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I N N O V A T I O N  D R I V E N

ćSie
  diesla probierczych stanowisk ąpomoc  zaVDO RailCommon wtryskiwaczy 

 IIC kodowanie i ęnapraw testowanie, jakości wysokiej zapewnia DRS VDO 
MTBR,

CRU.4R oraz  CRU.2R   Zapp. Carbon firmy 

Unikalny
. Zapp Carbon badawczym stanowisku na EURO5 Rail Common

 wtryskiwaczami steruje VDO, przez zatwierdzony energii kontroli łsygna 

Autoryzowane aprawy

 Zapp. Carbon testowych stanowisk
 autoryzowanych i know-how naprawczych, cięścz oryginalnych dzi,ęnarz

 specjalnych yciużuprzy  DRS, VDO wópartner autoryzowanych przez czniełąwy
 wykonywane ąs Common-Rail VDO wtryskiwaczy n 

Carbon

. energii kontrolą z łsygna cymiąrealizuj wtryskiwaczami
 sterowania do stanowiska testowym ciomśliwożmo zaawansowanym

 kiędziContinental,  do należącej  VDO4/5/EU3 marki  Rail Common wtryskiwaczy
 kodowanie i ęnapraw testowanie, CRU.2R i CRU.4R MTBR, Zapp Carbon dzeniaąurz

 w onymżwyposa DRS VDO partnerom autoryzowanym teraz cąliwiajżumo
, diesla probierczych stanowisk swoich możliwości łzoptymalizowa Zapp 

Uwaga 
W

 CRU.2r. CRU.4r, MTBr, Zapp Carbon testowych stanowiskach
 na kodowania i testowania funkcji dla oprogramowanie na ęlicencj ćotrzyma aby

 konieczne, jest nie szkoleniu w uczestnictwo DRS VDO wópartner cychąistniej przypadku 

Niemniej
 kodowania! i testowania funkcji zapewnienia celu w oraz ędokumentacj na duęwzgl

 ze wymagany  Assessment) jest(Self samooceny formularz podpisany jednak 

W
 www.carbonzapp.pl stronie na VDO Autoryzacja dziale w źćznale nażmo reókt samooceny,

 dokumentach w loneśokre ąs wymaganiaVDO  DRS sieci spoza lientówk przypadku 

yłSto

 EURO5.
 wtryskiwaczy do VDO przez dzeniamiąurz autoryzowanymi jedynymi

 eżtak ąS EURO3/4/5. VDO Rail Common wtryskiwaczy testowania
 do zaniaąrozwi zatwierdzone jako Continental/VDO ęhomologacj

 yłuzyska CRU.2R i CRU.4R MTBR, Zapp Carbon diesla probiercze 

liśeJ
iuro@cartechnik.plb adresem pod nami z ęsi skontaktuj ,ńnieśwyja i ńpyta oprogramowanie,

 na licencji ,ńszkole ,ńwymaga dnychęniezb temat na cejęwi ęsi ćdowiedzie chcesz 


