
RABOTTI S.r.l. 

Com este primeiro lançamento, Rabotti S.r.l. inaugura um serviço de informação para todos os seus Clientes, fixa e 

apoia a atividade do fabricante dos nossos equipamentos para o diagnóstico e reparação de sistemas de injeção Diesel.  

O objetivo destes lançamentos é atualizar os nossos Clientes sobre as novidades que a Rabotti é capaz de introduzir e 

comercializar, na tentativa de responder, se possível antecipando-os, às exigências de um mercado em contínua reno-

vação e evolução, onde agora as notícias seguem uma outro em um ritmo acelerado. 

Neste primeiro número apresentamos 2 novos cabos de energia Denso. Histori-

camente, nossos suprimentos eram limitados a um único tipo de cabo adequa-

do para os primeiros exemplares produzidos pela casa nipônica, identificados 

com o código Rabotti ELECAV121708000 (Figura 1). Posteriormente, a pedido 

do mercado norte-americano, juntamos o cabo para injetores Denso de 4 pi-

nos, ELECAV121714000 (Figura 2), indo enriquecer a dotação disponível em 

nossos equipamentos. 

Hoje apresentamos 2 novos tipos de ca-

bos, ELECAV121718000 (Figura 3 - exem-

plo: 095000-803 # / 8-98074909-0 / 9C1Q-

9K546-BA / 095000-793 # / 095000-706 #) 

e ELECAV121719000 (Figura 4 - esempio 

095000 -770 # / 23670-51020 / 095000-753 

# / 095000-773 # / 095000-561 #), ambos 

os cabos com 2 pinos, mas com uma confi-

guração diferente, dependendo do tipo de 

injector. 

Esta extensão da gama de cabos ajuda os 

nossos clientes a usufruírem de um ser-

viço completo relativamente ao ferramen-

tal da sua própria bancada de testes, utili-

zando produtos Rabotti originais, garanti-

dos pela pesquisa e desenvolvimento con-

tínuos, por uma produção interna verifica-

da e pelos testes realizados em cada peça 

produzida. 

Além disso, os cabos que apresentamos a 

Você, são dimensionados e projetados para a correta aplicação em toda a produção 

de equipamentos Rabotti, casando perfeitamente com os layouts elétricos e eletr-

nicos de seus equipamentos atuais ou daqueles que já possuem anos de serviço 

por trás. Ergonomia, praticidade, resistência, os novos cabos representam o que o Rabotti hoje é capaz de oferecer e 

realizar para atender as necessidades de seus clientes Abaixo, oferecemos uma visão geral do que é descrito com 

exemplos de códigos de injetores para os quais os cabos apresentados podem ser aplicados. 
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