
The new DCI 700 diesel test bench at a glance:

�  Exact and fast CR injector testing (common rail)

�  Capable of testing CR injectors with VCC and NCC
technology as well as commercial-vehicle injectors
with amplified technology

�  Accurate testing in accordance with latest  
OE standards

�  Up to 70 % shorter test times: average of  
12 minutes for a set of standard injectors

�  Compatible with future guidelines

�  Easy, fast loading and unloading of injectors

�  Ergonomic and user-friendly design

�  Rotating, swiveling and height-adjustable monitor

�  Operation via touchscreen monitor or keyboard
and mouse

�  Easy setup – no high-pressure hoses

DCI 700
 Новият дизелов стенд 
 за комън рейл инжектори



Новият дизелов стенд DCI 700 с един поглед:

Въртяща се 
регулируема 

подложка

Интегрирана 
опора за BQS 

четец

15,6“ LCD 
сензорен 

екран

Компютър с 
Windows 10 с 
интерфейси

Скосена 
долна част за 
ергономична 
работа на 
стенда

Плъзгаща се 
врата за бързо 

отваряне и 
затваряне

Съхранение 
на аксесоари 
CRI и CRIN

Нова, 
патентована 
концепция: 
въртяща се 
релса

Блок за обратния 
поток на 
инжектори A и B

Научете повече за DCI 700 в 

продуктовото видео::

https://www.youtube.com/

watch?v=4Al0eIqcMT0

Конфигурирайте DCI 700 

според вашите изисквания:

bit.ly/AA_Configurator

Артикулен номер DCI 700 400 V, 50 Hertz: 0 683 725 001
DCI 700 200 V, 60 Hertz: 0 683 725 002

Осветление

Блок за обратния 
поток на 
инжектори C и D 



която вдъхновява.
До 70% по-бързо тестване: един комплект стандартни 
инжектори се проверява за 15 минути

Скорост

С навлизането на новите стандарти за вредните емисии и бъдещите директиви, тестването на 
комън рейл инжекторите за модерните дизелови двигатели става все по-важно. Поради това, 
колкото по-прецизно е измерването, толкова по-точно инжекторът може да бъде настроен за 
максимална производителност. Нашето решение: Новият дизелов стенд DCI 700 на Bosch, който 
осигурява ефективно предимство за сервизите пред конкуренцията - сега и за в бъдеще. С новата 
си високоскоростна и прецизна измервателна система DCI 700 намалява времето за подготовка и за 
тестване и е много удобен за потребителя.

Знаете ли, че...?

С 1 855 артикулни номера на Bosch

 690 милиона
CRI/CRIN инжектора на Bosch са по 
пътищата в целия свят.
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Прецизност
която се отплаща.
Перфектно оборудван 
за бъдещите предизвикателства

Предимствата за Вашия сервиз:
▶  До 70 % по-кратко време за тестване:

монтаж и демонтаж на комплект
стандартни инжектори в рамките на 5
минути и средно 15 минути време за
изпитване

▶  По-високо качество, надеждност и
прозрачност за инжекторите Bosch
благодарение на бързото и прецизно
тестване, включително и IMA/ITA/NIMA
кодиране

▶  Максимална ефективност чрез
патентована концепция за въртящ
се колектор. Уязвимите маркучи
за високо налягане вече не са
необходими; лесна настройка и
намалени разходи за поддръжка

▶  Винаги актуален чрез редовни онлайн
актуализации

▶  Ергономичен дизайн и скосена долна част
за удобна работа директно на стенда

▶  Тестване на Common Rail инжектори с
технология VCC (Valve Closing Control –
контрол на затварянето на клапаните) и
NCC (Needle Closing Control – контрол на
затваряне на иглата)

▶  Готов за бъдещето с модулни комплекти
за надграждане за инжектори за леки,
товарни автомобили и селскостопански,
строителни машини - от Bosch и други
производители (Delphi, Denso, VDO)

▶  Благодарение на сравнението на номера
на частта с информацията от базата
данни, налягането на обратния поток се
настройва автоматично, като се елиминира
необходимостта от клапани

Винаги актуален благодарение на софтуерния абонамент

Софтуерният абонамент е новост и е необходим 
за пускането в експлоатация на вашия DCI 700. 
Освен активиране, с него се осъществяват и 
редовни онлайн актуализации за перфектна работа. 
Софтуерът предоставя текущи данни, осигурява 
гладки процеси и се изплаща след тестване само на 
6 комплекта инжектори. 

