
DCI 700
 O novo banco de ensaio de gasóleo 
para injetores common rail



que compensa.
Idealmente equipado para 
os desafios do futuro

Mais informações disponíveis online:
https://bit.ly/2ueGwxt

Precisão

Os mais recentes padrões de emissão de gases de escape e futuras diretivas aumentam a importância do teste 
dos injetores common rail nos motores a gasóleo modernos. Por conseguinte, quanto mais precisa for a medição, 
mais precisamente o injetor pode ser adaptado para alcançar o máximo desempenho. A nossa solução: o novo 
banco de ensaios de gasóleo DCI 700 da Bosch assegura uma vantagem efetivamente competitiva para sua 
oficina hoje e nos próximos anos.  
Com seu novo sistema de medição preciso de alta velocidade, o DCI 700 também reduziu os tempos de 
configuração e ensaio como operação fácil de executar. 

Todos os injetores que podem ser 
testados: 

�  Injetores Bosch - incluindo os
com tecnologia VCC e NCC
bem como os injetores de veículo
comercial
com tecnologia amplificada

� Injetores VDO/Siemens

� Outros tipos de injetor:
– Injetores Delphi
– Injetores Denso
– Injetores Caterpillar
– Injetores Stanadyne



Rapidez
que inspira.
O DCI 700 aumenta o ritmo:
média de apenas 12 minutos para testar um conjunto de injetores padrão

Vantagens para sua oficina:
�  Economia de tempo e maior rendimento,

uma vez que quatro injetores padrão são
montados e desmontados em apenas
cinco minutos, com uma duração média
de teste de apenas 12 minutos

�  Preparado para o futuro com a
possibilidade de testar injetores a gasóleo
para veículos de passageiros e comerciais
- da Bosch e de outros fabricantes

�  O único banco de ensaios da Bosch no
mercado capaz de testar novas tecnolo-
gias VCC e NCC de acordo com as especi-
ficações dos fabricantes

�  Maior qualidade, fiabilidade e transparência
graças a testes rápidos e precisos, incluindo
codificação IMA/NIMA

�  Máxima eficácia através de processos ergonó-
micos e conceito operacional intuitivo

�  Atualizações de software e planos de teste di-
sponíveis para transferência fácil e
conveniente

�  Baixos custos de manutenção, uma vez que as
mangueiras de alta pressão deixam de ser
necessárias

O novo banco de ensaio a gasóleo DCI 700:

� Ensaios de injetor CR exato e rápido (common rail)

�  Capaz de testar injetores CR com tecnologia VCC e
NCC, bem como injetores de veículos comerciais com
tecnologia amplificada

�  Ensaios precisos de acordo com as mais recentes
normas OE

�  Até 70% menos tempo de ensaio: média de
12 minutos para um conjunto de injetores padrão

�  Compatível com diretrizes futuras

�  Montagem e desmontagem fácil e rápida dos
injetores

�  Design ergonómico e fácil de utilizar

�  Monitor rotativo, giratório e regulável em altura

�  Operação através de ecrã tátil ou teclado e rato

�  Fácil instalação - sem mangueiras de alta pressão
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Robert Bosch S.A.                       
Automotive Aftermarket

Av. Infante D. Henrique, Lote 2E-3E
1800-220 Lisboa - Portugal 
boschaftermarket.pt 

As tecnologias Bosch são utilizadas em todo o mundo em quase todos os 
veículos. 
Estamos focados nas pessoas e em garantir a sua mobilidade.

Como tal, temos dedicado os últimos 125 anos de espírito pioneiro 
e experiência em investigação e fabrico para alcançar isto.

Continuamos a trabalhar na nossa exclusiva combinação de soluções para 
peças sobresselentes, dispositivos de diagnóstico, equipamentos e serviços 
de oficina:

▶ Soluções para reparações eficientes dos veículos

▶ Equipamento e software de oficina inovadores

▶ A gama mais abrangente do mundo de peças novas e de substituição

▶ Grande rede de clientes grossistas, para um fornecimento rápido e fiável
das peças

▶ Linha de apoio competente

▶ Ofertas abrangentes em termos de ensino e formação

▶ Metas de vendas e apoio de marketing

Impulsionada pela eficiência

Saiba mais em:
boschaftermarket.pt 

Aquilo que o impulsio-na 
a si Impulsiona-nos a nós




