje Zapp Carbon motoryzacyjnej,
 branży w wzrostem gwałtownym dzisiejszym Z wsparcie. efektywne

 oferuje oraz rozwój i badania w inwestuje ciągle świecie, całym
 na dystrybucji sieci pomocą za je Dostarcza pojazdów. z Wtryskowych
 Układów dla Serwisowych Rozwiązań producentem jest Zapp 

 Zawsze  innowacji i doskonałości do dążymy .

Dimitrios Pantazis
Dyrektor  rodukcjiP 

Nikolaos Pantazis
Dyrektor  eneralnyG 

Jako

personelowi,
 rynku. Twojego potrzeby spełnić i biznesu wizję Twoją

 wspierać stanie w jest Zapp Carbon  wykwalifikowanemu
 i zespołowej pracy dzięki oraz motoryzacyjnym przemyśle w

 wiedzą szeroką z użytkowników, różnych dla dostawca globalny 
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Nasza  firma 
 

 
Carbon Zapp zostało  w założone 1989 przez  Billa Pantazis. Jako 

w
Ostatnio

 biznesowymi. kontraktami
 administrację i główną siedzibę Niemczech w utworzyła firma 

 kontynentów. z każdym na dystrybucji sieć swoją rozszerza stale Grecji 
  Atenach, w produkcyjnym zakładem swoim ze Zapp Carbon pojazdach,

 w wtryskowych układów serwisu  narzędzi doi  urządzeń producent
 wiodący 

 
 

 
 
 

probiercze
narzędzia  paliwowych układów do 

 i urządzenia benzyny i diesla wtryskowych układów do 
 stoły jak takich produktów innowacyjnych zakres szeroki Poprzez

,
, Carbon Zapp

o
pojazdów,
firm

Carbon
w
Celem
środowiska. 

 bezpieczniejszego dla narzędzi i metod prostszych dostarczenie jest 
  rozwiązaniami. nowszymi z produktów istniejących aktualizacji celu 

 rozwój i badania na przychodów swoich 35% ponad inwestuje Zapp 
 OE.tzw.  samochodów

 producentów większość oraz regenerujących produkcyjnych, 
 specjalistycznych także a naukowych, instytucji warsztatów, 

 dealerów jak takich klientów obsługę także a jakości, najwyższej 
 wyposażenie oferuje 

 
 
  
 
 
 

Nasza  misja 
Carbon Zapp dostarcza 
kompaktowe

 pojazdach. w wtryskowych układów serwisem sięzajmujących 
 klientów gamy szerokiej dla czas oszczędzające i 
 użytkownikowi, przyjazne rozwiązania 

Profil  Zapp Carbon firmy 

Systemy  diesla wtrysku 

Układ  Rail Common 

 Pompowtryskiwacze: EUI/EUP i  Systemy HEUI 

Rozwiązania  diesla specjalistów dla 

Rozwiązania  wtryskiwaczy naprawy do 

Systemy  benzyny wtrysku 

Bezpośredni  benzyny wtrysk 

Rozwiązania  paliwowych układów dla 

Rozwiązania  silnika serwisu dla 

Wyposażenie  abenzyn i  eldies- serwisu 

CZ 03

CZ 06

CZ 08

CZ 12

CZ 20 

CZ 26 

CZ 30 

CZ 32

CZ 36

CZ 42 

CZ 44

“Osiągnęliśmy

 zarządu Lojalność działalności.
 ich wspierania do prawo tracimy klientów, naszych

 satysfakcji zapewnić się nam uda nie Jeżeli klienta. obsłudze
 powszechnie znanej i produktom jakości wysokiej oddaniu

 dzięki globalnym rynku na pozycję naszą 

Carbon Zapp
 sukcesu. gwarancją jest biznesu tego dla firmy

 pracowników i 
”

Bill Pantazis,
Założyciel Carbon Zapp

Spis  treści



PROFIL  FIRMY CZ 04 CZ. 05PROFIL  FIRMY 

Firma  Innowacją Napędzana 
"Innovation" Innowacja jest  - 

Carbon

umiejętności  technicznych.  zwiększaniemi 
 rozwojem badaniami, nad pracuje oraz iambicjpoziomwysoki    utrzymać

  aby badawczy, zespół swój Napędza - Drives"" Zapp  konkurencją.
  nad przewagi i rozwoju stałego do kluczem 

 

 
Na

Carbon

dostawcy
i  produktów. 

  technologii zaawansowanych rozwój na wpływ mają części 
 klasy światowej oraz umowy Strategiczne pracowników. utalentowanych

 zatrudniał oraz intelektualny potencjał swój rozwijał lata przez Zapp 
 rozwiązań. i produktów nowych rozwój i badania na przychodów

 swoich 35% ponad inwestuje firma bilansu, rocznego podstawie 

 

 

 

 
 
 
 

W
oferuje
zdobyć

.poznanie   słuchanieich i klienta potrzeb 
  jest sukcesu tego do Kluczem poszanowanie. i lojalność ich 

 klientów, zaufanie zwiększyć aby obsługę, najlepszą 
 Personel priorytet. główny to klienta satysakcja Zapp arbonC 

 
  
 

Globalna  dystrybucji sieć 
Carbon
wszystkie
logistycznego
na
wiedzie
klienta  poziomie. odpowiednim na 

 obsługi i premium klasy produktów dostarczaniu w prym 
  Zapp Carbon jakości. światowej swojej dzięki świecie całym 

 zaufaniem się cieszą Produkty Grecji. w Atenach, w 
 centrum swojego ze krajów 65 do kontynentów, 5 

  na globalnie produkty swoje eksportuje Zapp 
 
 
 
  

Wsparcie

Innowacja

 konkurencją nad przewagi i
  rozwoju stałego do

  kluczem jest 

.
“

Nasi  klienci 

-  diesla Serwisy 

-  samochodowe Warsztaty 

-  części Dystrybutorzy 

-  części regenerujące Firmy 

-  pojazdów Producenci 

 badawcze Centra-



SYSTEMY  DIESLA WTRYSKU CZ 06 CZ 07SYSTEMY  AIESLD UWTRYSK 

Innowacyjne,

 Diesla Wtryskowych
 Układów serwisowania i
 testowania do warsztatu
 każdego dla rozwiązania

 profesjonalnei 
 kompaktowe
 

SYSTEMY

 DIESLA
 WTRYSKU

Common  Rail 
CRU.4R, CRU.2R, DS1R,
DS2R-A, DSF-4R

wtryskiwaczewtrPompo o  
UIPR-S, UIPR-A
HUIR-S, HUIR-A

związaniaRo  specjalistów dla 
MTBR, TCCMR

CRRS, Tools/Extractors
związaniaRo  wtryskiwaczy naprawy do 



 AIESLD UWTRYSK SYSTEMY                   COMMON  ILAR CZ 08 CZ 09SYSTEMY  AIESLD UWTRYSK                   COMMON  ILAR 

Common  Rail 

Rewolucyjne Common  testowania do rozwiązania Rail 
 BOSCH, DELPHI, DENSO i  CONTI/VDO

Zastosowanie
 maszyn ciężarowych,

 i osobowych pojazdów do 

Wszystkie  typy Piezo, Cewkowe Dwu i -Cewkowe  .

