
Zariadenia pre diagnostiku a čistenie vstrekovačov benzínu

Vstrekovač GDI pred a po čistení

Rastúci podiel vozidiel s modernými systémami priameho vstreku na EU aj Slovenskom trhu 
so sebou prináša nové oblasti poskytovaných služieb pre autoservisy – testovanie, čistenie a 
oprava vstrekovačov. Služby sú a budú čoraz viac vyhľadávané kvôli výraznému rastu cien pria-
mych vstrekovačov. Autoservisy špecializované v opravách common rail, v starších systémoch 
vstreku, LPG motorov taktiež potrebujú zariadenia ktorými budú môcť diagnostikovať a opra-
viť nové vysokotlakové vstrekovače. Medzi popredných výrobcov týchto zariadení patria firmy 
ASNU, SPIN, BOSCH. Na nasledovných stranách nájdete zariadenia pre diagnostiku benzíno-
vých a diesel vstrekovačov. Pre rozšírenú ponuku zariadení, nástrojov, špeciálnych prípravkov, 
doplnkového sortimentu pre prácu so vstrekovými systémami automobilov si stiahnite ak-
tuálny katalóg na WWW.VYBAVENIEDIELNI.SK  - >> DIAGNOSTIKA->> PALIVOVÝ SYSTÉM

Stolica firmy ASNU, model Classic GDI / FSI
Index IC: ASNU01B

ASNU Classic

Stolica ASNU Classic, základný model, všetky 
funkcie ako ASNU01B pre vstrekovače GDI/FSI  je 
potrebné rozšírenie ASNU02.  Index IC: ASNU02

ASNU Junior

menšia verzia zariadenia bez zabudovanej 
ultrazvukovej umývačky, testovanie súčasne do 
maximálne 6 vstrekovačov naraz. Pre vstreko-
vače  GDI/FSI je potrebné rozšírenie ASNU02. 
Možnosť dodatočne doplniť o ultrazvukovú 
umývačku.   
Index IC: ASNU JUNIOR

ASNU Racing

všetky funkcie rovnaké s modelom ASNU01B 
väčšia výdatnosť pumpy, zabudovaný 
procesor ASNU Racing umožňuje nastavenie 
individuálnych parametrov (mS, RPM, čas 
testu). Špeciálne prispôsobený pre testovanie 
závodných vstrekov.  Index IC: ASNU RACING

Adapter-rozšírenie pre GDI/FSI

umožňuje pripojenie vstrekovačov pria-
meho vstreku. Adaptér je rozšírením pre 
modely Classic, Junior, Racing
Index IC: ASNU02

Zariadenia pre diagnostiku vstrekovačov - benzín Vybavenie dielní

Vybavenie dielní – vstrekové systémy

ALFATEST MULTIJET PRO 
je integrovaná testovacia stolica pre ben-
zínové vstrekovače za skvelý pomer cena/
výkon. Stolica zároveň aj čistí benzínové 
vstrekovače prostredníctvom ultrazvuku. 
!!! SUPER CENA !!!
Index IC: ALF MULTIJET-PRO-4

NOVINKA

Vynikajúca testovacia stolica made in 
Italy s ultrazvukovou čističkou v dodávke a 
rozšíreným príslušenstvom.
Testovacia stolica zaručuje kvalitné otes-
tovanie a čistenie každého mechanického 
vstrekovača, MULTIPOINT, SIGLE POINT a 
priame vstrekovania paliva (FSI, GDI, atd...).
 Veľký rozsah príslušenstva: 10 sád adapté-
rova a 3 sady náhradných dielov
Index IC:  SPIN 02.008.04

Čistí a testuje TBI 
aj MBI vstrekovače, 
mikroprocesorom 
riadená jednotka 
a digitálny displej 
, automatika, 
výkonné ultrasonic 
čistenie o výkone 
100W, vyrobené z 
materiálov vysokej 
kvality.
Funkcie: tes-
tovanie, predné 
a spätné preplachovanie, ultrazvukové 
čistenie, čistenie na vozidle.  
Index IC:  CNC-602A

www.vybaveniedielni.sk 1
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Diagnostika vstrekovačov a púmp Common Rail

SEALEY Sada pre kontrolu množstva paliva 
na prepadoch  vstrekovačov v diesel motoroch 
do 6 válcov
Index IC:
SEA VS2046

Sada pre kontrolu množstva paliva na prepa-
doch  vstrekovačov v diesel motoroch do 6 
válcov
Index IC: 
0XAT1392A

Sada pre kontrolu množstva paliva na prepa-
doch  vstrekovačov v diesel motoroch Com-
mon Rail, manometer s dvojitou škálou - 1~15 
bar ako aj - 760~40 psi  
Index IC: 
0XAT1211

Sada pre testovanie vstrekovačov 
Common Rail na prepady (24 adaptérov - 
Bosch, Delphi, Denso) 
Index IC: 
0XAT1428A

Delphi Diesel sada pre diagnostiku púmp a 
vstrekovačov sytémov Common Rail priamo 
na vozidle bez nutnosti ich demontáže.
Index IC: 
YDT278

Delphi Diesel sada pre diagnostiku púmp 
a ventilov IMV vstrekovacieho systému. 
Doplnok k sade YDT 278.
Index IC: 
YDT410

HP Sada pre meranie vysokého tlaku v systé-
moch  Common Rail 2500bar 
Index IC: HP919 610 00

