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wtryskiwaczy Common  Rail 
 
 

 
 

EPS 118 próbnik wtryskiwaczy Common rail 
Zapytaj o rabat ceny do negocjacji ! 

EPS 118 – Elektroniczny próbnik do sprawdzania: 
 
- wtryskiwaczy Common Rail: 
• elektromagnetycznych CRI z samochodów osobowych Bosch 
• elektromagnetycznych CRI z samochodów osobowych Delphi, Denso (opcja) 
• piezoelektrycznych Bosch 
• piezoelektrycznych Delphi, Siemens (opcja) 
- wtryskiwaczy mechanicznych: 
• wtryskiwaczy DHK 1- i 2-sprężynowych 
• wtryskiwaczy DHK z NBF  
• wtryskiwaczy stopniowych bocznie zasilanych (np. Mercedes Actros, Atego) 
- końcówek pompowtryskiwaczy 
 
• po zastosowaniu odpowiednich narzędzi i adapterów można dokonać sprawdzenia części wtryskowej pompowtryskiwaczy 
UI i UIN (opcja) 
Wygodna osłona ułatwiająca obsługę (np. CRIN) 
- Prosty montaż podzespołów na urządzeniu 
- Uniwersalny uchwyt do końcówek pompowtryskiwaczy, wtryskiwaczy konwencjonalnych i Common Rail CRI/CRIN 
- Komora wtryskowa do wtryskiwaczy konwencjonalnych, pompowtryskiwaczy UI i Common Rail CRI/CRIN 
- Konieczne wykorzystanie adapterów CRIN jak w przystawkach do stołów probierczych EPS 815 lub EPS 708 
- Ekran dotykowy, klawiatura w opcji 
- Automatyczny przebieg testu 
- Wbudowana baza danych do zapisywania wyników testów oraz danych klienta 
- Kompaktowy próbnik z systemem operacyjnym Windows XP 
- Złącze USB do drukarki, myszy, klawiatury 
- Drukowanie protokołów z wynikami pomiarów i danymi klienta     
 

 
 
Eps 118 katalogowa cena urządzenia 38.000zł Rabat I cena do negocjacji  
Eps 205 Katalogowa cena urządzenia 108.000zł  
Ceny netto  
KrugerQ Technika pomiarowa urządzenia do regeneracji I testu podzespołów wtryskiwaczy I pompow-
tryskiwaczy  
Retail Price Eps 118 38.000zł 
Discount negotiable call write an email welcome 
Retail Price Eps 205 112.000zł 
Discount regocjacji to call, write an email invite 
Not only the price but we have the knowledge to help service practice Technical 
Studio equipment diesel practical training lab diesel 
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Alwi L.Wieja dystrybutor Bosch 43-300 Bielsko Biała ul.Stefana Batorego 27 Diesel Center Bielsko 
Diesel Bielsko Eps 118 Eps 205 Eps 708 testery usterek stół probierczy pracownia Diesla wyposażenie  
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 www.krugerQ.com  
Alwi L.Wieja Dystrybutor firmy Bosch zaprasza na pokazy szkolenia praktyczne www.alwi.pl    