CRU.4R

Test  wtryskiwaczy 4 
Ciśnienie 2500Bar   przy 6.5 bar spr.  pow. 
Kodowanie  wtryskiwaczy C2i/C3i,
IMA/ISA i  inne **

  wagowy
 pomiar elektroniczny 

(BK)
Dynamiczny

Dokł: 0.2%FS, powtarzalność : 0.05%
Czas  poniżej testu 25min  
Praca  automatyczna pełni w 
Diagnostyka  eksperckim poziomie na 
Ekran 10”  dotykowy  
Możliwe

 pompowtryskiwaczy do
 przystawkę o rozszerzenie 

EUI/EUP i  
HEUI
 

CRU.2R

Test  wtryskiwacza 1 
 pow. spr. bar 6.5 przy 2500Bar Ciśnienie

Kodowanie
 inne** i IMA/ISA

 C2i/C3i, wtryskiwaczy 

Dynamiczny

 0.05% powtarzalność:
 0.2%FS, Dokł: (BK) wagowy

 pomiar elektroniczny 
 
 
Czas  poniżej testu 8min  
Praca  automatyczna pełni w 
Diagnostyka  eksperckim poziomie na 

 Czyszczenia/Płukania *Możliwość
Ekran 10”  dotykowy 
Możliwe

 HEUI i EUI/EUP pompowtryskiwaczy
 do przystawkę o rozszerzenie 

DS1R

Test  wtryskiwacza 1 
Ciśnienie  pow. spr. bar 6 przy 2000Bar 
Statyczny

 wagowy
 pomiar elektroniczny 

(DF
  

 AP) Dokładność:
0.1mm3, Powtarzalność:0.6%FS
Praca  automatyczna lub manualna 
Poziom iagnostyki  warsztatu dla d 
Czas  min 10-15 testu 
Ekran  8" dotykowy 

DS2R-A
Test
Ciśnienie

 pow. spr.
 bar 6 przy 2000Bar do 

 wtryskiwacza 1 

Analogowy  menzurkowy pomiar 
(VT  ±1ml/65ml :Powt 0.5ml, :Dokł) 
Praca  manualna 
Poziom
Możliwość  Czyszczenia/Płukania* 

 warsztatu dla diagnostyki 

Czas  min 16 testu 
Ekran 8”  dotykowy 
Możliwe

 HEUI
 i EUI/EUP pompowtryskiwaczy do

 przystawkę o rozszerzenie 

DSF.4R

 nieśnoczedej
 wtryskiwaczy 4 ukaniełP  

 

 pow. spr. bar 6 przy 2000BarnienieśCi  od 
Praca  pół-automatyczna 
Poziom

 ekspertów
 i warsztatu lad ciśytecznożu 

Test  wycieków i elektryki tylko 
kranE 8”  otykowyd  

2016     
   ĆŚOWON

VT DFAPBK Dynamiczny
 Wagowy

 Pomiar Elektroniczny Analogowy  Menzurkowy Pomiar Statyczny  Wagowy Pomiar Elektroniczny  * Dostępne    pcjeo  ** Przyszły  update 



MYSTEYS  ILAR COMMON                    ALESID SKURYTW CZ 10 CZ 11

PROTOKOŁY

SYSTEMY  RAIL COMMON                    DIESLA WTRYSKU 

waneWykony  testy 
R2LC
Test  elektryki kΩ/μF, Ω/μH
CFL
Sprawdzenie  wewnętrznych) i (zewnętrznych wycieków 
NLT
Automatyczny est  końcówki szczelności t 
LKT
Statyczny  Przelewu test 
aNOP
Automatyczny  rozpylacza otwarcia ciśnienia test 
iVM (FL, PL, EM, LL, PI)
Test  wtryskowych dawek 
(pełne , częściowe obciążenie , emisja , bieg ,

/dotrysk i …)
iVM-DFI
Test  wtryskowych dawek (krzywa

)
RSP
Test  wtryskiwacza (reakcji) opóźnienia 
SPR
Dynamiczny

 pomiarowych krokach
 wszystkich we rozpylania test 

iPSC
Podświetlania  rozpylania badania do  komoranadciśnieniowa 
Obserwacja  do  strugikształtu 2500Bar
Wzrokowa

 wtryskiwacza końcówki lejącej/zaciętej rozpylania,
 nieprawidłowego otwarcia, ciśnienia ocena     

RSP
Czujnik  końcówek wszystkich do pasujący 
Precyzyjny  rozpylacza reakcji czasu pomiar 
Szybka

 emisją. z problemów lub silnika osiągów słabych wtrysku,
 opóźnionego wtryskiwacza, działającego wolno diagnoza 

AZO Software
  systemem z oprgramowanie AndrZaawansowane oid  

Drukowanie Wi-Fi,
  lub USB poprzez firmware'u software'u, danych,

 bazy update synchronizacja, udostępnianie,  
WiFi

Wbudowany oscyloskop  CSV do krzywych eksport i 
Dostęp TeamViewer  zdalny Support i  inne …

Czytelne  wyników oceną kolorową z protokoły .
Jednostronicowy

 wyników analizą pełną z
 pełny wielostronicowy lub skrócony protokół 

Specyfikacja
Baza

 użytkownika i
 producentów danych 

Edycja  parametrów 

Programowalne Piezo i  profile 
Cewkowe

 
 

(HV: 0-300 V / 0-35A) 
Obwody

 wtryskiwacz
 i płytę zabezpieczające 

(StG, StB, SC, OC, IC)
Możliwość  dawekmulti- tworzenia 

Ergonomiczny,
 design

 dynamiczny 

Szybko-złącza 

aMACC – Automatyczne 

 testem przed
 wtryskiwacza płukanie i chemiczne
 czyszczenie 

*

przewody
 CRi adapterów zestaw ,Kompletny

 typów
 wszystkich do złącza i 

przedwtrysk
 jałowy

 inne

 ciśnieniu danymza przy dawek
 przyrostu

Właściwości

Protokoły

SOFTWARE AZO  RSP

iPSC

* Dostępne  opcje ** Przyszły  update 

iPSC

 



UIPR-A

  pompki 
 

lub
IEU pompowtryskiwacza 1

 serwisowania od Przystawka

EUP
automatycznałPó  praca 

Czas  min 15 jeżponi testu 
laD

 warsztatów
 i alistówjspec 

CZ 13SYSTEMY  POMPOWTRYSKIWACZE                    DIESLA WTRYSKU CZ 12 SYSTEMY  POMPOWTRYSKIWACZE                    DIESLA WTRYSKU 

ompowtryskiwaczeP  
EUI/EUP i ystemyS HEUI  

neżNiezale

 warsztatu. degożka dla i ale specjalistów, dla tylko nie
 marek i typów  wszystkichpompowtryskiwaczy serwisowania

 do urządzenia sterowane pneumatycznie 

UIPR-S

pompowtryskiwacza
  serwisu od zenieądrzU 1

EUI /
EUP Cewkowe,  pompki

   

 Piezo i wu-CewkoweD
 

 

Statyczny
 wagowy

 pomiar 
(DF

zdozR
AP)

: 0.1mm3 Powt, : 
0.6%FS
Poziom

 alistówjspec i warsztatów
 lad iagnostykid 

Półautomatyczna  praca 
Czas

 ”8 otykowyd kranE
 10min testu 

 

Pompowtryskiwacze
 zastosowanie - HEUI
 

Caterpillar 3126, 7.3L,
Caterpillar C7/C9,
Navistar/ Ford Powerstroke
6.0L, 7.6L, 9.3L
Isuzu Trooper

HUIR-S
 serwisu odzenieądUrz  1

pompowtryskiwacza
 

HEUI  

 wu-CewkoweD
 i Cewkowe -300Bar 

 Statyczny
 wagowy

 pomiar 
(DF

zdozR
AP)

: 0.1mm3 łokD, : 
0.6%FS
Poziom

 alistówjspec i warsztatów
 lad iagnostykid 

Półautomatyczna  praca 
Czas  10min testu 

kranE 8”  otykowyd 

Pompowtryskiwacze
amochody

 zastosowanie
 - statki przemysłowe,

maszyny  ciężarowe,
 osobowe, s

 UIS 

Delphi E3/E1, Delphi
DAF (Smart Pump/Injector), 
Scania/Cummins HPI,
Volvo (Bosch & Delphi), 
John Deere, Scania
/Yanmar, Iveco, VW PDE

 CAT’s, Cummins Celect, 
Detroit Diesel, Cummins,
MB Actros, MB Atego,
Mack, DAF, i  inne …

