
,nejInnowacy

 .osobowych wósamochod z razo
   i ychzdostawcciężarowych wósamochod

 z przemysłowych, systemów: wszystkich
 bsługaO komponentów. naprawy i testowania
 do ieslad tatuzwars degożka dla aniaązwizro

 onalnejprofes i kompaktowe 
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CRDi - CRp - EUi - EUp - HEUi

Przystawki do   MTBr

TBCr

Cambox HK-1400A  

 

-Wtryskiwacze

   HEUI System-
  CP3.3/3.4 -Pompy

  CRp Siemens Denso  
   DelphiBosch Pompy-

        CRDi  

Zestaw BCR  

Adaptery
EZO-Kit 

 



50/60 Hz
3 P/PE
0 – 6,500  obr/min 
12. KM 5
50°C
125 mm
2800 Bar
10 – 800 kPa
35 L
10 L
750 x 700 x 1610 mm
450 kg

Dane  Techniczne 

zęstotliwośćC  sieci 
Ilość  faz 
Zakres  obrotowej prędkości 
Silnik  termicznym zabezpieczeniem z 
Maksymalna  otoczenia pracy temp. 
Wysokość  wrzeciona do łoża 
Maksymalne  robocze ciśnienie 
Zasilanie  ciśnieniem niskim 
Zbiornik  probierczy olej na 
Zbiornik   olej zużyty na 
Wymiary (SZ x G  x W )

MTBR

Waga

Innowacyjny,

samochodów

 ... statków przemysłowych,
 zastosowań 
 

ciężarowych,
dostawczych, osobowych,

   rynku
 

z
na wtryskowegosystemu 

 pnegoędost obecnie
 degożka przetestowania do

 zdolnyDiesla,  wóspecjalist
dla  probierczy stół

 nyżniezale 

CRDi - CRp - EUi - EUp - HEUi

 Diesla Specjalistów dla iązaniawzoR

Innowacyjne,

 osobowych. wósamochod z oraz
 dostawczych i ciężarowych samochodów z przemysłowych,

 systemów: wszystkich . Obsługa ieslad warsztatu degożka
 dla zaniaąrozwi profesjonalne i kompaktowe 



* Dostępna  opcja **  update Przyszły 

Niezależne  stanowisko 
Ciśnienie  Barów 2800 do pracy 
Pokrywa  ręcznie lub elektronicznie otwierania 
Kontrola  typów wszystkich pomp i wtryskiwaczy 
Zawiera  testplany i OEM danych bazę 
Obsługuje  przystawkę HEUI-KIT.M2* do 

  systemu
 

HEUI
Kompaktowy  wytrzymały i 
Kodowanie  wtryskiwaczy Delphi C2i/C3i, Bosch IMA/ISA, 
Denso QR i Piezo/Cewkowe  VDO (VDO dostępne wkrótce    )
Funkcja CRDi  Piez Stosu Rewitalizacji 
Niebieskie  pomiarów tolerancje 
Dynamiczny  pomiarowy układ wagowy (BK) 

 (CRDi, HEUI, EUI/EUP) 
Statyczny  pomiarowy układ wagowy (DFAP)  (CRp)
W  testy szybkie i automatyczne pełni 
Poziom  diesla specjalistów dla diagnostyki 

 silnika zatrzymanie  awaryjny (NatychmiastoweWyłącznik )
Wewnętrzne  wody) przyłącza wymaga (Nie chłodzenie 
Ekran 15”  dotykowy  

Kompaktowy  probierczy  stółniezależny 
MTBR

einawosotsaZ

Przystępny

  EUP. i  EUIpompowtryskiwacze
 obsłużyć chcącego diesla

 warsztatu każdego dla wybór
 Niezbędny ergonomiczny.

 i wytrzymały dokładny,
 bardzo jest HK1400 funkcji

 pełny ale cenowo, 

 

Cambox HK-1400A
Zestaw  podłączenia do 4
wtryskiwaczy

 
HEUi.

zasilanie
- oleju ciśnienia niskiego

 Obieg  

 ciśnienia. wysokiego
 z oleju przelew ssąca

 pompa powrót, i 
  

 

HEUI.Kit.M2
Testuje  automatycznie 4

 wtryskiwacze
 

CRi/CRiN 
(CRiN 4.2) cewkowe 
i piezo oraz do  pompy CR

szystkichw   
 

2800bar
 producentów.

 i typów

CRDi/CRp

 