HP Sada diagnostiky piezoelektrických 
vstrekovačov
Index IC: HP919 650 00

Diagnostika vstrekovačov a púmp CR 
Diagnostika palivových systémov Vybavenie dielní

Sada pre meranie tlaku paliva vo 
vstrekových systémoch. Komplet adaptérov 
pre väčšinu vstrekových systémov
Index IC: 
0XAT1049

DIAGNOSTIKA PALIVOVÉHO SYSTÉMU COMMON RAIL OD SPIN

Made-in-Italy Testovacia stolica s novou riadiacou jednotkou pracujúcou na elektronickej báze . V cene je započítaná 
elektronická databáza,  tlačiareň, ultrazvuková čistička 2,7L, test tlakovej regulácie pre čerpadlá,  množstvo 
príslušenstva a potrebnej chémie. Pre systémy  BOSCH, SIEMENS, DELPHI, DENSO, BOSCH MULTIJET.
 
Vlastnosti novej riadiacej jednotky: Farebný displej TFT 5,6”, kódovač a klávesy, napájanie riadiacej jednotky: 
100-240V 50/60Hz,  test SOLENOID   a PIEZO vstrekovačov buď z databázy, alebo vo voľnom móde, databáza je 
aktualizovateľná cez USB alebo SD-kartu, databáza vlastných údajov, test tlakovej regulácie pre čerpadlá BOSCH 
CP1/CP3/CP4, DELPHI a SIEMENS HDI - E, testovací modul kompatibilný so stolicami CR4 (verzie H1,H2,H3 s a bez 
invertora)

Možnosti testovania:
- počet testovaných vstrekovačov: 4, meranie priameho vstreku, meranie zadného vstreku, regulácia otáčok 100-
2000 ot./min.,  regulácia tlaku testovania 200-2000bar, simulácia tlaku pumpy s digitálnymi alebo analógovými 
signálmi (DRV regulátor), kontrolný ventil a regulátor prívodu čerpadla, kontrola funkčnosti senzora vysokého tlaku, 
kontrola funkčnosti prerušovacieho ventila

Index IC: SPIN 02.020.12

model 2012

HP Sada pre meranie tlaku paliva vo 
vstrekových systéímoch 
Index IC: 
HP922 000 00

PIERBURG sada spojok pre opravu 
palivových vedení 
Index IC: 4.07373.10.0
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Špeciálne elektronické zariadenia

Analyzátor signálov systému vstreku EDIA-5 - Rýchla, 
presná a bezzásahová dianostika celého systému Common 
Rail. Presné výsledky na displeji vášho PC/ notebooku bez 
potreby demontáže častí.

Index IC: DTE/EDIA-5 

Spojovací kábel so senzorom 
analyzátora tlaku EDIA-5  
Index IC: 
DTE/EDIA-5/BOSCH - systém Bosch
DTE/EDIA-5/DELPHI - systém Delphi 
DTE/EDIA-5/DENSO - systém Denso

Tester VNTT-PRO slúži na diagnostiku riadiacich jednotiek 
(elektronických ventilov, ovládacích prvkov) turbokompreso-
rov so striedavou geome-
triou VNT (Variable Nozzle 
Turbine). Tester pracuje s 
riadiacimi jednotkami  výrob-
cov ako HELLA(vybrané mod-
ely), SIEMENS, MITSUBISHI.

Index IC: DTE/VNTT-PRO 

Tester Common Rail TCR-3S - Rýchle a presné hodnoty 
vysokého tlaku systému Common Rail, a tiež ovládanie 
dvoma regulačnými ventilmi naraz, ako aj stabilizácia 
zadaného tlaku a ďalšie účely použitia. Viacúčelový 
nástroj s veľkou pridanou 
hodnotou pre obsluhu 
vstrekovačov a  púmp za 
nízku investíciu.

Index IC: DTE/TCR-3S 

Tester vstrekovačov Common Rail ICR-3 - 
Ovládanie elektromagnetickými vstrekovačmi 
a piezoelektrickými systému Common Rail na 
skúšobnej stolici. Testy 
tesnosti, množstva a 
kvality dávkovania ako aj 
čistenie. 

Index IC: DTE/ICR-3A 

Systém regulácie púmp 
vstrekovačov VPX-3 - Pro-
fesionálny a precízny sys-
tém pre skúšanie a reguláciu 
rozdeľovacích vstrekových púmp  
Bosch VP-37 ( MES a HDK ) na 
stolici. Umožňuje kalibráciu regu-
lácie dávok po ich demontáži. 

Index IC: DTE/VPX-3 

Tester púmp vstrekovačov PDT-4 - Ovládanie púmp 
na stolici elektromagnetických a piezoelektrických 
vstrekovačov v systémoch vstrekovania motorov s 
vysokým tlakom.
Viacúčelový nástroj s veľkou 
pridanou hodnotou pre ob-
sluhu vstrekovačov a  púmp 
za nízku investíciu.

Index IC: DTE/PDT-4A 

Systém čistenia palivových 
systémov CleanMaster - Efek-
tívne, rýchle a bezzásahové 
čistenie vstrekovačov, palivových 
systémov a komôr spaľovania 
motorov so samočinným a isk-
rovým zážihom bez demontáže 
mechanických častí.