VT DFAPBK ynamicznyD
 Wagowy

 Pomiar lektronicznyE Analogowy  Menzurkowy Pomiar Statyczny
 Wagowy

 Pomiar lektronicznyE * Dostępne  opcje ** Przyszły  update 

rzystawkap  do 

CRU.4R
CRU.2R
DS2R

HUIR-A
Przystawka  serwisowania od 
1 pompowtryskiwacza HEUI

od
   

300Bar
automatycznałPó  praca 

Czas  min 15 jeżponi testu 
laD

 warsztatów
 i alistówjspec 

zystawkapr  do 

CRU.4R
CRU.2R
DS2R



SYSTEMY  POMPOWTRYSKIWACZE                    DIESLA WTRYSKU CZ 14 CZ. 15SYSTEMY  POMPOWTRYSKIWACZE                    DIESLA WTRYSKU 

ykonywaneW  estyT 
R2LC
Test  elektryki kΩ/μF, Ω/μH
CFL
Test  wewnętrznej) i (zewnętrznej szczelności 
RSP
Test  wtryskiwaczapompo końcówki reakcji 
iVM (FL, PL, EM, LL, PI)
Test  wtryskowych dawek (min kroków15- )
(pełne , częściowe obciążenie , emisja , bieg 

,  inne i …)
BIP [UIPR]
Test  sterującego zaworu reakcji 
SPR
Dynamiczny

 testu warunkach
 wszystkich we rozpylania test 

przedwtrysk/dotrysk jałowy

* Dostępne  opcje ** Przyszły  update 

NIKICZUJ RSP/BIP  

STET  IUHE 



SYSTEMY  EZOWTRYSKIWACPOMP                    DIESLA WTRYSKU CZ 16 CZ. 17SYSTEMY  EZOWTRYSKIWACPOMP                    DIESLA WTRYSKU 

iPSC
Podświetlana  ciśnieniem pod rozpylania badania do komora 
Obserwacja  2500Bar do strugi 
Wzrokowa

 pompowtryskiwacze nieszczelne/zapieczone rozpylanie,
 nieprawidłowe otwarcia, ciśnienia ocena 

Prosty 
egulowanyR  skok 4-20mm za 

  regulacyjnego
 pokrętła pomocą 

[UIPR]

RSP/BIP
Czujnik RSP pasuje   końcówek wszystkich do 
Czujnik BIP pasuje    zaworów większości do [UIPR]
Precyzyjny

 wysterowania zadanego od końcówki
 i zaworu opóźnienia pomiar 

atwaŁ
 emisją z problemów i silnika mocy niskiej wtrysku, opóźnionego

 pompowtryskiwacza, działającego wolno diagnoza 
.

 AZO Software
Zaawansowane  Android systemem z oprogramowanie 
Drukowanie Wi-Fi,

Wbudowany  .CSV do eksportem z oscyloskop 
 USB lub Wi-Fi przez firmware'u programu, bazy,

 update synchronizacja, udostępnianie,  

Pomoc  inne... i TeamViewer zdalna 

 

Specyfikacja
azaB  aiknwokytżu i CZ 

dycjaE  ówetrmpara 

S
 ogerczebipro )stołu agamyw

 ein( eatycznmpneueianwtero  

bkizyS
 kipmpo bul aczakiwtryswpompo

 żontamdeż/ontam 

eianwteroS  mcznyliydrauh mejelo 
(30-300 Bar  ) [HUIR]

eianwteroS
 meieniniśc

 kimsin 
(10Bar)

nelawomragPro Piezo i  efilpro 
ewowkeC

 
  (0-300 V / 0-35A) 

odyObw
 płytę i aczkiwtryswpompo
 ceąeczajiezpbza 
(StG, 

StB, SC, OC, IC)
eiorzenTw  kewdai-tlum 

,cznymionogrE
 nigdes cznymidyna

 

czaązł-obkzyS  

aMACC – atycznemutoA 

 mteste  przedaczakiwtryswpompo
 eiankpłu i cznemiehc

 eiczyszczen 

*

łaściwościW

Protokoły

 wyników analizą pełną z
 pełny wielostronicowy lub skrócony protokół Jednostronicowy

 wyników. oceną kolorową z protokoły Czytelne
 

* Dostępne  opcje ** Przyszły  update 

REGULACJA  SKOKU OŁYKOTROP

RETWAOFS AZO  

iPSC



Common  Rail Pompowtryskiwacze 
Systemy EUI/EUP  Systemy  HEUI 

SYSTEMY  POMPOWTRYSKIWACZE I RAIL COMMON                DIESLA WTRYSKU CZ 18 CZ 19SYSTEMY POMPOWTRYSKIWACZE  I RAIL COMMON                DIESLA WTRYSKU 

Dodatki 
opcjonalnie 

Carbon  ówsystem Do HEUI
 opcje inne i wiązki adapterów, zestawy
 oferuje Zapp 

*

Zestawy  dapterówA 

Dostępny

 pompowtryskiwaczy do
 elektrycznych wiązek naciskowych, trzpieni

 adapterów, zakres pełen jest 

UI
UP*

Dostępny

 maszyn* i ciężarowych
 samochodów do CRIN adapterów

 zakres pełen jest 

 
 pompek oraz

Myjki  ultradźwiękowe 
 120L do wielkościach w :Myjki

Częstotliwość 42KHz
Specjalna

  

 czyszcząca
 częstotliwość 

*
 Odgazowanie*,

 inn i temperatury …Kontrola

Oleje  płyny i 
1. Olej  diesla kalibracyjny (ISO4113  )
2. Płyn   ultradźwięków do (Koncentrat)
4L | 20L | 208L
3. Detergent 

 
 wtryskiwaczy płukania do chemiczny 

2L | 25L

* Dostępne  opcje ** Przyszły  update 

Przenośny  wózek 
Kompaktowy

 akcesoria na miejscem
 z ływytrzyma i 



SYSTEMY  WÓSPECJALIST DLA ZANIAĄROZWI                DIESLA WTRYSKU CZ 20 CZ 21SYSTEMY  WÓSPECJALIST DLA ZANIAĄROZWI                DIESLA WTRYSKU 

Rozwiązania  Diesla Specjalistów dla 

Serwisuj

Zaktualizuj
 rynku na producentów danych bazy największej

 używając, diesla systemy wszystkie 
.

 appZ Carbon Rozwiązania Innowacyjnego
 doświadcz lub probierczy stół starszy 

.    

TCCMR

MTBR

 przemyśle i pojazdach w 
 rynku 

dostępnych
na Diesla Wtryskowych

 Systemów wszystkich do Specjalistów
 dla Rozwiązanie kompaktowe Jedyne

...

pomp  wtryskiwaczy
 marki i typy wszystkie Testuje

CRDi, CRp,
pompowtryskiwaczy

  
EUI/  EUP

i
  

 systemów HEUI  .

