
RABOTTI S.r.l. 

Bom dia a todos os nossos clientes e parceiros, 

 

Neste número vamos apresentar o que Rabotti S.r.l. pode oferecer aos seus clientes a conexão de refluxo de injetores 

de trilho comum em seus equipamentos. 

 

Em primeiro lugar, referindo-se ao tipo “mecânico” dos injetores presentes no mercado, é possível identificar 3 blocos 

macro: Bosch / Siemens (VDO), Denso e Delphi. 

 

O refluxo nos injetores determina a recuperação da gasolina de que o injetor não pulveriza e que tem que ser colocado 

em recirculação para as próximas fases de alimentação. Este sistema de recuperação está presente nos injetores 

“magnéticos” e “piezoelétricos” com valores determinados que sublinham o estado inteiro ou não bom do próprio 

injetor. Os valores equivocados do refluxo podem indicar uma operação não ideal do injetor que, no caso de fluxo de 

retorno não elevado, poderia ter vazamento muito alto devido ao desgaste ou, no caso de taxa de refluxo muito baixa, 

poderia apresentar uma falha não perfeita. abertura da válvula com conseqüente diminuição das taxas injetadas. No 

final, uma obstrução parcial ou total da linha de refluxo pode determinar um dano sério na zona superior do injetor se 

o combustível diesel acumulado não puder ser suficientemente evacuado. 

 

Rabotti S.r.l. é capaz de oferecer diferentes soluções de aplicação, facilmente utilizáveis através dos adaptadores apro-

priados presentes no equipamento padrão de suas bancadas (conexão intermediária d.6 OLERAC00303).  

 

Quanto à família Bosch / Siemens (VDO), você pode 

usar: 

 

MECSEM00146 ( foto 1), configurado para todos os 

injetores Bosch e Siemens (VDO) que possuem o 

grampo de ancoragem de conexão no sistema original; 

 

MECSEM00152 (ES. CRI2-28) ( foto 2), adequado para injeto-

res Bosch que não possuem o encaixe de grampeamento de 

ancoragem: o sistema usa uma arruela de pressão que arma 

um viton OR que garante uma vedação axial na entrada de 

recirculação no injetor, enquanto a forma do a amostragem 

do bico adapta-se à mecânica interna do tubo 

de escape; 

 

MECSEM00153 ( foto3), 

projetado para injetores 

Bosch presentes princi-

palmente no mercado 

asiático e para alguns 

injetores DENSO, onde o 

acoplamento ao corpo do injetor é representado por um pino roscado métrico; 

 

MECACE00463 ( foto 4), elemento específico para ligar os backflows dos injeto-

res piezo da Bosch 
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O programa Denso, por sua vez, fornece diferentes soluções, tais como: 

 

MECSEM00153 ( foto 3), descrito anteriormente para aplicações Bosch, 

 

 

OLERAC00170 (foto 5), encaixe de ilhó com 

passo métrico com arruelas de cobre para 

garantir as vedações 

 

 

 

 

 

• OLERAC00410 (fotos 6 e 7), adequado para injetores DENSO com ataque 

semelhante ao BOSCHs sem clipe de ancoragem. Deste modelo existem 2 

tipos para a evolução de suprimentos, mas ambos se aplicam no lugar do 

outro: o primeiro com âncora de roda (foto 6), que será ao 

longo do tempo completa-

mente substituído pela so-

lução para clipes (foto 7), Di-

mensões gerais mais er-

gonómicas e reduzidas.  
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Por fim, propostas para o grupo Delphi: 

 

OLENYL00016-1, segmento em tubo 

de polímero especial adequado para 

injetores Delphi com recirculação de 

bico de d.4 mm 

 

 

OLERAC00249, plug-in de retorno com fi-

xação de colar no corpo do injetor, principal-

mente adequado para C2i 

 

 

 

 

 

 

 

OLERAC00407, plug-in de refluxo com fixação de 

clipe integrado, principalmente adequado para o 

C3i. 

 

 

 

Na próxima versão apresentaremos o equipamento acessório a ser conectado a alguns tipos de recirculação para ga-

rantir o correto funcionamento do injetor em teste, equipamento que garanta um valor de pressão na recirculação 

necessária para a ativação da fase de entrega. Este equipamento diz especificamente respeito aos injetores Bosch, Sie-

mens (VDO) e Denso. 
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