Index IC: DTE/CLEANMASTER 

Tester púmp vstrekovačov TP-3 
Presná elektronická diagnostika 
púmp vstrekovačov s reguláciou 
Bosch VP-37 ( MES HDK ) bez ich 
demontáže, ako aj spúšťanie motora 
bez účasti ovládača. Čistenie regulá-
torov dávkovania. 

Index IC: DTE/TP-3 

Automobilový diagnoskop 
DM-1 
Jednoduché používanie. Digitálny 
automobilový osciloskop DM-1 s 
funkciou diagnoskopu pre prácu 
na elektronike a elektrike vo-
zidla všetkých značiek a modelov 
vozidiel.  Vo výbave sú aj vzorové 
priebehy.
 
Index IC: DTE/DM-1 

Tester benzínových 
vstrekovačov TW-2 - Spúšťa ben-
zínový vstrekovač v rôznych mo-
mentoch jeho práce a kontroluje 
jeho správnu funkčnosť. Obzvlášť 
sa hodí na diagnostiku vozidiel s 
pohonom na plyn.

Index IC: DTE/TW-2 

Generátor signálu PWM GP-1 
- Hodnoty a simulácia signálu PWM. Jednoduché ovlá-
danie a testovanie elektroventilov, 
akčných členov,  
sýtičov, motorov a 
pod.
 
Index IC: 
DTE/GP-1 

Tester nastavenia 
zapaľovania TUZ-2 Bez-
problémová kontrola ako aj 
nastavenie správneho uhla 
predstihu zápalu v moto-
roch s pumpou vstrekovača 
Bosch VP-37 značky VW/
Audi - napríklad po výmene 
rozvodového remeňa. 

Index IC: DTE/TUZ-2 

Vybavenie dielní
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Lišta pre nastavenie čerpadiel v 
motoroch VW/AUDI VAG TDi PD (3 
válce) 

Index IC: 0XWA0007

Lišta pre nastavenie čerpadiel v mo-
toroch  VW/AUDI VAG 1.9/2.0 TDi PD 
(4 válce) vyhotovené z nehrdzavejúcej 
ocele ! 

Index IC: 0XWA0005

Sada pre vyskrutkovanie utrh-
nutých žhaviacich sviečok v moto-
roch. Sada je určená na vyberanie 
zalomených žhaviacich sviečok MB 
CDI M10x1. 
Index IC: 0XWA0002

Sada pre vyskrutkovanie utrh-
nutých žhaviacich sviečok v moto-
roch  MB CDI M10x1 a M12x1,25 MB 
OM 604-606 

Index IC: 0XWA0004

Sada nárada pre demontáž utrh-
nutej elektródy  žhaviacej sviečky  
M10 z hlavy motora

Index IC: 0XWA0006

Sada nárada pre demontáž utrh-
nutej elektródy  žhaviacej sviečky  
M8 z hlavy motora

Index IC: 0XWA0011

Sada pre vyskrutkovanie utrh-
nutých žhaviacich sviečok v moto-
roch  MB CDI M8x1 OM642 

Index IC: 0XWA0012

Prípravok pre čistenie lôžka 
zapaľovacej sviečky M10 x1  

Index IC: 0XWA0019

Sada 2 kusov náradia pre regeneráciu 
závitu 

Index IC: 0XWA0020

Prípravok pre čistenie lôžka 
zapaľovacej sviečky M8 x1 
Index IC: 0XWA0021

Sada náradí pre demontáž Diesel 
vstrekovače v Renault motoroch  

Index IC: 0XWA0015

Prípravok na čistenie lôžok 
vstrekovačov Diesel,  Bosch, Delphi 

Index IC: 0XWA0016

Kľúč pre  do regulátor dávkovača 
paliva 
TDi VAG 

Index IC: 0XWAR0040

Kľúč matice vstupnej komory MER-
CEDES, FIAT, v diesel motoroch.

Index IC: 0XWAR0056

Reverzné kladivo pre demontáž, 
vybíjaním vstrekovačov. Pre 
vstrekovače Bosch/Lucas M8, M12, 
M14  

Index IC: 0XAT1237

Špeciálne náradie pre Diesel Vybavenie dielní
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Sada na čistenie lôžok vstrekovačov; 
15X19mm univerzálna, 
17X17mm pre Delphi/Bosch  

Index IC: 0XAT1571

Servisný kľúč do vstupnej komory 
Mercedes  

Index IC: 0XWAR0081

Sada špeciálnych kľúčov pre prácu 
na pumpách vstreku (5 ks)  

Index IC: 0XWAR0108

Sada špeciálnych nadstavcov pre 
vstrekovače Diesel motorov, rozmery: 
25, 27, 29, 30mm  

Index IC: 0XAT1367

Sada na demontáž vstrekovačov 
Diesel motorov,  pre demontáž 
poškodených vstrekovačov Bosch/
Delphi  

Index IC: 0XAT1504

Sada pre demontáž sviečok ako aj 
čistenia lôžok sviečok v motoroch 
Mercedes  

Index IC: 0XAT1426

SEALEY Nadstavce pre vstrekovače, 
1/2”, 6ks, 90x21mm, 80x22mm, 
110x22mm, 80x27mm, 80x28mm, 
83x28mm  
Index IC: SEA SX0401

SEALEY Zariadenie pre kontrolu 
funkčnosti vstrekovačov Diesel 
motorov  
Index IC: SEA TL95

SEALEY Sada pre meranie vstrekou 
paliva v Diesel motoroch pre sys-
témy Bosch, Lucas/CAV, 13 szt.  

