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Tester wtryskiwaczy CRU.2R firmy Carbon Zapp będzie oficjalnie zatwierdzonym
rozwiązaniem testowym dla wtryskiwaczy VDO Common-Rail do technologii EU5.
- Sieć VDO DRS zapewnia wysoką jakość testów, napraw i kodowania IIC dla wtryskiwaczy VDO
Common-Rail przy użyciu stanowiska testowego Carbon Zapp CRU.2R.
- Unikalny sygnał sterowania energią zatwierdzony przez VDO, steruje wtryskiwaczami EU5
Common-Rail na Carbon Zapp CRU2R
- Oficjalne plany testów wtryskiwaczy VDO zostaną wydane
- Autoryzowane naprawy wtryskiwaczy VDO Common-Rail są wykonywane wyłącznie przez
autoryzowanych partnerów VDO DRS za pomocą specjalnych narzędzi, oryginalnych części do
naprawy, know-how i autoryzowanych urządzeń.

Carbon Zapp zoptymalizował aplikacje testowe swoich stołów testowych diesla
pozwalając autoryzowanym partnerom VDO DRS wyposażonym w urządzenia Carbon
Zapp CRU.2R również na testowanie, naprawę i kodowanie wtryskiwaczy EU5
Common-Rail marki Continental VDO dzięki zastosowaniu zaawansowanych możliwości
testowania stołu do ich kontroli z użyciem specjalnego sygnału kontrolującego energię.
Warsztaty, które są już partnerami VDO DRS i są wyposażone w Carbon Zapp CRU.2R
muszą tylko uaktualnić swoje oprogramowanie i potwierdzić kalibrację urządzenia przez
producenta w celu uzyskania Autoryzowanego rozwiązania dla wtryskiwaczy VDO CR.
Nowi klienci mogą zamówić urządzenie już z zatwierdzonym oprogramowaniem VDO.
Test plany zostały opracowane przez Carbon Zapp i VDO w ścisłej współpracy, są
zatwierdzone przez VDO do kodowania IIC we wtryskiwaczach Common-Rail.

Carbon Zapp dostarcza plany testowe, w tym wartości testowe wtryskiwaczy VDO
Common-Rail na dołączonym oprogramowaniu AZO, co roku subskrybowane, jest ono
automatycznie aktualizowane przez Internet na wszystkich urządzeniach. Jednostki
wymagają kodu aktywacyjnego, który może być tylko dostarczone przez centralę Carbon
Zapp w celu użycia autoryzowanych testów VDO.
VDO zapewnia swoim partnerom DRS instrukcje naprawy, a także zapasowe części
wymagane do napraw wtryskiwaczy CR.
Autoryzacja dla warsztatów
VDO zapewnia autoryzację tylko warsztatom będącym partnerami DRS wyposażonym w
stanowisko badawcze CRU.2R firmy Carbon Zapp, dostarcza know-how i oryginalne części do
naprawy, technologię naprawy i kodowania wtryskiwaczy VDO Common-Rail. Wszystkie inne
warsztaty posiadające jednostkę CRU.2R będą w stanie oficjalnie przetestować wtryskiwacze
VDO Common-Rail i zweryfikować dokładność kodowania.

Zainteresowanych zakupem CRU2R lub jego uaktualnieniem prosimy o kontakt z
dystrybutorem Carbon Zapp - firmą CarTechnik z Krakowa
biuro@cartechnik.pl tel. +48 12 411 56 58 wew. 33

Informacje o firmie
Carbon Zapp został założony w 1989 roku przez Billa Pantazis. Jako wiodący producent
urządzeń i narzędzi do serwisowania układów wtryskowych z pojazdów, Carbon Zapp
posiada zakład produkcyjny w Atenach w Grecji i stale rozwijającą się sieć na wszystkich
kontynentach. Ostatnio firma rozszerzyła działalność w Niemczech, tworząc tam swoją
międzynarodową siedzibę.
Dzięki szerokiej gamie innowacyjnych produktów, w tym stanowisk do testowania
wtryskiwaczy z układów wtryskowych Diesla i Benzyny, urządzeń i narzędzi do obsługi
silników, Carbon Zapp oferuje wysokiej jakości wyposażenie i obsługę klienta dla dealerów
samochodowych, warsztatów i instytucji edukacyjnych, a także dla wyspecjalizowanych
inżynierów, firm regeneracyjnych części i największych producentów pojazdów. Carbon
Zapp wykorzystuje ponad 35% swoich zysków, aby aktualizować istniejące produkty wg
najnowszych osiągnięć technologicznych i ma na celu zapewnienie prostszych metod i
narzędzi dla bezpieczniejszego środowiska.
Więcej informacji: www.CarbonZapp.pl

Innowacja jest kluczem do ciągłego wzrostu i przewagi konkurencyjnej