Rewolucyjny Carbon  Symulator Zapp 
TCCMr umożliwia 

  systemów rodzajów wszystkich
 testowanie 

CRDi,
CRp, EUI/ EUP i na  HEUI

. probierczym
 stole konwencjonalnym

Do  2500Bar 
Elektronicznie

 pokrywa bezpieczna
 otwierana 

Kodowanie  wtryskiwaczy 
C2i/C3i, IMA/ISA i  inne **
Dynamiczny  wagowy pomiar (BK)  
(CRDi, HEUI, DokłEUI/EUP) : 0.2%FS,
Powt

 
: 0.05%

Statyczny  wagowy pomiar 
(tylko CRp   pomp do )
Rozdz.: 1mm3, Dokł : 0.6%FS
W  testowanie szybkie i automatyczne pełni 

oziomP  alistówjpecS lad iagnostykid 
ystemS

 )ydwo czałąprzy wymaga
 nie( zeniadołch wewnętrznego 

cznikłąWy
 )grzybek( bezpieczeństwa

 

kranE 15”  otykowyd 

* Dostępne  opcje ** Przyszły  update 

 ŚĆOWON
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ompaktowyK
 diesla probierczy stół

 niezależny 

SYSTEMY  WÓSPECJALIST DLA ZANIAĄROZWI                DIESLA WTRYSKU CZ 22 CZ 23SYSTEMY  WÓSPECJALIST DLA ZANIAĄROZWI                DIESLA WTRYSKU 

Wykonywane  testy 
R2LC

  elekryki Test kΩ/μF, Ω/  μH
CFL
Sprawdzenie

 
 wewnętrznych) i (zewnętrznych wycieków 

NLT
Automatyczny  końcówki szczelności test  
LKT
Statyczny  przelewu test  
aNOP

 otwarcia ciśnieniaAutomatyczne  sprawdzenie  
iVM (FL, PL, EM, LL, PI)
Test  wtryskowych dawek (pełne , częściowe obciążenie , emisja , bieg ,
przedwtrysk/dotrysk  inne i 

 jałowy 
…)

iVM-DFi
Test   nieniu)ści zadanym przy dawek przyrostu (krzywa wtryskowych dawek 
RSP
Test  wtryskiwacza cówkińko )reakcji( nieniaźopó  
BIP [pompowtryskiwacze UIS   ]
Test  pompowtryskiwacza sterującego zaworu nieniaźopó  
SPR
Dynamiczne  testu warunkach wszystkich we rozpylania badanie  

ontrolaK wysokim sterujących zaworów (DRV,  ciśnieniem IMV, PCV, itd ...)
Reakcja  ciśnienia wysokiego czujnika 

ontrolaK  stwańbezpiecze zaworu 
ontrolaK  pompy wydatkiem sterujących zaworów (ZME, IMV, SCV, VCV, itd ...)

iPSC
Podświetlana

bserwacjaO
 ciśnieniem pod rozpylania badania do komora 

 do strugi 25  00Bar
Wizualna nieprawidłowego otwarcia ciśnienia ocena ,

 rozpylaczy nieszczelnych/zaciętych
 rozpylania, 

RSP (CRDi & EUI/EUP & HEUI   )
Czujnik  rozpylaczy wszystkich do ącypasuj RSP 
Czujnik  pompowtryskiwaczy/pomp większości do ącypasuj RSP [EUI/EUP  ]
Precyzyjny  sterującego zaworu i cówkińko reakcji czasu pomiar 
atwaŁ

 emisją. z problemów i silnika mocy niskiej wtrysku,
 nionegoźopó pompowtryskiwacza, działającego wolno diagnoza 

Oprogramowanie AZO  
Zaawansowany  ndroidA systemem z twarefso 
Drukowanie Wi-Fi,

scyloskopO
Pomoc  inne i iewerVTeam zdalna 

 V.CS pliku do eksportu unkcjąf z 
 USB lub Wi-Fi przez danych bazy i oprogramowania

 aktualizacja synchronizacja, ępnianie,udost   
 
 
 

Czytelne
Jednostronicowe  wielostronicowe. pełne lub skrócone raporty 

 wyników. oceną kolorową z protokoły 

Edycja  parametrów 

Programowalne
  Cewkowe

 i Piezo profile 
(0-300 V / 0-35A) 

  płytę i wtryskiwacz
 zabezpieczające 

(S
Obwody

tG, StB, SC, 
OC, IC)
Tworzenie  multi-dawek 

Szybki
 pompowtryskiwacza lub

 pompy montaż/demontaż 

Sterowanie    HEUIdo olejem 
(30-300 Bar  )
Automatyczna

 ciśnienia niskiego
 kontrola 

(10Bar)
Ergonomiczny,

 ćwytrzymałoś wysoka design,
 dynamiczny 

Szybko-złącza 

Zestaw

 typów i
 marek wszystkich do złącza adaptery,

 :CRi i CRp do startowy 

łaściwościW
Specyfikacja

 użytkownika i CZ Baza
 

Dodatkowo
 

rotokołyP

* Dostępne  opcje ** Przyszły  update 

do sprzęgła uchwyty, *Flansze,  producentów i typów wszystkich CR pomp 
Pełen  adapterów zakres CRiN do *  przemysłowych zastosowań 

50/60 Hz
3 P/PE
0 – 4,000 rpm
15KM
50°C
125 mm
2500 Bar
10 – 800 kPa
35 L
10 L
750 x 700 x 1610 mm
300 kg

Dane  Techniczne 

Maks.                                     otoczenia temp. 
  

MTBR

Zastosowanie

Pompowtryskiwacze CamBo   - x CRPompyWtryskiwacze CR  / Systemy  HEUI

ĆŚOWON
    2016 

 

Częstotliwość  sieci 
lośćI  faz 

Zakres  obrotowych prędkości 
Moc  termicznie) (zabezpieczony silnika 

 podłoża od wrzeciona osiOdległość 
Maks.  ciśnienie wysokie 
Ciśnienie   zasilającejpompy 
Pojemność  testującego oleju zbiornika 
Pojemność  olej zabrudzony na zbiornika 

 
Wymiary  W) x G x (SZ 
Waga 
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TCCMr 
Sterownik  podzespołów i probierczego łusto 

ykonywaneW  testy 

łaściwościW

R2LC
Test  elekryki kΩ/μF, Ω/  μH
CFL
Sprawdzenie   trznych)ęwewn i trznychę(zewn wówyciek 
NLT
Automatyczny   wkiócńkociśszczelno   test 
LKT
Statyczny  przelewu test  
aNOP
Automatyczne  otwarcia nieniaści sprawdzenie  
iVM (FL, PL, EM, LL, PI)
Test

 inne…) i przedwtrysk/dotryskowy,łja   bieg
,   emisja, cioweęścz enie,ążobci neł(pe wtryskowych dawek 

iVM-DFi
Test  nieniu)ści zadanym przy dawek przyrostu (krzywa wtryskowych dawek  
RSP
Test  wtryskiwacza wkiócńko (reakcji) nieniaóźop  
BIP [UIS systems]
Test  pompowtryskiwacza cegoąsteruj zaworu nieniaóźop  
SPR
Dynamiczne  testu warunkach wszystkich we rozpylania badanie  

Kontrola   ...) itd PCV, IMV, (DRV, nieniemści wysokim cychąsteruj wózawor 

Kontrola itd VCV, SCV, IMV, (ZME, pompy wydatkiem cychąsteruj wózawor 
 stwańbezpiecze zaworu Kontrola

  nieniaści wysokiego czujnika Reakcja

...)

Oprogramowanie AZO    

Drukowanie Wi-Fi,
 scyloskop.O wbudowany ,BUS przez lub i-FWi

 po programu i bazy aktualizacje udostępnianie,  

oloroweK
 skrócone. lub pełne Raporty wtryskiwacza.

 każdego dla dobry/niesprawny oceną z protokoły 

Baza  żytkownikau i CZ danych 

Edycja  rekordów 

Edycja
 Cewkowych

 i Piezo profili 

(HV: 0-300 V / 0-35A) 
Zabezpieczenie

 wtryskiwacza
 i płyty prądowe 

(StG, StB, SC, OC, IC)
Tworzenie  multi-dawek 

Ergonomiczny  wytrzymały i 

1. Dynamiczny  elektroniczny pomiar wagowy 
ćMożliwoś

(BK)
 wtryskiwaczy kodowania *

Dokł: 0.2%FS, powt : 0.05
Zastosowanie

%
: CRDi, EUI/EUP, HEUI

2. Statyczny  elektroniczny pomiar wagowy (DFA
Dokł

P)
: 0.1mm3, powt : 0.6%FS

Zastosowanie: CRp 

Dodatkowo

Specyfikacja

Zaawansowane  ndroidA systemem z oprogramowanie

łyProtoko

 pomiar znyelektronic o *Upgrade

Zestawy CRDi  & CRp ępnedost 
 typów

 wszystkich do 

niwersalnyU
 probierczych

 ówłsto większości od cyjąpasu Cambox 
(h:125mm).

