DK

EPS 118 Injektortester:
Simpel og præcis enhed til alle
typer af værksteder

EPS 118: Den enestående tester til efterprøvning
og udskiftning

EPS 118: Pladsbesbarende og robust desktop-service med gennemsigtigt

Nem betjening via berøringsskærm selv uden forudgående viden om

kammer

testning af dieselinjektorer

Andelen af common rail-systemer i dieselmotorer

Fordele for værkstedet

fortsætter med at stige. Den nye EPS 118 tilbyder

ff Mulighed for testning af common rail-injektorer på

præcisionsteknologi fra Bosch til en overkommelige pris, så selv mindre værksteder har mulighed
for at få del i dette voksende marked med en
minimal udgift.

basisniveau
ff Sparer tid og penge i forhold til at outsource testningen
ff Nem at bruge selv uden forudgående erfaring
ff Hurtig identifikation af defekte injektorer
ff Suveræn pris

Oversigt over EPS 118-injektortesteren til common railsystemer:

ff Rapportudskriften gør det nemmere at overbevise
kunderne

ff Præcis og fuldautomatisk injektortestning
ff Simpel og hurtig opsætning
ff Intuitiv brugergrænseflade (berøringsskærm)

Software og display

ff Dækker en lang række injektorer (herunder Bosch,

Tydeligt struktureret og letforståelig, innovativ

Continental, Siemens, Delphi, Denso)
ff Database med testværdier (Bosch og andre fabrikanter)
ff Ydeligere injektorspecifikke oplysninger
ff Visning af sprøjtemønstret ved alle tryk

menunavigation.
Flere formater til visning af resultaterne, f.eks.:
– Normal tilstand: visning af godt/dårligt
– Eksperttilstand: visning af godt/dårligt og grafisk
visning af indsprøjtningsmængde

ff Nem oversigt over testresultater til værkstedet og
kunden
ff Rapportudskrift
ff Pladsbesparende bordenhed (60 x 60 cm)

EPS 118: Komponenter, der kan testes
ff Common rail-injektorer med magnetventil (til biler)
fra Bosch, Denso, Delphi
ff Common rail piezo-injektorer (til biler)
fra Bosch, Denso, Siemens og Continental
ff Common rail-injektorer med magnetventil (til
lastvogne) fra Bosch

Display i Ekspert-tilstand med grafisk visning af indsprøjtningsmængde

Testrapporten viser resultaterne af de individuelle tests

og testtryk

Teknisk udstyr, som gør arbejdet effektivt

Betegnelse

Ordrenummer

ff Testtryk på op til 1800 bar

EPS 118*

0 683 803 180

ff Trefaset strømforsyning ikke nødvendig for at bruge

Tilbehør: til personbiler med tredjeparts

1 687 010 518

enheden
ff Intet behov for køle-/varmesystem
ff Nemt eftersyn og udskiftning af filtre
ff Softwareopdatering og tilslutning af printer via USB
eller WLAN

common rail-injektorer (Denso, Delphi,
Siemens, VDO og Continental)
Tilbehør: Tilslutningsstykke til common 	
Tilbehør: Tilbageløbskonnektor til common 	

1 687 016 038

rail-injektorer i lastvognsmotorer (Bosch)
Tilbehør: Tilslutningsadapter til common 	

Tekniske krav

1 683 386 166

rail-injektorer i lastvognsmotorer (Bosch)

på anmodning

rail-injektorer i lastvognsmotorer (Bosch)

ff 100-240 V netforsyning
ff Trykluftforsyning på 7-8 bar med en strømningshastighed på 320 l/min.

 *Manual og software på dansk sprog

ff Almindelig værkstedskompressor påkrævet
Amortiseringseksempel
Hvis værkstedet tester fire injektorer om ugen med

Generel bemærkning: Udstyret er ikke godkendt til reparation af
common rail-injektorer eller vurdering af garantikrav.
IMA-kodning er ikke muligt.

EPS 118, amortiseres udstyret på cirka to år.

EPS 205: Det næste trin til videreudvikling af dine dieselkompetencer
I forhold til EPS 118 tilbyder EPS 205 adskillige avancerede funktioner til testning og reparation af common rail-komponenter, f.eks.:
ff EPS 205 kan også teste dyse-og-holder-enheder og trykket i dyseåbningen på
enhedsinjektorer.
ff På EPS 205 vises de specificerede og faktiske værdier.
ff Intet behov for en ekstern kompressor.
ff Kortere testtider.

Det, der driver dig, driver os.
Der bruges Bosch-teknologi i praktisk taget alle biler i verden.
Vi fokuserer på mennesker og på at hjælpe dem med at forblive mobile.
Vi har været menneskecentrerede i mere end 125 år med vores pionerånd,
forskning, produktion og ekspertise.
Vi tilstræber konstant at levere en enestående kombination af reservedele,
diagnosticering, værkstedsudstyr og serviceydelser:
 Avancerede løsninger til effektiv bilreparation
Produkter og serviceydelser
fra Bosch

 Innovativt værkstedsudstyr og software – som også kan
leases på favorable betingelser
 Verdens største udvalg af nye dele og ombytningsdele
 Hurtig og pålidelig levering

 Omfattende udbud af kurser
 Specifik salgs- og markedsføringsstøtte
 Plus en række andre serviceydelser

Der tages forbehold for tekniske og programmæssige ændringer

 Kundeservice fra eksperter via vores hotline

Robert Bosch A/S
AA-Diagnostics
Telegrafvej 1
DK-2750 Ballerup
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