Изберете вашия абонамент:

�  CRI: 1 687 P15 090

�	  CRIN incl. CRIN 4.2: 1 687 P15 100
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Обхват на доставката 
на DCI 700:

Аксесоари

� Помпа за високо налягане CP4.2

�  Комплект аксесоари CRI за
електромагнитни и пиезо CRI

�  15,6“ LCD сензорен екран

�  Въртяща се поставка за
клавиатура и мишка

С опционалните аксесоари DCI 
700 може да се използва както 
за CRIN, така и за бъдещите 
поколения инжектори.

�  CRIN 1, CRIN 2, CRIN 3: 1 687 010 607

�  CRIN 4.2: 1 687 010 608

�  CRI от други производители:
1 687 010 609

Технически данни DCI 700

Тестово налягане 30 MPa – 250 MPa

Макс. налягане на рейла 260 MPa

Механично ограничение на налягането 270 MPa

Контрол на налягането в рейла чрез: 2 клапана за регулиране на налягането (DRV) на рейла и MeUN (ZME) на 
CP4

Автоматичен контрол на налягането на обратния поток на 
инжектора 50 kPa – 1200 kPa

Използвана HD помпа за генериране на тестово налягане CP4.2 (CP4-25)

Обем на резервоара за тестово масло:
на макс. маркировка
на мин. маркировка

45 l
35 l

Въртящ момент за затягане на връзките за високо налягане и 
блокиращите винтове 25 Nm

Размери с монитор и поставка за клавиатура 
(Д/В/Ш в mm)

1616 x 1736 x 1082

Размери без монитор и поставка за клавиатура 
(Д/В/Ш в mm)

1616 x 1736 x 786

Тегло без тестово масло 590 kg

Операционна система Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 Bit

Захранване с променливо напрежение
180 VAC - 230 VAC (0 683 725 002)
380 VAC - 440 VAC (0 683 725 001)

Номинален ток 15 A

Предпазител 16 A

Фази 3P - PE

Входяща честота 50 Hz/ 60 Hz

Клас на защита на целия тестов стенд IP 20

Въздушно налягане, съответстващо на височина от 700 hPa – 1060 hPa ≤ 2200m

Ниво на звуково налягане на работното място, съгласно DIN 
EN ISO 11201 < 69,2 dB(A) +/- 2,5 dB

Работна температура 5 °C – 40 °C

Макс. допустима относителна влажност ≤ 90 % (при 25 °C за 24 часа)

Температура на съхранение -20°C до 60°C

Актуализации на софтуера и базата данни С DDM (с Мениджъра за диагностични изтегляния, необходима е 
връзка с интернет) 
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Технически данни: 



За повече информация посетете 
www.bosch.bg

Онова, което 
задвижва вас, 
задвижва и нас A
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Роберт Бош ЕООД
Автомобилно оборудване
Бизнес отдел „Автомобилни сервизни решения“

София 1407
Бул. Черни връх 51Б
FPI Бизнес център, сграда 2
www.bosch.bg

Технологиите на Bosch се ползват във всички автомобили по 
целия свят. За нас най-важни са хората и осигуряването на тяхната 
мобилност. 

Вече 130 години им посвещаваме откривателския си дух, иновациите и 
нашата експертиза в развоя и производството. 

Продължаваме да усъвършенстваме уникалната си комбинация от 
резервни части, диагностика, сервизно оборудване и услуги:

▶ Модерни решения за ефективни автомобилни ремонти

▶ Иновативно сервизно оборудване и софтуер

▶ Най-богатата гама от нови и обменни резервни части в света

▶ Широка дилърска мрежа за бързи и надеждни доставки на авточасти

▶ Компетентен технически съпорт

▶ Широкообхватна програма от обучения

▶ Специален продажбен и маркетингов съпорт

Задвижвани от ефективността


