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TEC101 

 

é a mais completa e versátil 

bancada de testes Common Rail 

da linha Rabotti, uma solução 

automática e independente 

para testes de injetores e bom-

bas CR com especificações 

OEM. Possui uma detecção sofi-

sticada de taxas de fluxo, um 

motor de 11 kW e uma gestão 

do temperaturas avançadas. 

As opções de codificação Bosch, 

Denso, Delphi e Siemens e o 

sistema hidráulico de 2500 bar, 

também adequado para as 

bombas CP4 da Bosch, fazem do 

TEC101 o instrumento indispen-

sável para o moderno repara-

dor Diesel. 
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TEC201 Evolution 

 

é a solução CR projetada 

para ser combinado com um banco multi

-marca tradicional já presente na oficina 

Diesel. Aproveitando a motorização do 

banco de hóspedes, o simulador realiza 

testes em injetores e bombas CR em 

conformidade com as especificações 

OEM. As opções de codificação Bosch, 

Denso, Delphi e Siemens e a hidráulica 

de 2500 bar fazem dela a ferramenta 

ideal para se manter a par da tecnologia 

sem sacrificar investimentos passados. 
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IPC 600 

 

é o novo Cam Box Rabotti. Um sistema 

várias câmeras permite perfeita 

diagnóstico de sistemas de injeção EUI / 

EUP multimarcas. Adaptável a qualquer 

bancada tradicional, permite, de acordo 

com as especificações OEM, a detecção do 

BIP e do tempo de resposta, bem como a 

geração da codificação Delphi E3. É a so-

lução mais completa para a moderna ofici-

na Diesel de veículos industriais. 
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TEC PUMP 

 

é o banco de testes da gama Rabotti 

dedicado à verificação de bombas common rail. 

Pequeno em tamanho, poderoso e confiável, 

com um motor de 11 kW e 6000 rpm, garante 

velocidade e precisão no teste da bomba CR única 

Bosch, Denso, Delphi e Siemens segundo  

Especificações OEM (Bosch e Denso). Com um si-

stema hidráulico de 2500 bar, também adequado 

para as bombas CP4 da Bosch, o simulador é per-

feito para aqueles que desejam manter o reparo 

das bombas CR separado daquele dos injetores. 
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HEUI 

 

é a bancada de testes da linha Rabotti especificamente para o diagnóstico de 

sistemas de injeção HEUI. Ergonómico e fiável, com um motor de 

5,5 kW garantem velocidade e precisão nos testes dos injetores de bombas 

individuais dos motores Caterpillar, Navistar, Ford, Perkins e Detroit Diesel. 

O sistema hidráulico, projetado e construído para uma pressão operacional 

de 300 bar em fluxo alto, torna o simulador a ferramenta indispensável para 

reparadores de veículos pesados que utilizam essas unidades de propulsão. 
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GTB500 

 

permite a análise do jato 

dos injetores de gasolina 

até uma pressão de ali-

mentação de 500 bar. A 

qualidade da injeção é 

controlada medindo a taxa 

de fluxo injetada e anali-

sando a imagem em spray 
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Unitec Evolution 

 

é um verdadeiro concentrado de tecnologia: em seu design compacto, 

garante velocidade e precisão nos testes dos injetores CR individuais, de 

acordo com as especificações OEM. Ergonomia e facilidade de uso, sistema 

hidráulico de 2500 bar e possibilidade de codificação Bosch, Denso, Delphi 

e Siemens são as características de uma bancada de medição básica de 

altíssima qualidade e confiabilidade, adequada para quem deseja expandir 

o própria série de equipamentos Common Rail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de medição 

 

o moderno reparador Diesel não 

pode desconsiderar o uso deste 

dispositivo, um instrumento 

essencial para o processo de re-

paro do injetor. Testes elétricos 

em atuadores magnéticos e pie-

zoelétricos e a detecção de di-

mensões a regeneração correta e 

confiável dos injetores CR. 

A extensa base de dados multi-

marcas Bosch, Denso, Delphi e 

Siemens garante ampla versatili-

dade de uso. O equipamento que 

completa o conjunto é a lapida-

dora, a prensa e o microscópio. 
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