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KOMUNIKAT PRASOWY
Maszyny autoryzowane przez VDO
Stoły probiercze diesla Carbon Zapp MTBR, CRU.4R i CRU.2R
uzyskały homologację Continental/VDO jako zatwierdzone
rozwiązania do testowania wtryskiwaczy Common Rail VDO
EURO3/4/5. Są także jedynymi autoryzowanymi urządzeniami
przez VDO do wtryskiwaczy EURO5.Authorized
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Urządzenia autoryzowane przez VDO
Stoły probiercze diesla Carbon Zapp MTBR, CRU.4R i CRU.2R uzyskały
homologację Continental/VDO jako zatwierdzone rozwiązania do
testowania wtryskiwaczy Common Rail VDO EURO3/4/5. Są także
jedynymi autoryzowanymi urządzeniami przez VDO do wtryskiwaczy
EURO5.
Sieć VDO DRS zapewnia wysokiej jakości testowanie, naprawę i kodowanie IIC
wtryskiwaczy Common Rail VDO za pomocą stanowisk probierczych diesla MTBR,
CRU.4R oraz CRU.2R firmy Carbon Zapp.
Unikalny sygnał kontroli energii zatwierdzony przez VDO, steruje wtryskiwaczami
Common Rail EURO5 na stanowisku badawczym Carbon Zapp.
Autoryzowane naprawy wtryskiwaczy VDO Common-Rail są wykonywane
wyłącznie przez autoryzowanych partnerów VDO DRS, przy użyciu specjalnych
narzędzi, oryginalnych części naprawczych, know-how i autoryzowanych
stanowisk testowych Carbon Zapp.
Carbon Zapp zoptymalizował możliwości swoich stanowisk probierczych diesla,
umożliwiając teraz autoryzowanym partnerom VDO DRS wyposażonym w
urządzenia Carbon Zapp MTBR, CRU.4R i CRU.2R testowanie, naprawę i kodowanie
wtryskiwaczy Common Rail EU3/4/5 marki VDO należącej do Continental, dzięki
zaawansowanym możliwościom testowym stanowiska do sterowania
wtryskiwaczami realizującymi sygnał z kontrolą energii.

Uwaga
W przypadku istniejących partnerów VDO DRS uczestnictwo w szkoleniu nie jest konieczne,
aby otrzymać licencję na oprogramowanie dla funkcji testowania i kodowania na
stanowiskach testowych Carbon Zapp MTBr, CRU.4r, CRU.2r.
Niemniej jednak podpisany formularz samooceny (Self Assessment) jest wymagany ze
względu na dokumentację oraz w celu zapewnienia funkcji testowania i kodowania!
W przypadku klientów spoza sieci DRS VDO wymagania są określone w dokumentach
samooceny, które można znaleźć w dziale Autoryzacja VDO na stronie www.carbonzapp.pl

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat niezbędnych wymagań, szkoleń, licencji na
oprogramowanie, pytań i wyjaśnień, skontaktuj się z nami pod adresem biuro@cartechnik.pl

Carbon Zapp - Producent
364 Varis-Koropiou Ave. Koropi
194 42 Athens, Greece

Importer - Gładysek sp.j. Kraków
email biuro@cartechnik.pl
tel +48 12 412 99 89
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