Index IC: SEA VS1131

SEALEY Moto; Sada drôtených 
kartáčov, 20ks,  pre čistenie lôžok 
sviečok a vstrekovačov pred ich 
výmenou
Index IC: SEA VS1800

SEALEY Prípravok pre demontáž 
vstrekovačov v motoroch Citroen/
Peugeot 2.0/2.2HDi, označenie mo-
tora: DW10, DW12  
Index IC: SEA VS2005

SEALEY Prípravok na demontáž 
vstrekovačov VW/Audi  
Index IC: SEA VS2062

SEALEY Nadstavce pre vstrekovače, 
nákladné vozidlá a autobusy, HGV  
Index IC: SEA VS2061

SEALEY Prípravok pre demontáž 
vstrekovačov Bosch, Lucas, osobné a 
dodávkové automobily
Index IC: SEA VS2049

SEALEY Prípravok pre demontáž 
trysiek vstrekovačov Bosch, Denso, 
Delphi, Siemens  

Index IC: SEA VS2063

Špeciálne náradie pre Diesel Vybavenie dielní
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Opravy vstrekovačov

Sada siedmich zariadení pre regeneráciu vstrekovačov Bosch 
firmy K-Diesel 

Tester tesnosti ventila
Tester tesnosti ventila vstrekovača Bosch, 
umožňuje kontrolu tesnosti 
pod tlakom 300 bar, k zari-
adeniu je potrebné dokúpiť 
pumpičku vytvárajúcu tlak pre 
pretlačenie testovacieho oleja 
vstrekovačom. napr. 30 000 
308 firmy Monark

Index IC: KD 0005070

Tester tesnosti uloženia guličky
Tester umožňuje kontrolu tesnosti v 
uložení guličky, zariadenie je potrebné 
pripojiť k rozvodu 
stlačeného vzduchu 
s min. tlakom 6 bar

Index IC: 
KD 0005073

Zverák na de/montáž vstrekovačov
Zverák pevnej konštrukcie umožňuje 
správnu de/montáž 
vstrekovačov nielen 
od výrobcu BOSCH

Index IC: KD 0003235

Brúska pre telo ventila
Brúska slúži na brúsenie špín a 
nerovností z tela ventila za účelom 
zabezpečenia tesnosti po osadení v 
teflónovom prsteni, v sade s brúsnymi 
papiermi

Index IC: 
KD 0005076

Brúska na ložisko guličky
Brúska slúži na brúsenie ložiska guličky 
za účelom získania tesného spoja 
gulička - ložisko, v dodávke
je sada diamantových 
papierov
Index IC: 
KD 0005075

Sada meracích zariadení
Sada slúži pre vykonávanie kontrol-
ných meraní v rôznych krokoch regen-
erácie vstrekovačov, pri kúpe celej sady  
pre regeneráciu vstrekovačov Bosch  je 
v dodávke sada regulačných náradí. 

Sadu regulačných náradí je možné 
získať aj pri kúpe takejto sady  spolu so 
zariadením KD 0005066,  
takáto sada je k dispozícii pod In-
dexom KD 0005065/66

Index IC: KD 0005065

Tester pohybu ventila 3-tí stupeň
Zariadenie umožňuje kontrolu skoku ventila vstrekovača, ako aj 
vstrekovača CRI 2.1ktorý nie je vybavený pružinou pod tanierikom 
ventila

Index IC: KD 0005066

Sada náradí pre de/
montáž vstrekovačov 
BOSCH CRI 
Index IC: 
KD 0003236

Sada 4 kľúčov pre matice 
vstrekovačov
14-15-17-19 mm / 27 mm. 
Kľúče sú určené pre demontáž a 
montáž matíc trysiek vstrekovačov
Index IC: 
KD 0004047

Tester vstrekovačov nasledovných typov:
–  jedno i dvojpružinové 
–  UIS/EUI    
–  Common Rail (elektromagnetické a piezo)
Funkcie zariadenia:         
–  meranie času poklesu tlaku - meranie tlaku otvorenia vstrekovača 
–  generovanie impulzov pre vstrekovače Common Rail 
 (Bosch, Delphi, Denso, Siemens -  elektromagnetické a piezo)       
–  databáza s možnosťou aktualizácie a tvorby vlastnej databázy
Sada obsahuje senzor tlaku inštalovaný na zásobniku s napájacím káblom vstrekovača paliva ako aj sadu elektrických vedení. 
K zariadeniu je potrebné doplniť čerpadlo vytvárajúce tlak testovacej kvapaliny.  

Index IC: KD 0002340 

Sada náradí pre de/
montáž vstrekovačov 
BOSCH CRIN  
Index IC: 
KD 0003309

LEITENBERGER 
Sonda vstrekovačov pre 
vysokotlakové motory 
0-400 bar 
Index IC: 
DET061

Kľúč pre maticu ventila 
vstrekovača Bosch CRI, 
priemer=7,5mm

Index IC: KD 0003699

Oprava vstrekovačov Vybavenie dielní
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Náradie pre opravu vstrekovačov Bosch (1 a 2 stupeň)

Zverák pre opravu CRI 
(úroveň 2)

Index IC: 0 986 613 600

Zverák pre opravu 
UI

Index IC: 
0 986 613 400

Index IC: 
0 986 613 431 Index IC: 

0 986 613 430

Index IC: 
0 986 613 427

Index IC: 
0 986 613 414 Index IC: 

