
СИМУЛАТОР Common Rail TFT EVOLUTION

Технически характеристики:

- Захранване: 100 – 240V 50/60Hz
- Тест на соленоидни и пиезо инжектори:
- - От База Данни
- - Свободен режим
- База Данни за инжектори на BOSCH, SIEMENS, DELPHI, DENSO
- Обновяване на Базата Данни през USB порт или SD Card
- Тест с единичен импулс pre-injection чрез compairing кит
- Тест на регулирането на налягането за помпи на BOSCH CP1/CP3/CP4, 

DELPHI и SIEMENS HD-E
- Модула е съвместим с benches CR4 (версия H1, H2 и H3 със или без 

инвертор)
- Възможност за свързване с Тест benches на други производители, до 6 

инжектора
- 5,6’’ цветен TFT дисплей
- Сериен принтер



CR4 (H3) ИНВЕРТОР

Технически характеристики:

- Захранване : трифазно, 380V 50Hz
- Регулатор на оборотите на помпата 100 – 1500 RPM
- Симулатор с буквено – цифров дисплей
- Софтуер версия H3 – поддържа помпи CRAIL, BOSCH, SIEMENS
- Комплект стандартни аксесоари
- U/S почистващ резервоар 2,75л и консумативи за него



CR4 TFT ИНВЕРТОР

Технически характеристики:

- Захранване : трифазно, 380V 50Hz
- Регулатор на оборотите на помпата 100 – 1500 RPM
- Симулатор с 5,6’’ TFT дисплей, енкодер и клавиатура
- Тест на инжектори BOSCH и SIEMENS (Соленоидни и пиезо) с помощта на вградена 

База Данни за тестове
- Тест на регулирането на налягането за помпи на BOSCH CP1/CP2/CP4, DELPHI и 

SIEMENS
- Обновяване на Базата Данни през USB порт или SD Card
- Импулсен pre-injector тест, изобразяван в/у цифров индикатор (по заявка)
- U/S почистващ резервоар 2,75л и консумативи за него



АКСЕСОАРИ

  Кит DRV клапани за свързване с новите помпи, необорудвани с 
DRV

 Кит адаптери за камиони Renault и Iveco (8 броя)

 Кит адаптери за камиони MAN (8 броя)



ОБОРУДВАНЕ ЗА ПОДДРЪЖКА НА COMMON RAIL 
ДВИГАТЕЛИ

НОВ MASTER КИТ ЗА ОБРАТНОТО ГОРИВО НА COMMON RAIL СИСТЕМИТЕ 

Този кит позволява да осъществите бърз контрол на обратното гориво, позволявайки да 
откриете евентуални аномалии.

 Окомплектовката включва:
- Manifold with 6 graduated burettes, 6 straight hoses and couplings for the connection to the 

injector outlet
- 6 куплунги за Delphi инжектори
- 18 90° куплунги за инжектори Bosch, Siemens, Delphi
- 6 10 cc бюрети за директно свързване с common rail инжекторите на Mercedes 

КОМПЛЕКТ 4 БРОЯ SEAT CUTTER ЗА ДИЗЕЛОВИ ИНЖЕКТОРИ

Окомплектовката включва:
- pilot post
- 15 mm flat reamer – универсално приложение
- 17 mm flat reamer – Delphi/Bosch (BMW,PSA,RENAULT,FORD)



- 19 mm flat reamer - Bosch инжектори (MERCEDES CRD)
- 19 mm angled reamer (Fiat/Iveco)

Stee: SKD11
Hardness 58-60 HRC
Blow mould case included.
Features:
- “Re-face” the diesel injector seat in order for the new or reconditioned injector to be fitted 
correctly
- Avoid an high risk of ‘blow by’occurring couse of the build up of carbon desposits and effect of 
corrosion.
- Приложим при всички модерни common rail дизелови двигатели

КОМПЛЕКТ 9 БРОЯ ЕКСТРАКТОРИ ЗА COMMON RAIL ИНЖЕКТОРИ

Окомплектовката включва:
- Обратен чук (Kg 1,75)
- Адаптер M17x1.0
- Адаптер M27x1 за Bosch injector head
- Адаптер M12x1,75



МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ЕЛЕКТРОНЕН ЦИФРОВ ИНДИКАТОР

Характеристики:
- ø 60mm DIN 878
- нулева точка
- задържане минимум/максимум
- отчитане 0,001
- точност 0,005
- кабел за BOSCH инжектори usable with the excitation cable from the CR4 TFT Bench

НОВ MASTER КИТ ЗА ОБРАТНОТО ГОРИВО НА COMMON RAIL СИСТЕМИТЕ С 8 
ЦИЛИНДЪРА (AUDI)

НАБОР МЕДНИ ШАЙБИ ЗА COMMON RAIL ДВИГАТЕЛИ 
(10 различни размера, общо 1032 бр)



КОМПЛЕКТ 4 reamers за Common Rail ИНЖЕКТОРИ

Служи за почистване на гнездата на дюзите (вътре в двигателя).
Предназначен за Common Rail тип Delphi и тип Bosch (flat/conical)

РЪЧНА ПОМПА ЗА ТЕСТЕР НА ИНЖЕКТОРИТЕ
(до 600 бара)


