Ouro Diesel está com uma promoção exclusiva para empresas
que estão iniciando no ramo ou aprimorando conhecimento em
remanufatura do sistema common rail.

Descrição:
Bancada para teste em injetores TK1010
Maleta com kit de ferramentas Caterpillar
Curso sistema common rail

Tecnologia em injeção eletrônica diesel

Bancadade teste
Maktest
TK1010 é a bancada fundamental para testar todos os tipos de injetores
eletrônicos Common Rail com as funções básicas para sua oficina
começar a reparar injetores com o mínimo investimento.
O Software é atualizado constantemente para incluir novos planos de
acordo com a evolução do mercado. Além disso, o software de controle
possui módulo de calibração automático para o usuário incluir seus
próprios planos de teste. Bancada já tem adaptação própria para testar
bicos Bosch da família (110), Denso primeira geração e Piezo.

Bancada de teste

TK1010
Planos de teste
Bosch, Delphi, Denso
Siemens e Caterpillar
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Maleta de ferramentas
Caterpillar
Maleta de ferramentas Caterpillar inclui 34 peças para desmontagem
e montagem de injetores common rail e bombas de alta pressão
Caterpillar.
Acompanha software para fazer a bomba common rail do Caterpillar
com qualquer bancada de teste.

Kit de ferramentas

34

peças
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Curso sistema
common rail
Curso conta com módulos de aprendizado que leva o aluno de maneira
gradativa a trabalhar de forma consciente no diagnóstico, reparo, e
manutenção de bicos injetores:
Denso, Delphi, Bosch, Siemens e Caterpillar.

Conteúdo do curso
• Recuperação de bicos injetores
(Bosch, Delphi, Denso, Siemens e Caterpillar)
• Limpeza das peças em ultrassom
• Demostagem e montagem
• Análise visual das peças
• Teste vasão e retorno (estanqueidade)
• Regulagem e medidas do injetor
• Teste de funcionamento em bancadas Maktest.

40 HORAS
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Fale conosco
O valor está incluso a bancada de teste TK1010 Maktest,
kit de ferramentas Caterpillar para remanufatura em
bomba e bicos common rail Caterpillar, incluindo o Software
para fazer a bomba common rail do Caterpillar em qualquer
bancada.
Curso de 40 horas feito em 5 dias em nosso laboratorio.

(Promoção com apenas 1 unidade)

R$ 99

Mil

CONTATO
Rua: Antônio Haddad 2015, Parque Via Norte - Campinas /SP
Fone: 55+ (19) 3325-5600 - WhatsApp 55+ (19) 99956-2015
Email: contato@ourodiesel.com.br

Facebook
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Instagram

Linkedin

