ZALECENIA MONTAŻOWE
Wtryskiwacz jest ostatnim elementem układu paliwowego, więc w razie jego
uszkodzenia trzeba wykluczyć przyczynę, a nie tylko skutek.
Po wykonaniu w naszej firmie usługi czyszczenia lub naprawy, bądź zakupie wtryskiwaczy
zaleca się sprawdzenie stanu czystości i drożności układu paliwowego tj.:
1. Wymianę zbiornika paliwa na nowy ze świeżo zalanym olejem napędowym, gdyż
czyszczenie nie zawsze jest wystarczające ze względu na budowę technologiczną.
2. Pompa wysokiego ciśnienia do demontażu i weryfikacji.
3. Przewody paliwowe znajdujące się na silniku i łączące go ze zbiornikiem do
kompleksowego czyszczenia bądź wymiany na oryginalne.
4. Przewody wysokiego ciśnienia łączące wtryskiwacz z rozdzielaczem do wymiany na
oryginalne.
5. Rozdzielacz (rura) CR do wymiany, gdyż w większości przypadków ze względu na
rozwiązanie techniczne, nie ma możliwości jej dokładnego wyczyszczenia.
6. Podkładki z miękkiego stopu do wymiany na oryginalne o odpowiedniej grubości.
7. Solidne oczyszczenie gniazd w głowicy.
8. Filtry paliwa do wymiany (zalecany oryginał).
9. Odpowietrzenie układu paliwowego zgodnie z aktualnymi zaleceniami producenta
danej marki.
Nieumiejętne odpowietrzenie i próba rozruchu silnika, może prowadzić do zatarcia się
nowych części zamontowanych we wtryskiwaczach.
10. Po wykonaniu w/w procedur wskazane jest sprawdzenie bądź wprowadzenie
odpowiednich kodów przypisanych do danego wtryskiwacza, o ile jest on kodowany.
Wszelkiego rodzaju zatarcia i uszkodzenia mechaniczne spowodowane brakiem
smarowania, niedokładnym wyczyszczeniu instalacji paliwowej, niewłaściwą jakością
paliwa, bądź niezastosowaniem się do w/w punktów, gwarancja na robociznę i wymienione
podzespoły we wtryskiwaczu zostaje utracona.
Ewentualne reklamacje uwzględniamy po okazaniu dowodu zakupu na realizacje
czynności określonych w powyższych punktach od 1 do 10.
Zamontowanie wtryskiwaczy na pojazd, po wykonanej u Nas usłudze, oznacza pełną
akceptację zaleceń, regulaminu i warunków gwarancji – spełnienie warunków gwarancji
następuje w przypadku zastosowania wymienionych powyżej zaleceń (1-10).

* Wszelkie prawa zastrzeżone! Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi.
Majątkowe prawa autorskie do materiałów umieszczonych na tych stronach przysługują wyłącznie
właścicielowi serwisu.

