
 

 

Hartridge Ydt35 ydt35B tester wtryskiwczy common rail Alwi.lwieja diesel bielsko  

YDT35 YDT 35B Hartridge tester jest nowym urządzeniem diagnostycznym do testów wtryskiwaczy Common rail 

Alwi L.Wieja dystrybutor części Delphi zaopatrujemy diesel serwisy  

Delphi YDT35, które oferuje proste i tanie testowanie wtryskiwaczy Common Rail. YDT35 YDT 35B Urządzenie to 
zostało specjalnie zaprojektowane dla warsztatów niezależnych 

w celu prostego testowanie wszystkich wtryskiwaczy Common Rail, które później YDT35 YDT 35B YDT35 YDT 
35B YDT35 YDT 35B 

mogą zostać odesłane do naprawy specjalistom od diesla. 

Główne funkcje: 

• W prosty sposób testuje różne typy wtryskiwaczy diesla: 

◦ Wtryskiwacze elektromagnetyczne Delphi, Denso i Bosch 

◦ Wtryskiwacze piezoelektryczne Denso, Bosch i Continental 

◦ Wytrzymałe adaptory Denso i Bosch CRIN (opcjonalnie) 

• Elektryczne testy wtryskiwacza: 

◦ Rezystancja YDT35 YDT 35B 

◦ Induktancja YDT35 YDT 35B 

◦ Kapacytancja YDT35 YDT 35B 

• Obserwacja wizualna wzoru rozprysku końcówki 

Wtryskiwacza  YDT35 YDT 35B 

• Test przelewu (opcjonalnie) 

 

• Prosty w montażu i użytkowaniu 

• Szybki cykl testowy (poniżej 5 minut) 

• Przyjazny i intuicyjny w obsłudze dla użytkownika 

• Proste uniwersalne mocowanie wtryskiwacza 

• Bezpieczny, trwały i łatwy w konserwacji 

Urządzenia dostępne od ręki w Polsce dystrybutor Alwi Diesel Center 43-300 Bielsko Biała www.alwi.pl 
YDT35 - 25 918,86 zł netto  YDT35B - 28 001,14 zł netto  YDT35 YDT 35B ( rabat 10%) zapraszam  



 

 

YDT35 YDT 35B YDT35 YDT 35B YDT35 YDT 35B YDT35 YDT 35B  YDT35 YDT 35B 

Zapraszamy do przystąpienia do sieci serwisów Delphi informacja www.alwi.pl diesel center delphi 

Diesel bielsko serwis bielsko diesel bosch diesel bielsko regeneracja wtryskiwaczy delphi bosch 

 

Pełna oferta urządzeń i wyposażenia do diesla zapraszamy na www.alwi.pl  

Alwi L.Wieja  www.alwi.pl 

Prezentacja firmy zapraszamy – - https://youtu.be/PhxqLTMjmhU 

Pełna oferta wyposażenia pracowni naprawy układów diesla www.automajster.pl   

Auto Majster sieć serwisów samochodowych  

Prezentacja firmy zapraszamy – - https://youtu.be/atui5iG2N2s  

KrugerQ wyposażenie serwisów innowacje technologie  

Prezentacja firmy – - https://youtu.be/Z7klPT51clk  



 

 

Informacja techniczna biuro@automajster.pl  tel.692287183  

Hurtownia Diesel maciek@alwi.pl 693287740 

Logistyka gosia@alwi.pl 338116486 /338116769  

 

 