  



EZO-Kit*

HK-1400A

 wiecie.ś ymłca
na  diesla wówarsztat wszystkich dla cenowo

 pnyęprzystjest  , jednak ompowtryskiwaczyp
 testowaniu w powtarzalny i adnyłdok

 łby aby tak, zaprojektowany łzosta 

yjżU

 oleju
 rozlewania bez 

.
krzywki

 ępozycj ćzmieni szybko
 aby, lejemoapełniania n

 wygodnego jednostki 

yntelpmoK  SIU wóretpada serkaz 
Istnieje

 rynku. na dostępnych EUP i EUI wtryskowych
 systemów marki i typu każdego dla adapterów

 montażu w łatwych wachlarz szeroki 

Nowy

 OE. standardy ącąniajłspe
 danych ębaz ąaktualizowan stale cąwykorzystuj

rynku,   nadostępne  jednostkowe
 

EUP
pompy i   EUipompowtryskiwaczewszystkie

 testuje automatycznie i MTBr do pasuje Zapp
 Carbon przez zasilany i Hartridge ęfirm przez

 wyprodukowany HK-1400A Cambox 

Oferujemy

 oleju. rozchlapywania
  się bezodbywa i prosta tak była nie

 nigdy położenia jej i krzywki zmiana EZO-Kit
 zestawu użyciu przy Dodatkowo UIS.

 systemu każdego do adapterów montażu
 w łatwych wachlarz szeroki 

HK-1400A
Uniwersalny   EUP i EUI  Cambox

 

 
   

  

 
 
 

   



* Dostępne  opcje ** Przyszły  update 

TBCR

Rewolucyjny

 HEUi. - EUp - EUi - CRp - CRDi
wósystem     i wótypwszystkich marek  obsługi do diesla

 probierczego stołu konwencjonalnego degożka śćzdolno
 zapewnia Zapp Carbon firmy TBCr symulator 

Sterownik  podzespołu badanego i stołu 
Kontroluje  Pomp i Wtryskiwaczy marki i typy wszystkie 
Zawiera  testplany i OEM danych bazę 
Pracuje  diesla stołem konwencjonalnym każdym z 
Zaktualizowania

 elektroniczny
 pomiar o diesla stołu starego 

Podłączany  Camboxa każdego do (Wyzwalanego
i zbliżeniowym czujnikiem

 
)  zestawu CRDi  (BCR-Kit) *

  przystawki do CPodłączany arbon Zapp HEUI-KIT.M2 do 
  układu

 
HEUI

Kompaktowy,  przenośny i lekki 
Kodowanie  wtryskiwaczy Delphi C2i/C3i, Bosch IMA/ISA, 
Denso QR i Piezo/Cewkowe  VDO (VDO  wkrótce dostępne )
Funkcja  CRDi piezo stosu rewitalizacji 
Niebieskie  pomiarów tolerancje 
Dynamiczny  pomiar wagowy (BK)

 (CRDi, HEUI, EUI/EUP) 
Statyczny  pomiar wagowy (DFAP)  (CRp)
W  testowanie szybkie i automatyczne pełni 
Poziom  diesla specjalistów dla diagnostyki 
Wyłącznik  bezpieczeństwa 
Ekran 10”  dotykowy 

BCR-Kit 



Zestaw

. CR wtryskiwaczami
 najnowszymi z pracy do rynku na probierczego

 stanowiska konwencjonalnego degożka dla zanieąrozwi
 uniwersalne i kompaktoweUnikalne,  Rail. Common 

wtryskiwacze  na uchwyt 4Wygodny CRi lub   4 CRiN
Mocowanie   probierczego stołu podstawy do 
Przezroczysta  wyłącznikiem z bezpieczeństwa osłona 
Szyna - 2800Bar, zawór  ciśnienia czujnik i DRV 
4 x przewody  elastyczne 3000Bar z 

 stopni
 90 kolankiem 

4 x Podświetlane  rozpylania komory LED 
Podłączane  CRDi symulatora każdego do 

BCR-Kit 

Symulator TBCr  

 danych. ąbaz i wótest
 planami z rynku na HEUI aplikacje Kompleksowe

 w.óadapter gama szeroka oraz HEUI.Kit.M2Zestaw 

Szeroka

 .ciężarowych ciężkich i lekkich
 osobowych, samochodów

 do CRpomp  typów
 wszystkich dla mocujących

uchwytów  gama 

pmoZestaw  pRC p 
Zestaw

 stole. każdym na stosowania
 Możliwość 12VDC. Zasilanie

 ciężarowych. samochodów
 z CR pomp do smarowym

 olejem olejenia  
 
 
 

