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BOSCH stół probierczy Dci700 weryfikacja IMA kodów i test klasyfikacji wtryskiwaczy . 

 DCI700 Stół Probierczy Bosch wtryskiwaczy common rail 
 Table Bosch DCI 700 
 INFOLINIA TECHNICZNA 338190980 lub serwis@alwi.pl   
 DCI700 nowe urządzenie do badania wtryskiwaczy Common Rail 
 Stół probierczy DCI 700 jest nowym urządzeniem do badania systemów common rail. 
 Na stanowisku można badać wtryskiwacze wszystkich marek DCI 700 –Bosch IMA-Delphi-DENSO-VDO 
 DCI 700 indukcyjne,Bosch,Delphi,Bosch piezoelektryczne,,Siemens piezoelektryczne,,Denso 
 DCI 700 nowe funkcje niedostępne w dotychczasowych urządzeniach, EPS708 i EPS815. 
 Nadawanie IMA kodów do wtryskiwaczy Siemens (Continental),VDo, Bosch, Delphi, Denso 
 Pomiar kontroli zamykania igły NCC - BIP-TIME 
 Pomiar zamknięcia zaworu VCC – BIP –TIME 
 Stół testowy umożliwia dokładne,testowanie wszystkich wtryskiwaczy common rail zarówno Bosch, Siemens, 

Continental, Delphi, Denso. 
 Badania wtryskiwaczy do pojazdów osobowych (CRI), oraz dostawczych(CRI, CRIN), w tym do urządzeń 

budowlanych i maszyn rolniczych (CRIN) AGRI –TRUCK-CAR-IMA-DCI 700 BOSCH-BIP time  
 DCI700 charakteryzuje się nowym systemem pomiaru i może również testować wtryskiwacze z układem 

kontroli wtrysku wtryski z cewką 3 pin 
 - kontrola zamykania igieł ( NCC ) - kontrola zamykania zaworu ( VCC )- 
 Posiada możliwość badania wtryskiwaczy mi.: 
 CRI 1.0 ciśnienie -1350 bar 
 CRIN1 ciśnienie -1350 bar 
 CRI 2.0 ciśnienie -1450 bar 
 CRIN2 ciśnienie -1600 bar 
 CRI 2.1 ciśnienie- 1600 bar 
 CRI 2.2 ciśnienie -1600 bar 
 CRIN3 ciśnienie -1800 bar 
 CRI 3-16 (lub CRI 3.0) ciśnienie -1600 bar 
 CRI 3-16 (lub CR 3.0) ciśnienie- 1600 bar 
 CRI 3-18 (lub CRI 3.2) ciśnienie -1800 bar 
 CRI 3-20 (lub CRI 3.3) ciśnienie -2000 bar 
 CRI 3-22 ciśnienie -2200 bar 
 CRIN3 ciśnienie- 1800 bar 
 CRI 3-24 ciśnienie -2400 bar 
 CRIN4 HADI (nowy Mercedes Actros) wtryskiwacze 4 pinowe 2 cewkowe 0445120288 dostępne www.alwi.pl  
 Innowacyjny system montaż wtryskiwaczy na stanowisko jest szybsze nawet od EPS708.  Czas badania 

czterech wtryskiwaczy wynosi do 400 sek -dotyczy wtryskiwaczy CRi i CRiN. 
 DCI700 IMA kody i klasyfikacje dla wtryskiwaczy Bosch, Siemens (Continental),Delphi,Denso 
 Urządzenie DCi 700 Bosch  sprzedaży  grudzień 2018 .DCI 700 cena 49.000,- euro netto  

 
Pozdrowienia I best regards I mit freundlichen Gruessen  
Alwi L.Wieja  Bosch Delphi  Diesel Centrum 
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Tel.338190980/692287183 
serwis@alwi.pl  
www.alwi.pl 


