RABOTTI S.r.l.

Outubro 2018
5° saída

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 pósvenda 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 necessário 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 oficina. 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 composição do kit necessário e, portanto, verificar se o kit já está em sua posse ou, se não, solicitar uma oferta ao nosso escritórios.
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 injetor, 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 conexão de coleta de recirculação que se
conecta à bancada com o mesmo procedimento que todos os outros injetores CR

Para fornecer o injector, é fornecida uma
ponta de fornecimento (Foto 2) que através de um anel de impulso permite o acoplamento da parte final esférica temperaFoto2
da com o recesso no corpo do injector. A inserção por
pressão, em vez da inserção mais comum para aparafusar, permite proteger a integridade do injector evitando o atrito que ocorreria durante a fase de rotação
entre a ponta e o corpo do injector e, além disso, garante 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
possiFoto3
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 facilmente inserido. No que diz respeito aos injetores da família Bosch, no
kit também é fornecido um tubo com uma seção calculada e comprimento 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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Buchas de recirculaçao
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 outros injetores CR. Normalmente estas buchas
são necessárias para alguns tipos de injetores
Bosch (sempre 0 445 120 ###), Denso e Cat.
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