
Κατάλληλο για  συστήματα

BOSCH 
DELPHI 
DENSO 

Σας επιτρέπει να ελέγξετε 
όλα τα εξαρτήματα του 

COMMON RAIL

Το πιο ολοκληρωμένο 
πακέτο ελέγχου 

COMMON RAIL  
για το συνεργείο

Common 
Rail System 

Tester

Ογκομέτρηση ποσότητας ψεκασμού 
των μπεκ σε υψηλές πίεσεις

Έλεγχος ποσότητας 
ψεκασμού μέχρι και σε 1000 bar

CRDI-300 COMMON RAIL TESTER

Έλεγχος συμπίεσης κυλίνδρων

Έλεγχος συστήματος χαμηλής πίεσης

Έλεγχος συστήματος και εξαρτημάτων υψηλής πίεσης

• Σύγκριση και έλεγχος ποσοτήτων 
ψεκασμού των μπεκ

• Κατάλληλο για ηλεκ/γνητικά και 
Piezoηλεκτρικά μπεκ

• Σύγκριση και έλεγχος ποσοτήτων 
επιστρεφομένων των μπεκ

• Έλεγχος αντλίας υψηλής πίεσης

• Έλεγχος ρυθμιστή πίεσης rail

• Έλεγχος αισθητήρα πίεσης rail

• Έλεγχος πίεσης/υποπίεσης 
κυκλώματος χαμηλής πίεσης

• Έλεγχος πίεσης ηλεκτρικής αντλίας 
χαμηλής πίεσης

• Έλεγχος συμπίεσης κυλίνδρων
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Σωληνώσεις υψηλής πίεσης

Μονάδα ογκομέτρησης υψηλής πίεσης

Δοχείο περισυλλογής επιστρεφόμενων

Σημείο παρακολούθησης ψεκασμού

Ογκομέτρηση ψεκασμού

Βαλβίδα αποστράγγισης

Δοχείο περισυλλογής υψηλής πίεσης

Αποτελεί τον ευκολότερο και ταχύτερο 
τρόπο ελέγχου του συστήματος COMMON 
RAIL γλιτώνοντας χρήματα και χρόνο 
εργασίας.

Πραγματοποιήστε τον έλεγχο των μπεκ 
στο συνεργείο σας.

Ελέγξτε την αντλία υψηλής πίεσης χωρίς να 
χρειαστεί να αφαιρεθεί από τον κινητήρα.

Πραγματοποιήστε όλους τους ελέγχους 
του COMMON RAIL μέσα σε 15 λεπτά και 
ενημερώστε τον πελάτη σας άμεσα.

Το COMMON RAIL TESTER είναι το ειδικό 
πακέτο εργαλείων CIT-1000 της HYUNDAI 
και CRT-1000 της KIA.



CRDI-300 
CIT-1000 HYUNDAI 

CRT-1000 KIA

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μοναστηρίου 435 

Τηλ. 2310 546549 

1. Μονάδα εξομοίωσης σημάτων 
COMMON RAIL

2. Ογκομετρικά δοχεία ψεκασμού 
υψηλής πίεσης

3. Σωληνώσεις υψηλής πίεσης για 
BOSCH και DELPHI (x 4 τετράδες)

4. Αντάπτορες για ψευτομπεκ
5. Τάπες μπεκιέρας για BOSCH και 

DELPHI (x 3 τετράδες)
6. Γέφυρα καλωδιώσης αισθητήρας 

πίεσης rail
7. Γέφυρα καλωδίωσης ρυθμιστή 

πίεση rail 
8. Συμπιεσόμετρο κυλίνδρων με 

ταχυσύνδεσμο
9. Ομοίωμα μπεκ (ψευτομπέκ) και για 

Piezoηλεκτρικά (BOSCH και DELPHI)
10. Μανόμετρο υποπίεσης κυκλώματος 

χαμηλής πίεσης
11. Μανόμετρο πίεσης κυκλώματος 

χαμηλής πίεσης
12. Ενδιάμεσος διάφανος σωλήνας 

και αντάπτορες για τοποθέτηση 
μανομέτρων στο κύκλωμα χαμηλής 
πίεσης 

13. Προεκτάσεις καλωδίωσης των μπεκ 
για BOSCH και DELPHI (x 4 τετράδες)

14. Αντάπτορες για αισθητήρες υψηλής 
πίεσης rail BOSCH και DELPHI (x 4)

15. Ογκομετρικά δοχεία 
επιστρεφόμενων των μπεκ
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Τα εξαρτήματα για συστήματα 
DENSO αποτελούν προαιρετικό 

εξοπλισμό

COMMON RAIL TESTER

Made in Korea by