 .UIS pompowtryskiwaczy marek i typów wszystkich
 od apteryda ąs ostępneD 

Przystawka HUIr-A Szybkie  .

 systemów
 testu do rozwiązanie proste
 i 

HEUI.

Dodatki opcjonalnie  

terowanieS
 ompP i                  Wtryskiwaczy
  typami wszystkimi 

 

 

 

 

 

 

* Dostępne  opcje ** Przyszły  update 

 

Zawiera

 
 ucentówdpro                                  
 test-planyi  anychd bazę 

ejracuP
 rynku na emłsto                                    
 onalnymjkonwenc ymżdka z 

 

ajyfikacdMo
 probierczego ułsto onalnegojkonwenc  
 lad pomiar elektroniczny o 

dło            P czalnyą
 i*RDC ymulatoraS i Camboxa*
 egożdka od 

ejpracułWspó
 HEUI systemów lad Ar-    HUI
  Zapp Carbon z 

ompaktowy,K
 przenośny i             
 lekki 
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Rozwiązania  Wtryskiwaczy Naprawy do 

CRRS
Wbudowany PC  (ekran 15”)   dotykowy 
Moduł  okablowaniem z komunikacyjny i sterujący 
Kalibrowana  pomiarów dokładnych dla podstawa 
Możliwy  wtryskiwaczy montaż i demontaż 
Specjalny  )ąulacjgmikro-re (z pomiarów od uchwyt 
Mikrometr  rowyfcy Mitutoyo
Elektroniczny  ynamometrycznyd klucz 

Naprawiaj

 wtryskowego. układu pracy wydajniejszej i cichszej
 spalania, i emisji niższej momentu, ższegowy
 dla wydajnie i prosto wtryskiwacze 

* Dostępna  opcja ** Przyszły  update 

Systemy
VDO

BOSCH
DENSO
DELPHI

Najnowsze  dane 
Kalibracja  min 15 poniżej 
6-stopniowa  naprawa: 

1. Czyszczenie  części zdemontowanych ultradźwiękowe 
2. Wymiana  wtryskiwacza końcówki 
3. Naprawa  sterującego zaworu 
 

a. szczelina 
wznios 

 powietrzna 
b.  rozpylacza iglicy 
c. siła   rozpylacza iglicy sprężyny docisku 
d. skok  zaworu lift
e. siła  zaworu sprężyny docisku 
 f. skok  pośredni 

5. Wymiana  wewnętrznych uszczelnień 
6. Końcowa  Zapp Carbon probierczym stole na ocena 

łaściwościW
KALIBRACJA

Uwaga:
Dostępne

 Rail Common wtryskiwaczy
 do regulacyjne elementy są 

Bosch, 
Denso, Delphi & VDO  

4.  mikron) 1 (dokładność Kalibracja 
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37

Narzędzia  tryskiwaczyw naprawy do  akilnis z zyiwactryskw żuantodem od iarzędzNa
oD  mechaników profesjonalnych dla diesla, wtryskiwaczy 

DiT-062
óbnikPr

 diesla
 mechanicznych wtryskiwaczy 

0-600bar

SRA-370
alnysniwerU

 ilnikas owicygł w kiwaczyswtry
 ówłkana zczeniasczy od tawsze 

SRA-400
ziadarzęN

) 2.2 2.1, 2.0, 1, eneracjig
 cewkowych kiwaczyswtry ąkulk dpo ekżtos(

 chsBo Rail Common kiwaczyswtry ogceąterujs
 zaworu każtos ocieraniad ogręczne od 

SRA-500
Klucz

 mm92 chsBo Rail Common
 kiwaczyswtry cewki użemontad od 

SRA
wietlanadśPo

-503
 10X zenies(powięk lupa 

G
owanysZaawan

V3-352CR

 kiwaczyswtry typów tkichszysw użmonta i użemontad
 od zidnarzę alnychsuniwer tawsze 

SRA
alnysniwerU

-129CR

 CR kiwaczyswtry tkichszysw od ujesPa kim.sarsluś
 ledima w montowany kiwaczyswtry uchwyt 

SRA
alnysniwerU

-061CR

 ]inne i chsBo[ Rail Common kiwaczyswtry
 naprawy i użemontad od zidnarzę tawsze 

SRA-491
Klucz  kiwaczyswtry użemontad od owydasna 
DELPHI z FORD Mondeo – Transit 

SRA
tawsZe

-440

 Rail Common chsBo kiwaczyswtry nieniaści ogokieswy
 zczelkisu użmonta i użemontad od zidnarzę 

zied(narzę  pozycjonowania i użmonta wyjęcia, od )

SRA-501
Klucz

 mm30 chsBo Rail Common
 kiwaczyswtry cewki użemontad od 

ytałP
SRA0127-00

k.spompowtry od UI/UP:  28,2 mm - 32,50 mm - 39,50 mm

SRA0134-00
odłIma  kulowym iebugprze  ytłp naod 

Elektroniczny
SRA0313-CELL1

 nacisku łysi miernik 

łoImad
SRA0313-CR

 wtryskiwaczy końcówek do [CRDi, EUI, EUP, PLD i  
PDE]

SRA0501-CR32
  płaska Nasadka 32mm

G
Uniwersalny

V3-0260
 wtryskiwaczy użdemonta do zestaw Bosch &

 
 

Delphi CRDi : MERCEDES,
 inne i aroweżcię am.s

 KIA, ,ULTANRE FORD, VO,LVO  
  

G
alnysniwerU

V3-8400

 urydproce topniowejswud
 gw marek, tkichszysw użemontad od tawsze 

:
i) zczypces  ramionami z 
ii) czeniełąpo  worzniems ze owebugprze 

GV3-7903
DELPHI EMBR (Piezo

Bez  apteremda
 z aczaągwyci enieżułPrzed Cewkowe) i 

M18X1,5-M12.  ogarowedu ijakabwy 
  Mercedes OM651, DFI 1.5 DELPHI (EURO 5), i  inne ..

G
ziedarzęN

V3-0760

 arowy.du ijakbwy Zawiera zania.dzkasu
 jej ezb ilnikas owicygł kiwaczyswtry ówłkana  zzianychdmie

 ekdałkdpo zapieczonych aniaągwyci od 

 

G
alnysniwerU

V3-6601
 kiwaczyswtry użemontad od tawsze 

 V3-2200.G radcylin
 zawiera ieN cach.smiej tępnychsod nodtru w kiwaczyswtry

 zapieczonych mocno lad ólniegSzcze marek tkichszysw
 CRDi

. 
 

G
tawsZe

V3-6900
 kiwaczyswtry użemontad od .DENSO

 elidmo od ujespa ijak,bwy
 Zawiera 

: TOYOTA,
 

 MAZDA, ,NISSAN 
 OPEL/VAUHXALL, LEXUS i  inne .

  ilnikas

G
aczągyciW

V3-0320
 kiwaczyswtry MERCEDES zawiera 

 kiwaczaswtry cewki użemontad
 od klucz 

:  MERCEDES Sprinter – Vito 
– Viano – Vario  inne i 

GV3-8500
alnysniwerU

 IHPLDE VDO,/INTCO ,HBOSC
 temy:sSy o.garowedu ijakabwy ąpomoc za ilnikus wyjętym

na  CR kiwaczyswtry użemontad od tawsze  
    
 
  

GV3-0640
aczągyciW DELPHI  kiwaczyswtry  [EJBR, ele:dmo ]DRJE

 
 

SSANGYONG  , MERCEDES, MAZDA, KIA i  inne  ..