0 986 613 415
Index IC: 
0 986 613 416

Sada adaptérov pre opravy 
vstrekovačov CR – do zveráka 
0 986 613 400

Index IC: 0 986 613 500

Primárny zverák

Index IC: 0 986 611 249

Uhlomer na skrutky
Index IC: 
0 986 612 408

Náradia pre CRI (kufrík)

Index IC: 0 986 613 650

Sada náradí pre CRIN  
Druhý stupeň 
(doplnenie do kufríka)
Index IC: 0 986 613 699

Montážny prípravok 
CRIN 3 Duramax
Index IC: 
0 986 613 672

Mnohouhlý kľúč 
pre maticu trysky 
vstrekovača
Index IC: 
0 986 613 459

Špeciálny nadstavec 
šesťhranný
pre matice vstrekovačov CRI SW 15
Index IC: 0 986 610 151 – SW 15
Index IC: 0 986 610 152 – SW 17 
Index IC: 0 986 610 153 – SW 19

BOSCH adaptér 
KDEP 2921
Index IC: 0 986 611 275

BOSCH montážna sada

Index IC: 0 986 612 930

Sada 12 náradí pre opravy vstrekovačov CRI:
0 986 613 667 – podstavec pre telo vstrekovača
0 986 613 668 – podstavec pre telo vstrekovača
0 986 613 626 – pre vytláčanie tiahla ventila
0 986 613 623 – pre vytláčanie tiahla ventila
0 986 613 630 – kľúč pre maticu ventila
0 986 613 613 – pre montáž ventila M27x1
0 986 613 619 – pre demontáž ventila M27x1
0 986 613 640 – pre montáž prsteňa tesnení
0 986 613 633 – kľúč pre  matice cievky
0 986 613 638 – kľúč pre  matice cievky
0 986 613 618 – pre montáž oringu cievky
0 986 613 682 – závitorez hrdla napájania

Oprava vstrekovačov

Sada 4 kľúčov pre matice 
vstrekovačov
14-15-17-19 mm / 27 mm. 
Kľúče sú určené pre demontáž a 
montáž matíc trysiek vstrekovačov
Index IC: 
KD 0004047

Vybavenie dielní
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Náradia pre kompletnú opravu
elektromagnetických vstrekovačov Bosch – Úroveň 3

Oprava vstrekovačov Vybavenie dielní
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Rozširujúca sada pre CRI (osobné)

– Doplnková sada pre CRI úroveň 3
Index IC: 0 986 610 715

– Sada regulačných podložiek CRI
Index IC: F 00Z C99 009

Náradia pre  kompletnú opravu vstrekovačov Bosch Common-Rail, používaných v osobných vozidlách (CRI) 
a nákladných (CRIN)

Balík pre servisy ktoré doteraz nevykonávali opravy vstrekovačov

Balík pre začiatočníkov CRI (osobné) úroveň 3
Index IC: 0 986 610 700

Sada obsahuje:
·  Kufrík CRI/CRIN Set 2 (meranie a kalibrovanie)   
·  Kufrík CRI/CRIN Set 3 (sortiment meracieho príslušenstva) 
·  Kufrík CRI/CRIN Set 4 (štartovacia sada)   
·  Kufrík s momentovým kľúčom a ďalším obsahom špec. pre CRI  
·  Ovládacie zariadenie CRR120 (ladenie tlaku), príručka  
·  Ovládacie zariadenie CRR220 (ladenie elektriky), príručka 
·  Prípravok pre demontáž vstrekovača    
·  Sťahovák pre montáž vstrekovača 
·  Sada pre preinštalovanie 
·  Kufrík s regulačnými podložkami pre CRI  
·  Prípravok pre montáž CRR 130 (CRI 2.1)

Potrebné doplnkové príslušenstvo:
– Základná sada regulačných podložiek
Index IC: F 00Z C99 016

– Sada regulačných podložiek CRI
Index IC F 00Z C99 009

– Presný sieťový napájač
Index IC 1 687 022 873

Balík pre začiatočníkov CRIN (nákladné) úroveň 3
Index IC: 0 986 610 710

Sada obsahuje:
·  Kufrík CRI/CRIN Set 2 (meranie a kalibrovanie)   
·  Kufrík CRI/CRIN Set 3 (sortiment meracieho príslušenstva) 
·  Kufrík CRI/CRIN Set 4 (štartovacia sada)   
·  Kufrík s momentovým kľúčom a ďalším obsahom špec. pre CRI  
·  Ovládacie zariadenie CRR120 (ladenie tlaku), príručka  
·  Ovládacie zariadenie CRR220 (ladenie elektriky), príručka 
·  Prípravok pre demontáž vstrekovača    
·  Sťahovák pre montáž vstrekovača 
·  Sada pre preinštalovanie 
·  Kufrík s regulačnými podložkami pre CRI

Potrebné doplnkové príslušenstvo:

– Základná sada regulačných podložiek
Index IC: F 00Z C99 016 

– Sada regulačných podložiek CRI
Index IC F 00R J02 760
 
– Presný sieťový napájač
Index IC 1 687 022 873

Rozširujúca sada pre CRIN (nákladné)

– Doplnková sada pre CRIN úroveň 3
Index IC: 0 986 610 705

– Sada regulačných podložiek CRIN
Index IC: F 00R J02 760

Balíky pre servisy ktoré už opravujú vstrekovače na úrovni 1
(výmena trysiek) a na úrovni 2 (výmena vysokotlakového tesniaceho prsteňa)