 

Zestaw CRp  CP3.3/3.4 

ZAWIERA

Dodatki - opcja

watsez  wóretpada 

 

Szeroki

marek  typów i  wszystkich
 

.
wtryskiwaczy podłączenia do

 niezbędne inne i hydrauliczne
 i elektryczne przewody

 oprawki, - CRDi wtryskiwaczy
 do adapterów zakres 

 

  
 

weodradnatS ryetpada   

 

   

 



Wykonywane  testy 
R2LC
estT  elektryki kΩ/μF, Ω/μH

CFL
prawdzenieS  wewnętrznych i zewnętrznych wycieków 

NLT
estT  końcówki szczelności 

LKT
tatycznyS  przelewu test 

aNOP
estT  rozpylacza otwarcia ciśnienia 

iVM (FL, PL, EM, LL, PI)
estT  wtryskiwacza wtryskowych dawek ełne(p

 przedwtrysk/dotrysk jałowy, bieg emisja,
 częściowe, obciążenie, 

.)
iVM-aDF  i

adanieB  ciśnieniu) danym przy punktów wielu (dla dawek przyrostu  
RSP
estT   wtryskiwaczakońcówki reakcji 

BIP systemy[ UIS
estT

   ]
 wtryskiwacza sterującego zaworu reakcji  

SPR
estT  testu warunkach wszystkich we rozpylania 

 SCV). IMV, (ZME, pompy dawkującego
 zaworu działanie bezpieczeństwa, zaworu praca ciśnienia, czujnika
 reakcja itp.), PCV, IMV, (DRV, ciśnienia wysokiego zaworu 

    
  

Oprogramowanie  AZO 
Zaawansowane

 oscyloskop. Wbudowany WiFi. i USB poprzez sprzętowego tym w
 oprogramowania, danych, bazy update synchronizacja, udostępnianie, WiFi,

 po drukowanie Android, systemem z oprogramowanie  
 
 

Czytelne

 
Jednostronicowy

 wyników.
 analizą pełną z wielostronicowy lub skrócony protokół 

 wyników. oceną kolorową z protokoły 
 

RSP 
Czujnik  rozpylaczy wszystkich do adaptowalny RSP 
Czujnik

 .ąemisj z problemy i
 silnika osiągi niskie nionyóźop wtrysk,  wtryskiwacz, cyąajłdzia wolno
 zdiagnozuj Szybko końcówki. i zaworu reakcji pomiar Precyzyjny EUP]
 / [EUI cychąsteruj wózawor ciśkszoęwi do przystosowany BIP 

azaB  danych OE, CZ i  użytkownika 

Edycja  parametrów 

alnewProgramo
Piezo i ewkowCe (HV: 300V /  0-35A)  0-    

 profile 

Obwody
  IC) OC, SC, StB, (StG, wtryskiwacz

 i płytę zabezpieczające 

Funkcja
aDFI  wtryskowej

 dawki przyrostu badania 
 

Tworzenie
  design wytrzymały i ergonomiczny

 przyjazny, multi-dawek, 

odatkowoD
ontrolaK

 

icśowicśałW

Specyfikacja

Protokoły

* Dostępne  opcje ** Przyszły  update 

1. Dynamiczny 

Możliwość
   pomiar

 
wagowy

elektroniczny 
(BK)

 Dokł *Wtryskiwaczy
 Kodowania 

: 0.2%FS,
powtarzalnosć

 
: 0.05% 

Zastosowanie:   
CRDi, EUI/EUP, HEUI

2. Statyczny 
 wagowy pomiar

 elektroniczny 
(DF

Dokł
AP)

: 0.6%FS 
Zastosowanie: 
CRp

raimoP  ynzcinortkele 



Zakład  produkcyjny 
364 Varis-Koropiou Ave. Koropi
194 00 Athens, Greece

A.I.S. GmbH
68165 Mannheim, Germany

Siedziba  główna ystrybucjaD
CarTechnik
Bora-Komorowskiego
tel.
biuro@cartechnik.pl
www.cartechnik.pl 

 
 33 wew. 58 56 411 12 

 Kraków 31-476 11, 
  

 Polsce w 

www.carbonzapp.pl
www.carbonzapp.com 


