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Bem-vindo de volta a todos com a nova edição de notícias Rabotti. 

Nesta edição, gostaríamos de apresentar os diferentes sistemas de alimentação / recirculação necessários para testar 

algumas famílias de injetores no banco de dados de seu equipamento Rabotti e que são normalmente fornecidos pós-

venda a pedido do Cliente. 

Geralmente estes acessórios são usados para as marcas BOSCH (0 445 120 ###) e DENSO (heavy duty), mas também 

em algumas aplicações CAT e XPI. 

Estas são principalmente buchas que abrigam o corpo do injetor para garantir o fluxo correto de suprimento em alta 

pressão, ou, em alguns casos, coletar a recirculação do mesmo sem a sede normal para afixar uma das conexões de 

extração. Em outros casos, ainda são sistemas projetados para garantir um suprimento instantâneo de pressão ne-

cessário para a operação correta do injetor em teste. 

As buchas e todos os acessórios que descreveremos são projetados e construídos para facilitar o uso pelo operador e 

simplificam a inserção na bancada graças à sua forma e tamanho adequados aos espaços operacionais da nossa ofici-

na. bancos. 

A escolha da bucha e de todos os sistemas necessários para a realização do teste é muito simples. Uma vez que você 

selecionou o injetor da lista do SW instalado em suas mesas, você pode acessar através do botão "info" para a compo-

sição do kit necessário e, portanto, verificar se o kit já está em sua posse ou, se não, solicitar uma oferta ao nosso escri-

tórios. 

Para as versões SW sem a função "info", informe-nos o código do injector e teremos todo o prazer em fornecer-lhe o 

código de encomenda do que necessita. 
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Cada bucha traça a forma do corpo do inje-

tor, garantindo a vedação do óleo de teste 

durante o teste através de uma gaxeta 

viton OR colocada na parte inferior e na 

parte superior, através da junta OR do 

próprio injetor. Ao lado do mato, há a co-

nexão de coleta de recirculação que se 

conecta à bancada com o mesmo procedi-

mento que todos os outros injetores CR 

 

 

Para fornecer o injector, é fornecida uma 

ponta de fornecimento (Foto 2) que atra-

vés de um anel de impulso permite o aco-

plamento da parte final esférica tempera-

da com o recesso no corpo do injector. A inserção por 

pressão, em vez da inserção mais comum para apara-

fusar, permite proteger a integridade do injector evi-

tando o atrito que ocorreria durante a fase de rotação 

entre a ponta e o corpo do injector e, além disso, ga-

rante um melhor contacto entre as superfícies a fim de 

reduzir completamente o risco de vazamentos na linha 

de alta pressão, invalidando a qualidade do teste. 

 

A conexão ao tubo de alta pressão é garantida por uma 

extensão giratória com conexão M14 x 1,5 (Foto 3). A 

possi-

bilidade de orientar a extensão favorece o operador que não é mais 

obrigado a intervir no tubo, procurando uma dobra ideal, mas uma vez 

que a peça rosqueada tenha sido direcionada, o tubo pode ser facil-

mente inserido. No que diz respeito aos injetores da família Bosch, no 

kit também é fornecido um tubo com uma seção calculada e compri-

mento que deve ser modelado adequadamente quando usado pela 

primeira vez. O mesmo se aplica aos injetores da marca DENSO e ao 

tipo XPI. 
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FONTES DE ALIMENTAÇA O 

Foto2 
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Normalmente, os injetores que precisam 

de buchas a serem testadas, também preci-

sam ser alimentados de uma maneira parti-

cular, de modo que o fluxo de entrada de 

alta pressão seja sempre de um certo valor 

e seja o mais linear possível. Os pro-

prietários do TEC101 ou do UNITEC EVO 

instalaram em sua bancada um sistema de 

armazenamento (trilho) projetado para 

garantir o fluxo correto do óleo de cali-

bração de alta pressão na entrada do inje-

tor. Especificamente, no TEC101, existe 

também uma posição fixa para testar esses 

injetores, ou seja, o Nº 6, o mais próximo 

do próprio trilho / distribuidor. Para a re-

stante linha de produtos (UNITEC, CODI-

TEC, TEC201, TEC200, TEC100), a pedido, é 

fornecido um depósito de pré-injecção com um volume interno calculado, que deve ser colocado entre o injector e o 

carril. O tubo no tanque deve ser inserido no injetor, enquanto no lado oposto o tubo que sai do trilho deve ser inseri-

do. Este sistema é específico para os injetores Bosch 0 445 120 ###. 

TANQUE DE PRE -INJEÇA O 
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Alguns injetores da marca Bosch, como o 0 445 110 376, definidos como 

balísticos, apesar de não necessitarem de buchas de fornecimento de 

energia, ainda exigem um pequeno acúmulo na entrada da linha de alta 

pressão. Os técnicos do Rabotti identificaram e verificaram este volume e 

projetaram um sistema para ser aplicado diretamente na entrada do inje-

tor. Este acúmulo é fornecido em um kit composto por 2 unidades: uma 

com conexão M14 e outra com conexão M12 para cobrir as possibilidades 

de rosqueamento disponíveis nos injetores do mercado. O contato e a 

vedação entre o acumulador e o injetor são garantidos por um sistema de 

ogiva que se adapta ao assento do conector de fornecimento do injetor 

em teste. A peça que não está em contato com o injetor possui uma rosca 

M14 x 1,5 na qual são inseridos os tubos fornecidos com a bancada. 

 

 

 

Acumulaça o para injetores 

bali sticos 
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Também neste caso, cada bucha traça a forma 

do corpo do injetor, garantindo a vedação do 

óleo de teste durante o teste através de uma 

junta OR viton colocada na parte inferior, e na 

parte superior, através da junta OR do próprio 

injetor. Ao lado do mato existe a conexão de 

coleta de recirculação que se conecta ao banco 

com o mesmo procedimento que todos os ou-

tros injetores CR. Normalmente estas buchas 

são necessárias para alguns tipos de injetores 

Bosch (sempre 0 445 120 ###), Denso e Cat. 
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Buchas de recirculaça o 


