The new DCI 700 diesel test bench at a glance:
	E xact and fast CR injector testing (common rail)
	Capable of testing CR injectors with VCC and NCC

technology as well as commercial-vehicle injectors
with amplified technology

DCI 700

	Accurate testing in accordance with latest

OE standards

	Up to 70 % shorter test times: average of

12 minutes for a set of standard injectors

Common Rail Enjektör İçin
Yeni
Cihazı
	Easy, fast
loading Test
and unloading
of injectors

	Compatible with future guidelines


	Ergonomic and user-friendly design
	Rotating, swiveling and height-adjustable monitor
	Operation via touchscreen monitor or keyboard

and mouse

	Easy setup – no high-pressure hoses

Hızlı

%70 Daha hızlı sürede test imkanı veren sistem
Bir takım enjektör için 15 dakikada test imkanı

En yeni egzoz emisyon standartları ve gelecekteki yasal düzenlemeler, modern dizel motorlardaki
common rail enjektörlerinin test edilmesinin önemini arttırmaktadır. Bu nedenle, ölçüm ne kadar
hassas olursa, enjektör o kadar doğru bir şekilde maksimum verimlilikte uyarlanabilir. Çözümümüz:
Bosch'un yeni DCI 700 dizel test tezgahı, atölyeniz için bugün ve gelecek yıllar için rekabet avantajı
sağlar. Yeni yüksek hızlı hassas ölçüm sistemi ile DCI 700, kurulum ve test sürelerinin yanı sıra
kullanıcı dostu arayüz programı ile de zamandan çok ciddi kazanım.

Biliyor musunuz?

1.855 Farklı referans numarası ile

690 Milyon
Bosch marka CRI/CRIN Enjektörü
dünya üzerinde kullanımdadır.
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Hassas
Atölye için Avantajları
 %70 Daha kısa test süresi :

 Ergonomik tasarımı sayesinde test cihazında

 Yüksek kalite ve Güvenilirlik


VCC (Valve Closing Control) ve NCC
(Needle Closing Control) teknolojisine sahip
Common Rail Enjektörleri test imkanı

Beş dakika gibi kısa bir sürede 1
Takım enjektörün bağlanması ve
sökülmesi,15 Dakikada test edilmesi

IMA/ITA/NIMA kodlamaları dahil hızlı ve
hassas testler sayesinde Bosch
enjektörleri kesin sonuç.

 Patentli teknolojisi ile maksimum verimlilik , hareketli rail ünitesi sayesinde
yüksek baınç hortumlarına ihtiyaç
duyulmaz, bakım maliyetleri azalır.

 Online güncelleme özelliği ile her zaman
güncel test planları

rahat çalışma imkanı

 Opsiyonel setler ile otomobiller, ticari araçlar,
tarım araçları, iş ve inşaat makinalarında
kullanılan Bosch ve Diğer üreticilerin (Delphi,
Denso, VDO) Enjektörlerini test imkanı

 Parça numarasının veri tabanı bilgileri ile

karşılaştırılması sayesinde test basıncı
otomatik olarak ayarlanır, böylece gerekli
vanalara olan ihtiyaç ortadan kalkar

Yazılım abonelikleri sayesinde her zaman güncel test planları
Yazılım aboneliği bir yeniliktir ve DCI 700'ün ilk
çalışması için gereklidir. Etkinleştirmeye ek
olarak, mükemmel çalışma için düzenli çevrimiçi
güncellemeler sağlar.
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Technical Data:
Technical Data

DCI 700

Test pressure

30 MPa – 250 MPa

Max. Rail pressure

260 MPa

Mechanical pressure limitation

270 MPa

Rail pressure control by:

2 Pressure control valve (DRV) on Rail and MeUN (ZME) in CP4

Automatical Injector back flow pressure control

50 kPa – 1200 kPa

Used HD pump for test pressure generation

CP4.2 (CP4-25)

Capacity of test oil tank:
at the max. marking
at the max. marking

35 l

Tightening torques of high-pressure connections, locking screws

25 Nm

Dimensions with monitor and keyboard tray
(W / H / D in mm)

1616 x 1736 x 1082

Dimensions w/o monitor and w/o keyboard tray
(W / H / D in mm)

1616 x 1736 x 786

Weight w/o test oil

590 kg

Operating System

Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 Bit

AC Voltage supply

380 VAC - 440 VAC (0 683 725 001)

Rated current

15 A

Fuse

16 A

Phases

3P - PE

Input frequency

50 Hz/ 60 Hz

Protection class entire test bench

IP 20

Air pressure, corresponds to a height of

700 hPa – 1060 hPa ≤ 2200m

Workplace-related emission sound pressure level according to
DIN EN ISO 11201

< 69,2 dB(A) +/- 2,5 dB

Operating temperatur

5 °C – 40 °C

Max. permissible relative humidity

≤ 90 % (at 25 °C and 24 hours duration)

Storage temperature

-20°C bis 60°C

Software and database updates

via DDM (Diagnostics Download Manager, internet connection necessary)

DCI 700 Teslimat
Kapsamı:
 Selenoid bobin kontrollü CRI enjektörler
ve piezo kontrollü CRI Enjektörler

Opsiyonel Aksesuarlar
Opsiyonel aksesuarlar ile DCI 700
CRIN enjektörler ve gelecekte
çıkacak enjektörler için
kullanılabilir.

 CRIN 1, CRIN 2, CRIN 3: 1 687 010 607
 CRIN 4.2: 1 687 010 608 – 2020 Yılı İçerisinde
 Delphi, Denso, VDO Kiti: 1 687 010 609
2020 Yılı İçerisinde
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DCI 700 Yeni Nesil Enjektör Test Cihazına Genel Bakış
Güçlü Aydınlatma

Geri dönüş Valf
Bloğu C ve D
Geri dönüş Valf
Bloğu A ve B

Yni patentli
Rail Ünitesi

Hızlı açma ve
kapatma için
kayar kapı

15,6'' LCD
DokunmatikMonitör
BQS Barkod
okuyucu için
entegre aparat

Döner ve
ayarlanabilir
raf
Kolay
çalışmayı
sağlayan
eğimli panel

Sipariş No: 0 683 725 001

Windows 10
bilgisayar

Bizim Birikimimiz, Sizin Başarınız.
Bosch teknolojileri, neredeyse tüm araçlarda dünya çapında
kullanılmaktadır.
Bosch ürünlerini temin edebileceğiniz güvenilir iş ortağınız
Yedek parçalar,arıza teşhis cihazları ve dizel atölyeleri için
test tezgahları dahil tüm çözümleri sunmaya devam ediyoruz

▶Tüm dizel sistemleri için yedek parça çözümleri
▶Yenilikleri sizin için takip eden gelişime yön veren ekip
▶Ülkemizin en kapsamlı yedek parça deposu
▶Hızlı ve güvenilir yedek parça temini için B2B platformu, aktif saha satış temsilcileri
▶Telefon ile teknik destek hattı
▶İhtiyaçlarınızı tek noktadan karşılama imkanı

Genckaya Otomotiv A.Ş
Bosch Otomotiv Yetkili Satıcı

Çözüm Servis Ekipmanları Tic Ltd Şti
Bosch Test Cihazları Yetkili Satıcı ve Servisi

Bağdat Cad No:362 Ostim ANKARA
www.genckayaotomotiv.com.tr
www.cozum-servis.com

İkitelli OSB Dolapdere S.S. Ada 20
No:30 Başakşehir İSTANBUL
www.genckayaotomotiv.com.tr
www.cozum-servis.com