GV3-4400
ziedarzęN

 ijak.bwy Zawiera arowych.żcię
 am.s z termicznych ekdałkdpo 

 
zianychdmie

zapieczonych użemontad od  

  

GV3-2200
Mechaniczno

 V3-6601.G
 z Pracuje ilniku.s na niodreśezpob ycieżu Kompaktowy,

 mm.8 swznio ton, 12 ownik:łis raulicznydhy 
     
    
 

GV3-2700
alnysniwerU

 owicy.gł
 zeniadzkosu ezb lowegwę ydaso uwaUs ilnika.s owicygł

 w kiwaczyswtry dniazg zczeniasczy od tawsze  
 
  

SRA-061CR SRA-370 SRA-400 SRA-491 GV3-0260 GV3-0320 GV3-8400 GV3-8500SRA-500

SRA-501

GV3-352CR

SRA-129CR SRA-440 GV3-0640GV3-7903 GV3-0760 GV3-4400

DiT-062

SRA0313-CELL1

SRA0313-CR SRA0501-CR32 SRA0134-00 SRA0127-00 GV3-6601 GV3-2200 GV3-6900 GV3-2700

robneD  diesla wtryskiwaczy serwisu do narzędzia 

* Dostępne  opcje ** Przyszły  update 



edyneJ

 hycwWtrysko ówadłkU hycwynozenB
  aniawisowser i aniawtesto do

  ówtatzarsw  icizęśc hcycąenerujgre irmf
  h,ycwtryskow ówadłuk ówproducent
  dla  anieązizwroesjonalnefpro 

Wtrysk
ezpośredniB  

 

GDU.4R, GDU.2R,
GD1R

Wtrysk
ośredniP  

 

GS8, GS4, GS2

Systemy

 enzynyB
 tryskuW

SYSTEMY  BENZYNY WTRYSKU CZ 30 CZ. 31SYSTEMY  YNZYNEB WTRYSKU 



SYSTEMY  WTRYSKU OGIENREDŚEZPOB DO IANROZWIĄZA       YNZYNEB WTRYSKU CZ 32 CZ 33

ŚĆNOWO
     2016

SYSTEMY  WTRYSKU OGIENREDŚEZPOB DO IANROZWIĄZA       YNZYNEB WTRYSKU 

Rozwiązania  Benzyny Wtrysku Bezpośredniego do 

średniBezpo
by ciśnieniem, wysokim

 pod testowania wymaga benzyny wtrysk 

  usterki.
 jego zdiagnozować pełni w 

Carbon Z ponownieapp

  serii: ewolucyjnejr
 probierczych stołach  benzyny wtrysku bezpośrednim

 o 
na

wtryskiwaczy testowania do rozwiązanie kompletne
 jedyne dostarcza 

GDU.4r, GDU.2r i  GD1r  .

GDU.4R
Tester  GDI wtryskiwaczy 4 
Ciśnienie  do 850Bar* przy   6.5 bar spr.  pow. 

Testuje
 wtrysku pośrednim

 o wtryskiwacze 4 także 
MPFi  0-10Bar

Ekspercki  benzyny ukł. diagnostyki poziom 

Dynamiczny  wagowy pomiar elektroniczny 
(BK) Dokł : 0.2%FS, powtarzalność : 0.05%

Czas  min 15 poniżej testu 

W  automatyczne pełni 
 czyszczenia/płukania *Możliwość

Ekran 10”  dotykowy 

Funkcja  ultradźwiękowego mycia 

GDU.2R
Tester

 pow. spr. bar 6.5 przy 850Bar* do nienieśCi
  GDI wtryskiwacza 1 

Testuje
 0-10Bar MPFi wtrysku

 rednimśpo o wtryskiwacz 1 eżtak 

Ekspercki  benzyny ukł. diagnostyki poziom 

Dynamiczny
 0.05% powtarzalność: 0.2%FS, Dokł:

 (BK) wagowy pomiar elektroniczny 

Czas  min 5 poniżej testu 

W  automatyczne niłpe 
śćliwożMo  ukania*łczyszczenia/p 

Ekran  10” dotykowy 

Funkcja  ultradźwiękowego mycia 

GD1R
Tester

 pow. spr. bar 6.5 przy 0Bar30 do nienieśCi
   GDI wtryskiwacza 1 

Testuje
 0-10Bar MPFi wtrysku

 pośrednim o wtryskiwacz 1 także 

Statyczny
 wagowy

 pomiar elektroniczny 
(DF RozdzielczośćAP) : 

0.1mm3, Powtarzalność : 0.6%FS
Manualna  praca automatyczna lub 

 ekspertów i warsztatu dlaDiagnostyki 

Czas  min 7-8 testu 

Ekran 8”  dotykowy 

Funkcja  ultradźwiękowego czyszczenia 

VT DFAPBK Dynamiczny
 wagowy

 pomiar elektroniczny Analogowy  menzurkowy pomiar Statyczny
 wagowy

 pomiar elektroniczny * Dostępne  opcje ** Przyszły  update 

systemy

Bosch, Conti/VDO, 
Delphi, Hitachi, Denso 
i  inne 
G-DI / FSI / HPI / CGI
/ JTS / IDE / SCI / HPDI 
/ DISI / SIDI itd .

Wtryskiwacze Piezo
i

  
 Cewkowe 

Do 850Bar+



SYSTEMY  WTRYSKU REDNIEGOŚBEZPO DO ZANIAĄROZWI       BENZYNY WTRYSKU CZ 34 CZ. 35SYSTEMY  WTRYSKU BEZPOŚREDNIEGO DO ROZWIĄZANIA       BENZYNY WTRYSKU 

Wykonywane  testy 
R2LC

 elektryki Test kΩ/μF, Ω/μH
CFL
Test   wewnętrznychnieszczelności i zewnętrznych wycieków 
NLT
Test  ciśnieniu wysokim przy końcówki szczelności 
iVM (FL, PL, EM, LL, PI)
Test  wtryskiwacza wtryskowych dawek 
(pełne

 inne i przedwtrysk/dotrysk jałowy,
 bieg emisja, częściowe, obciążenie, 

…)
RSP
Test  wtryskiwacza nieniaźopó 
SPR
Dynamiczny

 badania
 warunkach wszystkich we rozpylania test 

iPSC
Podświetlana

  do ciśnieniu o rozpylenia strugi obserwacji Do
  ciśnieniowa komora 

1000Bar
nieprawidłowego otwarcia ciśnienia ocena ,Wzrokowa

 wtryskiwaczy zaciętych lub lejących
  rozpylania, 

RSP
Czujnik
Precyzyjny
Szybka

 emisją. z problemów i silnika mocy niskiej wtrysku,
 opóźnionego wtryskiwacza, działającego wolno diagnoza 

 wtryskiwacza reakcji pomiar 
 końcówek wszystkich do pasujący 

   
 

Software AZO    
Zaawansowane  Android systemem z oprogramowanie
Drukowanie Wi-Fi,

 lub WiFi po oprogramowania
 i danych bazy aktualizacja udostępnianie,  

USB,

 inne i TeamViewer zdalna 
 danych, eksportem

 z oscyloskop wbudowany 

…Pomoc

Łatwy
Jednostronicowy

 parametrów. zmierzonych opisem dokładnym
 z pełny lub skrócony 

 wyników. oceną z raport ocenie w 

Specyfikacja
Baza  żytkownikau i CZ 

Edycja  parametrów 

Programowalne
 Cewkowe

 i Piezo profile 

(HV: 0-300 V / 0-35A) 
Obwód

( wtryskiwacza
 i płyty zabezpieczenia 

StG, StB, SC, OC, IC)
Tworzenie  multi-dawek 

Ergonomiczny,
 design wytrzymały

 i dynamiczny 

Szybko-złącza 

aMACC – Automatyczne

 testem przed
 wtryskiwacza płukanie i chemiczne
 czyszczenie 

*
Kompletny

 typów* i marek
 wszystkich do złączy i króćców

 GDI, adapterów zestaw 

aściwościłW

Protokoły

ÓŁPROTOK

* Dostępne  opcje ** Przyszły  update 

SOFTWARE AZO  

iPCS RSP



SYSTEMY  WTRYSKU REDNIEGOŚPO DO ZANIAĄROZWI       BENZYNY WTRYSKU CZ 36 CZ. 37SYSTEMY  WTRYSKU OGIENREDŚPO DO IANROZWIĄZA       YNZYNEB WTRYSKU 

aniaązizwRo  ynyzBen Wtrysku redniegośoP do 

Wydajne,

wtryskiwaczy  benzynowych 
 serwisu i testowania do rozwiązanie warsztatach

 w  lat sprawdzoneod i cenowo przystępne 

.

