
DCI 700
Nowy stół probierczy  
do badania wtryskiwaczy 
Common Rail



Precyzja 

Nowy stół probierczy Boscha DCI 700 jest wyposażony w bardzo szybki system mocowania, który skraca czas 
montażu i testowania podzespołu oraz zapewnia przyjazną obsługę dla użytkownika. Posiada również precyzyjny 
system pomiaru,który gwarantuje dokładną kalibrację i adaptację wtryskiwacza zapewniając maksymalną 
wydajność pracy.

która się opłaca.
Stół probierczy DCI700 posiada bardzo precyzyjny system pomiaru:
gwarantuje dokładną kalibrację i adaptację wtryskiwacza.

Badane podzespoły: 

�  wtryskiwacze Boscha:
– elektromagnetyczne kulkowe  

CRI1.13-2.16/CRIN1.x-3.22
– elektromagnetyczne zrównoważone ciśnieniowo 

 CRI2.18-2.22 bez i z funkcjami VCC i NCC
– elektromagnetyczne CRIN4 HADI  

(ze  wzmacniaczem hydraulicznym)
– wtryskiwacze piezoelektryczne CRI3.16-3.25 

� wtryskiwacze VDO/Siemens

� wtryskiwacze innych producentów: 
 – Delphi
 – Denso
 – Caterpillar
 – Stanadyne



Szybkość
która inspiruje.
Stół probierczy DCI 700 przyspiesza pracę:
średni czas testowania standardowego zestawu 4 wtryskiwaczy to tylko 12 minut.

Korzyści dla warsztatu:
�  oszczędność czasu i większa wydajność 

pracy – 5 minut na montaż i demontaż 
standardowego zestawu wtryskiwaczy 
oraz średnio 12 minut na jego testowanie

�  oszczędność kosztów – brak przewo-
dów wysokiego ciśnienia stosowanych w 
starszych urządzeniach, które zużywały się 
podczas pracy

�  długoterminowa inwestycja - stół 
umożliwia testowanie wtryskiwaczy 
CR Boscha oraz innych producentów, 
stosowanych w samochodach osobowych 
i pojazdach użytkowych (od najstarszych 
do najnowszych generacji)

 �  testowanie wtryskiwaczy obejmuje również 
kodowanie IMA/NIMA

� jedyny stół probierczy na rynku umożliwiający 
testowanie najnowszych wtryskiwaczy z funk-
cjami VCC i NCC, zgodnie ze specyfikacjami 
producentów samochodów

�  wysoka efektywność pracy dzięki optymal-
nej ergonomii procesu i intuicyjnej obsłudze 
stanowiska

�  aktualizacje oprogramowania dostępne on-line

Najważniejsze cechy:

� dokładne i szybkie testowanie wtryskiwaczy CR

� możliwość testowania wtryskiwaczy CR wykonanych  
 w najnowszej technologii z funkcjami VCC i NCC  
 oraz wtryskiwaczy CRIN HADI

�  testy zgodne z aktualnymi standardami produkcji na 
OE oraz przyszłymi dyrektywami dotyczącymi diesla 
(np. emisji spalin)

�  do 70% krótszy czas testowania – średnio 12 minut  
dla standardowego zestawu 4 wtryskiwaczy

� szybki i łatwy montaż i demontaż wtryskiwaczy 
 (bez użycia przewodów wysokiego ciśnienia)

�  przyjazna dla użytkownika, ergonomiczna konstrukcja 
stołu

�  możliwość regulacji wysokości położenia monitora  
i jego obrotu w 2 osiach

�  obsługa stołu za pomocą ekranu dotykowego  
lub myszki i klawiatury 
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W technologię Boscha wyposażone są niemal wszystkie samochody na świecie. W centrum naszych 
zainteresowań są zawsze Klienci i ich potrzeby.

Tę misję realizujemy od ponad 130 lat głownie poprzez badania, pionierskie wynalazki  
(np. ESP, bezpośredni i elektroniczny wtrysk paliwa) oraz współpracę z producentami samochodów.

W naszej ofercie znajdują się: 

Części zamienne:
 systemy wtryskowe do silników diesla
 systemy wtryskowe do silników benzynowych
 systemy hybrydowe / e-mobilność
 układy hamulcowe
 świece zapłonowe
 akumulatory
 filtry
 wycieraczki
 oświetlenie
 elektroniczne układy kierownicze
 paski i zestawy rozrządu
 alternatory i rozruszniki
 produkty regenerowane (BX)

Technika diagnostyczna i wyposażenie warsztatów:
 oprogramowanie diagnostyczne
 testery usterek i diagnoskopy
 analizatory spalin i dymomierze
 urządzenia do obsługi klimatyzacji
 ładowarki warsztatowe i testery akumulatorów
 urządzenia do testowania systemów diesla
 przyrządy do kalibracji systemów wspomagania kierowcy

Usługi:
 infolinia techniczna
 szkolenia techniczne
 koncepcje serwisowe

Inspiruje nas mobilność

Dystrybutor:

2018/08  Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych oraz handlowych. Informacje podane w katalogu nie stanowią ofert w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Robert Bosch Sp. z o.o.
Wyposażenie Warsztatów
02-231 Warszawa, ul. Jutrzenki 105
tel.: 22 715 40 00
www.bosch-ww.pl

Więcej informacji na stronie:  
www.bosch-ww.pl

Kierujemy się tym, co jest 
najlepsze dla warsztatu