www.krugerq.com  narzędzia technologie wyposażenie pracowni napraw diesla .Szkolenia praktyczne 
KrugerQ wyposażenie pracowni Diesla technologie szkolenia urządzenia 3 faza cr wtryski pompo 
wtryski pompy vp i cr common rail ( szkolenia techniczne praktyka)  
Szlifierka polerka do korpusu pompo wtrysku 1.9 TDi precyzynie regenereuje polerka i test sprawności 
100% do przylgni zaworka precyzyjne urzadzenie do regeneracji szlifowania i polerowania .KrugerQ 
posiadamy w swojej ofercie wszystkie technologie regeneracyjne do wtryskiwaczy cr i 
pompowtryskiwaczy ui uis pld zapraszamy www.krugerq.com   
Zobacz na www.automajster.pl  
KrugerQ Werkstattausrüstung Dieselgerätetechnik Trainingsphase 3 cr Injektionen pompo vp und 
Pumpe-Düse, Common-Rail-cr (technische Ausbildung der Praxis) 
Grinder Polierer zum Körper pompo Injektions 1.9 TDi precyzynie regenereuje Polierer und testen Sie 
die Effizienz von 100%, um die Ventileinrichtung für die Regeneration präzises Schleifen und Polieren 
.KrugerQ Platz zu bieten haben alle Regenerationstechnologien für Einspritzventile und Pumpe-Düse 
uis u pld willkommen www.krugerq.com  
Www.automajster.pl  anzeigen 
KrugerQ echipamente de atelier Echipament diesel de formare tehnologie faza 3 CR injecții VP și de 
pompe injectoare pompo, CR common rail (practică pregătire tehnică) 
Grinder lustruit de injectare pompo corp 1.9 TDI precyzynie regenereuje slefuit si testa eficiența de 
100% față de locul dispozitivului supapă pentru regenerarea slefuire precise și .KrugerQ lustruire au 
oferit toate tehnologiile de regenerare pentru injectoare și injectoare pompa de UIS u PLD bun venit 
www.krugerq.com  
www.automajster.pl  
KrugerQ workshop equipment diesel equipment technology training phase 3 cr injections pompo vp 
and pump injectors, common rail cr (technical training practice) 
Grinder polisher to body pompo injection 1.9 TDi precyzynie regenereuje polisher and test the 
efficiency of 100% to seat the valve device for regeneration precise grinding and polishing .KrugerQ 
have on offer all regeneration technologies for injectors and pump injectors uis u pld welcome 
www.krugerq.com  
www.automajster.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bielsko diesel serwis diesel bielsko diesel serwis bielsko naprawa pomp i wtryskiwaczy bielsko 
regeneracja pompowtryskiwaczy vw audi serwis wtryski piezo audi vw opel common rail serwis 
samochodowy  

Mechanika pojazdowa oil zawieszenie remonty silników ceny do negocjacji zapraszamy www.alwi.pl  

Diesel serwis bielsko pompy Vp 30 Vp 44 pompy cp2 delphi Bosch regeneracja okazyjne ceny pomp i 
wtryskiwaczy na wymianę BX  

Serwis samochodowy serwis diesla naprawa pomp i wtryskiwaczy common rail  pompo wtryskiwaczy 
ui/uis/pld Bosch i Delphi  zapraszamy www.alwi.pl 

 

Service Autoservice Diesel pumpen und Einspritzdüsen, Common-Rail-Injektoren pompo u / UIS / PLD 
Bosch und Delphi sind willkommen www.alwi.pl  

 

Service car repair service diesel pumps and injectors, common rail injectors pompo u / uis / pld Bosch 
and Delphi are welcome www.alwi.pl  

 

Serwis diesla Bielsko naprawa pomp i wtryskiwaczy common rail Bosch Siemens Denso Delphi Pompy 
Cp 1 Cp 2 Cp 3 Cp 4 Delphi Dpcn wszystkie rodzaje test i naprawa z kodowaniem naprawa i test 
wykonywane są na urządzeniach i z wykorzystaniem technologi naprawczych Bosch i KrugerQ 

 

Bielsko-Reparatur-Service Dieselpumpen und Einspritzdüsen, Common-Rail-Bosch-Siemens, Pumpen 
Denso Delphi Cp 1 Cp 2 Cp Cp 3 4 Delphi Dpcn alle Arten von Tests und Reparatur von Codierungs 
Reparatur und Tests sind auf den Geräten durchgeführt und mit Technologie von Bosch Reparatur und 
KrugerQ 

 

Bielsko repair service diesel pumps and injectors, common rail Bosch Siemens, Denso Delphi pumps Cp 
1 Cp 2 Cp 3 Cp 4 Delphi Dpcn all kinds of test and repair of coding repair and test are performed on 
devices and using technology from Bosch repair and KrugerQ 

 

 

Pracownia Common rail wyposażenie  

:pompowtryskiwacze ui uis pld bosch delphi  

:pompy VP EDC EPIC  

:pompy Common rail cp1 cp2 cp3 cp4 

:wtryskiwacze Common rail bosch simens delphi denso vdo 

:3 faza Krugerq 3 faza krugerQ 4 faza krugerQ 3 faza Bosch  

www.krugerQ.com       www.krugerq.com     www.krugerq.com  www.krugerq.co  www.krugerq.com   