GS8
Stół

 wtryskiwaczy8  do - ultradźwiękowego
 czyszczenia i testowania do 

W  unkcjef automatyczne pełni 

Elektroniczna
 0-10Bar

 ciśnienia kontrola 

 hrajdowyc wtryskiwaczy *Obsługa

Pomiar  statyczny i dynamiczny 

Płukanie  wsteczne 
Test  szczelności 

Ergonomiczne 

Menu  polskim języku w 

GS4 
Stół

 wtryskiwaczy 4 do - ultradźwiękowego
 czyszczenia i testowania do 

W  funkcje automatyczne niłpe 

Elektroniczna
 0-10Bar

 ciśnienia kontrola 

Obsługa  *hrajdowyc wtryskiwaczy 

Pomiar  statyczny i dynamiczny 

Płukanie  wsteczne 

Test  szczelności 

Ergonomiczne 

Menu  polskim języku w 

GS2 
ółSt

 wtryskiwaczy 4 do - kowegoęwiźultrad
 czyszczenia i testowania do 

Tryb  manualny 

Elektroniczna  0-10Bar ciśnienia kontrola 

Pomiar  statyczny i dynamiczny 

ukaniełP  wsteczne 

Test  szczelności 

anewtoseT  temysys 
ewkoweC

 wtrysku
 bezpośredniego 

(G-Di, FSI…)

średniPo
 

 wielopunkt. wtrysk 
(MPFi / SPFi)

 rajdowe
 tryskiwaczeW

*

 
 #1 jednopunktowytryskW  

(CSFI / CPFI)

 
 #2 jednopunktowy tryskW

(TBI / CFI)

tryskW  mechaniczny ciągły 
(K-Jetronic)

tryskiwaczeW  łodzi z 
(E-TEC / FICHT)

tryskiwaczeW
 motocykli

 z 
Rajdowe( *)

,GLP

 alternatywnych
 paliw wtryskiwacze

  CNG 

GS8
GS4 i  GS2



SYSTEMY  WTRYSKU REDNIEGOŚPO DO ZANIAĄROZWI       BENZYNY WTRYSKU CZ 38 CZ. 39SYSTEMY  WTRYSKU POŚREDNIEGO DO ROZWIĄZANIA       BENZYNY WTRYSKU 

Pomiar  hwtryskowyc dawek 
Stopniowane   pomiarowe menzurki podświetlane do

Automatyczne rozpylaczy.
 sprężyn słabych/uszkodzonych lub przepływów nierównych diagnozy

 efektywnej

Rozdzielczość
 teście każdym po menzurek opróżnienie .

 1ml, dokładność  ±1ml/130ml

Podświetlana
 wtrysku poprawności oceny wzrokowej do

 rozpylania badania do komora 

Czyszczenie  ultradźwiękowe 
Myjki  do wielkości w dostępne ultradźwiękowe 120L*  :

Częstotliwość 42KHz  

 czyszczenia t *echnologiaPulsacyjna

 odgazowania *Funkcja

Kontrola  inne... i temperatury 

uradProce
 kiwaczyswtry trząwewn cychątajspozo zeńdrubza

 unięciasu celu w źwiękowymdultra myciu po wykonywana 

aniedBa
 kiwaczaswtry elektrycznym ziedwobo w
 przerwy blu zwarcia tancji,srezy 

0-10 Bar

 Bar 10 od nieniuści o cewkowych kiwaczyswtry
 typów tkichszysw towaniaste ćśliwożMo

.

zeniaądrzU
 od nieniuści przy towaniaste

 ćśliwożmo ąmaj UD/GDG eriis 
85 ów0 Bar

Naprawa  usterek 
zonasZwięk  palins jasemi 

oneżnibO  moment) (Moc, ilnikas parametry 
zonesZwięk  paliwa ycieżzu 

nionedtruU  udamochos zeniedprowa 
terkiUs  enzynyb kuswtry ogniedreśezpob 

( ycieki,W  nienia)ści ekdpas 
ierównyN  ilnikas nięcieśag i owyłja gieb 
arunkiW

 katalizatora
 terkisu od ceązajdoprowad 

onyżudłyW  ilnikas rozruch 
caąwiecŚ  inegCheck-En lampka ięs 

Komora  rozpylania badania do

Płukanie  wsteczne

Test  p ówarametr  ychelektryczn

 

* Dostępne  opcje ** Przyszły  update 

Właściwości

EKRAN 

MYJKA  ŹWIĘKOWAULTRAD 

PŁUKANIE  WSTECZNE

TEST  DAWEK I ROZPYLANIA 



Zestaw  standardowy w[ GSx-10   ]
Listwa

 zasilanych górnie wtryskiwaczy
 do adaptery i 

Przenośny  zeków 
Kompaktowy,

 akcesoria
 na miejscem z wytrzymały,

 i lekki 
 więkoweźultrad kijyM

Myjki

 

śćstotliwoęCz
Pulsacyjna

 

Funkcja

 
Kontrola  inne... i temperatury 

 odgazowania* 
 czyszczenia*

 technologia 
 42KHz 

   ci*świelkoróżnej w pneędost
 koweęwiźultrad 

 ynyłp i ejleO
1. Olej  benzynowych wtryskiwaczy do kalibracyjny  
2. Płyn  ultradźwiękowej myjki do (Koncentrat)
4L | 20L | 208L
3. Detergent 

 
 wtryskiwaczy płukania do 

2L | 25L

SYSTEMY  WTRYSKU POŚREDNIEGO DO ROZWIĄZANIA       BENZYNY WTRYSKU CZ 40 CZ 41SYSTEMY  WTRYSKU POŚREDNIEGO DO ROZWIĄZANIA       BENZYNY WTRYSKU 

Dodatki  onalniejopc 

 Benzyny Wtrysk Pośredni

E-TEC Kit *
Kompletna

 wtryskiwaczy
 dla zaprojektowana listwa 

E-TEC / FICHT 

Zestaw  jednopunktowego .w *
Listwa

 wtrysku jednopunktowym
 o oraz zasilanych bocznie

 wtryskiwaczy do adaptery i 

Zestaw  rozszerzony [w GSx-20/30   ]
szybki adapterów i listwy zestawRozszerzony ,

  G-DIniektórych i zasilanych bocznie
 zasilanych, górnie wtryskiwaczy rodzajów wszystkich do

 użyciu w 

estawyZ  wóadapter 

ŁODZIE

Pełen do adapterów zakres *
 wtryskiwaczy typów i marek

 wszystkich 
GD-I

górnie
oraz 

  zasilanych  tradycyjnych
 

 enzynyB tryskiW Bezpośredni

SRC-505
Narzędzie

 wtryskiwacza
 z siatkowego

 filtra demontażu
 do 

arzędziaN

GV3-4
Narzędzie

 100

 silnika z wtrysku
 bezpośredniego

 wtryskiwaczy
 demontażu

 do 

(VAG-FSI i  inne )

* Dostępne  opcje ** Przyszły  update 



 silnika serwis ,Nowoczesny

 ekonomiczne i użyciu
 w proste szybkie, 

.
rozwiązania

Rozwiązania
 Silnika Serwisu
 dla 

 hcyiwowlpa ówdukła
  od iazędzNarWy ieneżposa

 serwisu

ES.3
Rozwiązanie

 wydechu
 i silniku w węgla złogów

 usunięcia do 

FST
Tester  paliwowych układów 

CRMK
CRDi Return Kit

CRMK
CR Pump Tester

HP-G2500HP / G250
High Pressure Gauges

IMC.01
Intake Manifold Cleaning Kit

DPF.01
Diesel Particulate Filter Cleaning Kit 

ĄZANIAROZWI  SILNIKA SERWISU DLA CZ 42 CZ. 43ROZWIĄZANIA  SILNIKA SERWISU DLA 

 