Rozširujúca sada pre CRI (osobné)

– Doplnková sada pre CRI úroveň 3
Index IC: 0 986 610 735

– Sada regulačných podložiek CRI
Index IC: F 00Z C99 009

Doplnková sada na úroveň 3 CRI (osobné)
Index IC: 0 986 610 750

Sada obsahuje:
·  Kufrík CRI/CRIN Set 2 (meranie a kalibrácia)
·  Kufrík CRI/CRIN Set 3 (sortiment meracieho príslušenstva)
·  Kufrík CRI/CRIN Set 4 (štartovacia sada)
·  Kufrík s momentovým kľúčom a ďalším obsahom špec. pre CRI 
·  Ovládacie zariadenie CRR120 (ladenie tlaku), príručka  
·  Ovládacie zariadenie CRR220 (ladenie elektriky), príručka
·  Sada pre preinštalovanie
·  Sťahovák pre montáž vstrekovača 
·  Kufrík CRI (bez obsahu)
·  Prípravok pre montáž CRR 130 (CRI 2.1)

Potrebné doplnkové príslušenstvo:
– Základná sada regulačných podložiek
Index IC: F 00Z C99 016

– Sada regulačných podložiek CRI
Index IC F 00Z C99 009

– Presný sieťový napájač
Index IC 1 687 022 873

Doplnková sada na úroveň 3 CRIN (nákladné)
Index IC: 0 986 610 760

Sada obsahuje:
·  Kufrík CRI/CRIN Set 2 (meranie a kalibrácia)
·  Kufrík CRI/CRIN Set 3 (sortiment meracieho príslušenstva)
·  Kufrík s momentovým kľúčom a ďalším obsahom špec. pre CRI 
·  Ovládacie zariadenie CRR120 (ladenie tlaku), príručka  
·  Ovládacie zariadenie CRR220 (ladenie elektriky), príručka
·  Sada pre preinštalovanie
·  Kufrík CRI (bez obsahu)
·  Prípravok pre montáž CRR 130 (CRI 2.1)

Potrebné doplnkové príslušenstvo:
– Základná sada regulačných podložiek
Index IC: F 00Z C99 016

– Sada regulačných podložiek CRIN
Index IC F 00R J02 760
 
– Presný sieťový napájač
Index IC 1 687 022 873

Rozširujúca sada pre CRIN (nákladné)

– Doplnková sada pre CRIN úroveň 3
Index IC: 0 986 610 725

– Sada regulačných podložiek CRIN
Index IC: F 00R J02 760

Oprava vstrekovačov Vybavenie dielní
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BOSCH EPS 200A

Elektronická stolica vstrekovačov a púmp diesel
(napájanie 380-460 V)

Vlastnosti EPS 200A:

- Kompaktná stolica pracujúca v prostredí Windows
- Automatický priebeh testovania
- Intuitívna obsluha ovládacieho dotykového panela (možnosť obsluhy aj cez 
klávesnicu)
- Zabudovaná databáza pre zapisovanie meracích výsledkov ako aj informácií o 
zákazníkoch
- Hodnotenie vstrekovačov UI a DHK pre záruku 
- Kontrola tesnosti kompletných vstrekovačov (elektrická kontrola výtekov)
- Kontrola tesnosti uloženia (optická kontrola výtekov z trysky  
- Elektrická kontrola problému  „šramotu“ 
- Kontrola elektromagnetických vstrekovačov CRI / CRIN založené na pomere 
dávkovania pri behu na voľno, pri plnej záťaži a veľkosti spätného prietoku 

EPS 200 A – okrem diagnostického zariadenia, dodatočne zahŕňa vybavenie pre kontrolu elektromagnetických vstrekovačov 
CRI Delhi a Denso ako aj CRIN Bosch ako aj kovovú vaňu pod zariadenie.

EPS 200A
Index IC: 0 683 803 202

Radiálny adaptér DHK

Index IC: 1 683 391 193

Sada adaptérov pre vo-
zidlá skupiny VW

Index IC: 1 687 001 857

Adaptér DHK Opel

Index IC: 1 683 391 194

Adaptér DHK

Index IC: 1 680 362 047

Adaptér DHK

Index IC: 1 680 362 000

Adaptér DHK

Index IC: 1 680 362 001

Adaptér DHK

Index IC: 1 680 362 002

Adaptér DHK

Index IC: 1 680 362 044

Adaptér DHK

Index IC: 1 680 362 045

Sada adaptérov pre náklad-
né vozidlá

Index IC: 1 687 010 147

Adaptér UI Nissan

Index IC: 1 681 335 111

Adaptér Iveco a DDC - 2kusy.

Index IC: 1 687 010 338

Doplnkové vybavenie 
k elektronickej stolici vstrekovačov a púmp diesel EPS 200A

POZOR!
Zvýhodnená cena na 

zaškolenie pre prácu s 
týmto zariadením!

