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برقی با تکنولوژی انحصاری کاتلبا تخلیه اتوماتیک )سیلندر  6انژکتورشوی    نام محصول:   ( شیر
ینز     کاربرد:    موارد  ز  تست و شستشوی سوزن انژکتور جهت خودروهای سبک بیز

 

 : مقدمه
ن خاریحی انتخاب شما همسو با انتخاب استادکاران صنعت خودرو در کشورمان  ن متخّصصی   میباشد، از شما متشکریم. و همچنی 

ن سیلندر کاتل    6انژکتورشوی   مکانیسی  شامل  خودرو  ن  متخّصصی  عمیل  نیازهای  موتور براساس  تست  ن   های  همچنی  کاران    و  تعمی 

 ای موتور طرایح شده است. حرفه

ن کیفیت   ن کشورمان بوده و تضمی  اسیون و تولید این محصول حاصل تالش متخّصصی    گروه صنایع کاتل کلیه مراحل طرایح، کالییی

 پشتوانه آن میباشد. 

 
ریهای محصول:  •

َ
  مشخّصات و برت

 دارای صفحه نمایشگر  
ی

 صفحه کلید پیل کربنات                              انگلییس و -با منوی فاریساینچ  4.3به ابعاد  LCDرنگ

  
ی

 نور  ُپر در مکانهای  LCDسهولت دید صفحه نمایشگر رنگ

 جهت خودروهای داخیل و خاریحی  زمان پاششهای پاشش و تست با امکان افزایش و کاهش فشار ریل سوخت و انواع برنامه 

اسون برنامه   H-Ultrasonic  9000یک کاتل شستشوی سوزنها برروی خودرو و دستگاه اولیر

 تعبیه پانل بصورت عمودی و دور از مواد شوینده و حالل )افزایش ُعمر پانل( 

یال جهت اتصاالت و آبندی )حذف ایرادات نایسی از نشتر مواد در دستگاههای متفرقه(  ین َمیر  استفاده از بهیر

ن سوزنها امکان تست اهیم با دقت زیاد جهت تشخیص آسیبهای احتمایل به    بوبی 

 عدد مبدل جهت شستشوی معکوس سوزنها  6دارای  

های مجزا جهت      کور کردن سیلندرها )حذف قطعات و عملیات زائد در دستگاههای متفرقه(سهولت در  دارای شی 

 بسیار آسان و تخلیه مواد شوینده  بارگذاریامکان  

 ( در لولهباقیمانده مواد دارای خرویحی جهت نصب شیلنگ در حالت بیکار )حذف نشتر  

 ( تکنولوژی انحصاری کاتلاستفاده از شی  برقر قوی جهت تخلیه مواد از سیلندرها ) 

 دارای نشاندهنده سطح مایع شوینده 

 استیل جهت نمایش فشار ریل سوخت از نوع استفاده از نشاندهنده فشار  

 (ژاپن Omronمارک عدد کلید )  9دارای صفحه کلید مجهز  

 ای مدرج با رنگ کورهشفاف ای عدد سیلندر شیشه 6 

 تر پاشش سوزنها ُپرنور جهت مشاهده شفاف  LEDدارای روشنگرهای نوری  

 رس باکیفیت جهت نصب بروی سوزنها  6یک رشته کابل  

ین جهت افزایش ُعمر ُپمپ و   ن  اتصاالت مسی  عبور مواد شوینده قطعات و دیگر دارای فیلیر داخیل بین

  (برق اتنوسانجهت حذف ولت ) 260ایل  190با ولتاژ ورودی وات  350دارای منبع تغذیه سویچینگ با توان  

 مواد شوینده  
ی

ی از خورندگ  )ایراد شایع در اکیر دستگاههای مشابه(استفاده از مخزن نوع پلیمری جهت جلوگی 

واستاتیک کوره  ری( با پوشش رنگ الکیر ن  ای جهت افزایش کیفیت و ُعمر دستگاه استفاده از ورق آهتن سفید )برش لی 

ی از فرسایش و زنگ   استفاده از پیچ و مهره و اتصاالت استیل و فوالدی جهت جلوگی 
ی

 زدگ

 تنظیم  قابلدارای چهار عدد پایه استیل از نوع  

ین مرغوب )استفاد  ن ر ه از ُپمپ بین
ُ
 ( جینالا

 

 

file:///F:/شرکت%20صنایع%20کارا/کاتل/محصولات%20کاتل/محصولات/H-Probe%20مولتی%20پروب/راهنما/www.karatadbir.com
http://www.karatakvin.com/