ROZWIĄZANIA  SERWISU WYPOSAŻENIE     SILNIKA SERWISU DLA CZ 44 CZ 45ROZWIĄZANIA  SERWISU WYPOSAŻENIE     SILNIKA SERWISU DLA 

Wyposażenie  erwisuS 
Urządzenie

 diesla i benzynowych
 silników czyszczenia do 

Redukcja  70%ponad  o spalin emisji 
Usunięcie  spalania komory z węgla złogów 
Usunięcie  dolotowego kolektora z węgla złogów 
Usunięcie  DPF i katalizatora z węgla złogów 
Maksymalne  silnika wydajności odzyskanie 
Mniejsze  paliwa zużycie 
Czyszczenie  Rail Common układu 
Poprawa  ciśnienia wysokiego pompy parametrów 
Optymalne  paliwa spalanie 
Odblokowanie  tłokowych pierścieni i zaworów 
Poprawa  jałowego biegu stabilności 

 silnika stukaniaZmniejszenie 
Zapobieżenie  przyszłości w naprawom drogim 

Detergent
etergentyaznejrzyP

   .spalania procesie
 w ej spala i silnika całego wewnątrz się adząmgro które
 ,ówjkle i lakierów ,pyłu ,ywicż ,węgla olekułym ętnejobo

  ąjaktywu Tech ngineE d rodowiskaś dla 

 
 

DPF.01

dapterA .

 .pracy mcykle z ajaplikac owalnamprogra integrowanaZ
  .siarczany

 i organiczne osady ,popioły ,sadzę  ,pyłyadzonemzgro ciśczy
 ektywniefe detergentu rodowiskuś aznegojprzy ,niepalnego

 ycieUż DPF stałych cząstek iltraf czyszczenia do 
 
 
 
 

IMC.01

dapterA

integrowanaZ  .pracy mcykle z ajaplikac owalnamprogra 
 .rodowiskuś maznyjprzy m,detergente

 mniepalny z dolotowego kolektora czyszczenia do 
 
 

 

 

 

 

Adaptery
  Rozszerzony

do
 *paliwowychukładów                    
 ijiguracfkon typów wszystkich 
 adapterów zestaw 

 
 

* Dostępne  opcje ** Przyszły  update 

ES.3

Systemy
Common-Rail
i  Diesle konwencjonalne 

 
 benzyny wtrysk 

(
Bezpośredni
G-Di, FSI, HPI, CGI etc.)

Konwencjonalny
 benzyny

 wtrysk 
(MPFI / TBI / CIS)

LPG  alternatywne paliwa i 

Gaźniki 

zyściKor  

                    Instrukcje
 polskim językuw krok-po-kroku  
  ekranie na 

Automatyczna
śnienia                             ci

  regulacja 

   Możliwość
 zbiornika zewnętrznego
 stosowania 

Dwu-zbiornikowy
system                    

  

Adaptowalność  marek wszystkich do 

Przenośny,  wytrzymały i lekki 



DIA ZAGNO
ieprawidłoweN  paliwa nienieści 
ieprawidłowyN  paliwa wydatek 
atkanyZ  paliwa iltrf 
iesprawnaN  paliwowa pampo 
atkanyZ  paliwa pympo wlotowy iltrf 

Niesprawny  paliwa pompy rózaw 
ącejeL  wtryskiwacze 

ieprawidłowaN  paliwa nieniaści regulatora praca 
rudzeniebaZ  paliwa się pienienie i 

ławienieD  powrotnych i ącychjzasila przewodach w 
ahaniaW  mdolotowy kolektorze w nieniaśpodci 

nienieśadciN  katalizator blu DPF zatkany przez spalin 
nienieśiC  arkiżosprębtur doładowania 

daptowalnyA  typów i odelim ,arekm wszystkich do 

Kompaktowe,  wasztatu dla narzędzie wytrzymałe i przenośne 
Specjalna

 wydajnościowych i rajdowych zastosowań
 do wydatkiem wysokim z wersja 
[FST-HF]

zytelneC
 spalin nienieśadciN ,kolektorze

 w nienieśodciP ,paliwa nienieśiC :etrymanom 

ałymytrzyW  etrmrota rzystyjprze i 
złącza-kobzyS  

akH  silnika ascem na użontam do 

WŁAŚCIWOŚCI

FST / FST-HF

Tester

 benzyny i diesla
 paliwowego 

 układu 

rostyP  ałymytrzyW / yciużu w 
ejasuP

 rynku na nikówjczu
 wszystkich do 

akresZ  pracy 0-2000 Bar
śćRozdzielczo  1 bar

skazanieW
 nikajczu niesprawnego

 

iesprawnyN
 LED diodą czerwoną

 wskazany nikjczu 

atycznemutoA
 inm 1 po wyłączenie

 

asilanieZ  9V ateriąb 
neżniezale(  urządzenie )

estawZ

 Rail onmmoC wtryskiwaczy
 powrotnych ciśwarto

 adaniab do testowy 

ałymytrzyW

 przelewów 
 

porównania
kiegobszy dla skalą ze

 iglassuxple z lokb 

 

etalowyM

 ijpozyc jciweśwła
 we ascem na wieszania
 do cuszekńła 

  

estawZ

 DENSO i DELPHI I/VDO,TCON
  BOSCH,wtryskiwaczy do

 przelewowych złączek  
 
 

rzezroczystyP

 układzie w powietrza pęcherzy
 ewentualnych ijserwacbo

 do tester 
 
 

iennymyW

 ciśliwożom
 ącyjrozszerza nieniaśpodci

 etrmanom 
  
 

daptowalnyA
 rynku na wtryskiwaczy

 ciświększo do 

awórZ
 pracy jezpieczneb

 dla nieniaści spustu 
 

astosowanieZ

 )arB (3 DENSOi  DELPHI
I/VDO,TCON   ),arB  etrmano(m 15

 BOSCH do 
  
 
 

CIŚOWCIŚAWŁ CIŚOWCIŚAWŁ CIŚOWCIŚAWŁ

CRPT-110

Cyfrowy

 Rail Common
 ciśnienia tester

  

Ciśnienie CR
yciekiW  układu z 

  szynie na Nadmierny  DiRC przelew Ciśnienie Piezo  przelewu CRDi
Prawidłowa

 
 wtryskiwacza praca 

AZDIAGNO AZDIAGNO AZDIAGNO

onalnejonwencK  diesla ymsyste 
enzynoweB  iG-D paliwowe układy 
oD  ar250B 

paktowymoK  nyśprzeno i 
icznemynaD  testy statyczne i 

tosowanieZas
ówmsyste

 wszystkich do 
DI i   G-Di*

CIŚOWCIŚAWŁ

oweN
onmmoC  Rail 

 ymsyste 
 

oD  ar2500B 
paktowymoK  nyśprzeno i 

icznemynaD  testy statyczne i 
astosowanieZ

 iDRC ówmsyste
 wszystkich do 

HP-G2500

HP-G250

etrmanoM  .nści .wys 

Manometr Common-Rail  

CIŚOWCIŚAWŁ

CRMK-110

Menzurki

 typów wszystkich
 do Rail Common

 przelewowe 
PIMK-010

Tester
 CRDi Piezo przelewu

 ciśnienia 

ZANIAĄROZWI  CHIWOWYLPA UKŁ. DO DZIAĘNARZ     SILNIKA SERWISU DLA CZ 46 CZ 47ROZWIĄZANIA  CHIWOWYLPA UKŁ. DO DZIAĘNARZ     NIKALSI SERWISU ALD 

 hcyiwowlaP wdółakU od
  iarzędzNa

* Dostępne  opcje ** Przyszły  update 
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