Zariadenia pre diagnostiku a testovanie Vybavenie dielní
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Univerzálne testovacie stanovisko pre kontrolu vybavenia 
vysokotlakových motorov s pohonom 15kW. Stolica je fabricky 
predhotovená pre upgrade v budúcnosti. Umožňuje špecialistom 
na vysokotlakové motory testovanie najnovšieho príslušenstva 
novej generácie výrobcu BOSCH, ako aj iných firiem..Je to možné 
vďaka dopleneniu stolice EPS 815 nasledovnými modulmi:  
• MGT / KMA
• VPM 844/CRS 845/CRI 846
• CP 1/2/3/CRIN
• ako aj pre skúmanie systémov iných výrobcov

Vzhľadom na špeciálnosť a veľmi veľkú šírku ponuky doplnkového príslušenstva vám budú poskytnuté presnejšie informácie po up-
resnení vašich potrieb obchodno-technickému zástupcovi. Akékoľvek otázky ohľadom systému vstrekovačov prosím smerujte na vášho 

obchodno-technických zástupcov (kontakty na poslednej strane) alebo na  adresu jozef.rybar@intercars.eu; tel. 0907-983-842.

Nová stolica vytvorená špeciálne pre pumpy vysokého tlaku a vstrekovače Common Rail. Umožňuje 
testovanie systémov s tlakmi do 2200 barov. Zásobník novej konštrukcie je prispôsobený na tlaky 
do 2500 barov, čo zaručuje jeho použitie na budúce technológie Diezel. Doplnkové príslušenstvo: • 
Základná sada, • VPM 844,  • CP1/CP3,  •  CP Delphi / Denso / Siemens,  • CRIN,  • CRI Delphi / Denso,  • 
CRI Piezo Bosch / Denso / Siemens

• kompaktná konštrukcia     
• práca s vstrekovačmi Bosch, Delphi, Siemens, Denso  
• testy rozptylu, výdatnosti, tesnosti
• databáza hodnôt     
• práca s vstrekovačmi piezoelektrickými a elektromagnetickými
• možnosť naprogramovať mnohovstrek (pre 3 vstreky pre DS2, do 9 – pre CRU2)
• program Automatický / Manuálny
• možnosť rozšírenia (adaptéry a doplnky)   
• dotykový displej LCD (CRU2)    
• programovateľné ovládacie napätie vstrekovača (1 – 150V)  
• pracovný tlak 0 – 1800 BAR          

Bosch EPS 815
Bosch EPS 815 testovacia stolica s obslužným vozíkom KMA

Bosch EPS 708
Bosch EPS 708 moderná stolica s veľkou kapacitou

CRU2

Index IC:007935095200

DS2

Index IC: 007935095010

Testovacia stolica pre prácu s Diesel vstrekovačmi

DS2CRU2

Charakteristické vlastnosti testovacích stolíc pre prácu s vstrekovačmi DS2  / CRU2

Zariadenia pre diagnostiku a testovanie

Adaptér DHK

Index IC: 1 680 362 047

Adaptér DHK

Index IC: 1 680 362 044

Adaptér Iveco a DDC - 2kusy.

Index IC: 1 687 010 338

Vybavenie dielní

www.vybaveniedielni.sk 11

NOVINKA

NOVINKA



48 49

Kódovanie vstrekovačov CR:
1. DELFI - C2i
2. BOSCH - v príprave

• Kontrola min. tlaku otvorenia vstrekovača
• Kontrola min. času otovorenia vstrekovača
• Meranie výdatnosti vstrekovača:

- riadený vstrek (VE)
- beh na voľno (LL)
- povstrek (EM)
- plná záťaž (VL)

• Možnosť testovania vstrekovačov BOSCH, DELPHI, SIEMENS-
VDO, DENSO

• Kontrola času reakcie vstrekovača
• Kontrola chýbajúceho vstreku
• Diagnostika cievky (prúdový výkres)
• Generovanie kódov C2i pre vstrekovače Delphi
• Generovanie kódov IMA Bosch v príprave
• Report parametrov celkový alebo čiastkový
• Ukazovateľ informujúci o nekorektných častiach vstrekovača
• Najväčšia databáza dostupná na trhu

Technické vlastnosti:
• Rýchle zapojenie vstrekovača (1 min/vstrekovač), ergonómia, 

výdrž a jednoduchosť
• Robustná palivová koľajnica do  2000 Barov 
• Kovové a sklenené displeje bezpečnosti / plexi (KIM100)
• Regulácia pracovného tlaku do 1850 Bar
• Počítač PC so systémom Windows 7 s 15”dotykovým disple-

jom (CRITS) alebo 8.4” (KIM100)
• Elektronický prietokomer merajúci v mg/vstrek a  mm³/vstrek
• Presnosť meraní  0,1% 
• Jednoduché interaktívne MENU
• Mnohojazyčné MENU
• Kontrolný panel je v plnom rozsahu prispôsobený pre 

rozširovanie a aktualizáciu
• Objem nádoby testovacej kvapaliny: CRITS 30L / KIM100 20L
• Tlak kvapaliny generovaný pumpou  CP3
• Napájanie stolice: 380V, 32A; 50/60HZ 

Najnovšie pridané funkcie a zabezpečnia:
• Výber spôsobu testovania: automatický / poloautomatický / 

manuálny / kombinovaný
• Možnosť zavádzať/zapisovať cyklusy práce
• Tlačenie nálepiek s kódami Delphi
• Tlačenie reportov s výsledkami testov
• Integrovaný systém chladenia
• Odstavenie napájania motora pri zdvihnutom kryte
• Presnosť filtrácie do 3μm

Štandardná výbava:
• 000506410 – zväzok vedení BOSCH
• 000506411 - zväzok vedení DELPHI
• 000506412 - zväzok vedení DENSO 
• 0000506413 - zväzok vedení SIEMENS/MERCEDES
• 9810653 - elastické vedenie vysokého tlaku 12 x1,5mm 4 ks.
• 9600201 - elastické vedenie vysokého tlaku 14 x1,5mm 4 ks.
• 000506078 – adaptér spätného vedenia BOSCH CR 4 ks.
• 000400715 – spätný ventil PIEZO BOSCH 4 ks.

POZOR!
Školenie o oprave 

vstrekovačov CRI v cene 
CRITS a KIM 100. 

(v PL s SK prekladom)

CRITS
Testovacia stolica pre diagnostiku vstrekovačov CR

Testovacia stolica pre diagnostiku vstrekovačov CR
Profesionálne zariadenie pre diagnostiku vstrekovačov 
Common Rail výrobcov: Bosch (elektromagnetické a 
piezoelektrické), Delphi, Denso, Siemens / VDO – pre 4 
vstrekovače naraz.

CRITS

Index IC: KD 0005060

KIM 100
Testovacia stolica pre diagnostiku vstrekovačov CR

Testovacia stolica pre diagnostiku vstrekovačov CR
Profesionálne zariadenie pre diagnostiku vstrekovačov Com-

mon Rail výrobcov: Bosch (elektromagnetické a piezo), Delphi, 
Denso, Siemens / VDO –  1 vstrekovač. Technická špecifikácia 

je uvedená nižšie .

KIM 100

Index IC: KD 0005064

Funkcie zariadení KIM 100 a CRITS

Zariadenia pre diagnostiku a testovanie Vybavenie dielní
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Urządzenia diagnostyczno – probiercze

Analyzátor paliva
(motorovej nafty) – Delphi

Innovation  for  the   Real  World

Vedecký výskum ukazuje, že 80% s porúch palivového systému dieselových motorov je spôsobených nekvalitným palivom alebo 
nečistotami prítomnými v ňom.
Analyzátor paliva Delphi je prenosné zariadenie, ktoré poskytuje okamžité a presné výsledky skúmanej vzorky paliva.
Zariadenie pracuje v 13 jazykových verziách – česky, anglicky, francúzsky, taliansky, nemecky, španielsky, turecky, portugalsky, 
poľsky, dánsky, švédsky a maďarsky.

Hlavné vlastnosti zariadenia: 
• okamžitý výsledok - doba merania do 1 min.

• presnosť merania 1%

• v súlade s populárnymi metylestermi (RME, PME, SME a FAME) 
a rastlinnými olejmi (slnečnicový, repkový, kukuricový, arašidový)

• možnosť tlače výsledku s dátumom merania a údajmi dielne

Obsah balenia:

• tester s vstavaným displejom

• USB kábel

• adaptér

• 3 skúmavky 50ml 

• manuál obsahujúci tabuľku chybových kódov a ich popisy

• CD s obsiahlym návodom a softvér s hláseniami

Kvalita nafty – vždy veľkou otázkou!

Použitie pokročilých technológií vstrekovania paliva viedlo k veľkému nárastu 
záujmu o vozidlá s dielovými motormi. Ekonomické, čisté, výkonné, sofistikované a moderné dieselové motory potrebujú vysoko kvalit-
né palivo, aby bola zachovaná ich výkonnosť tak, aby spĺňali požiadavky na emisie výfukových plynov po celú dobu životnosti vozidla. 
Napriek tomu, kvalita paliva nie je samozrejmosťou.

Biopalivá? Neistá budúcnosť

Biopalivá sú vnímané ako dôležité v boji proti klimatickým zmenám a sú stále viac populárnejšie po celom svete. Avšak, vzhľadom k 
fyzikálnym a chemickým vlastnostiam biokomponentov , ktoré sa výrazne líšia od vlastností konvenčných palív, paliva s ich obsahom sú 
oveľa náchylnejšie na znečistenia - čo zvyšuje potenciálne riziká vzniku problémov.
Normy kvality paliva

Spoločnosť Delphi podporuje rozvoj alternatívnych palív. Veľa motorov, však, nie je prispôsobených na tieto paliva, a preto v čase 
ich použitia, sa musí starostlivo starať o jeho kvalitu. Táto požiadavka viedla k zavedeniu noriem kvality palív, ako je:

• európska norma EN 590:2009 štandardná zmes 
              nafty a biopaliva v dovolenom limite až 7% (B7)
• americká norma ASTM D975-09 obsahujúca štandardné zmesí
              nafty s biopalivom v množstve až do 5% (B5)

Vybavenie dielní
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OTZ pre Západné Slovensko + Žilina Majo Sloboda 0917  424 878
OTZ pre Stredné Slovensko Peter Chamula 0905 998 720

OTZ pre Východné Slovensko Tibor Zentko 0905 656 325
Ponuky, cenotvorba, dopyt ,technické dotazy Jozef Rybár 0907  983 842

Zmesy nafty a biopalív v množstvách väčších ako v uvedených normách výrobcovia vstrekovacích systémov neodporúčajú , ich 
používanie môže viest k zrušeniu záruky.
To tiež zvyšuje riziko problémov s motorom, ako:
• upchaté palivové potrubie a palivové filtre
• lepenie a koróziu hlavných súčastí systému, vrátane vysokotlakového čerpadla a vstrekovačov,
• ukladanie sedimentov vnútri vstrekovača,
• erózie gumových tesnení a O-ringov, ktoré vedú k úniku paliva.


