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Diesel Hellas – ΗΛΕΚΤΡΑ (VDO-Continental) 

Η Diesel Hellas ξεκίνησε μια νέα συνεργασία με την εταιρία ΠΕΑΚ ΕΠΕ σε ότι 

αφορά τα προϊόντα και τα ανταλλακτικά των συστημάτων τροφοδοσίας 

πετρελαίου. Η συνεργασία πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της εταιρίας 

ΗΛΕΚΤΡΑ, η οποία είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος της VDO-Continental 

(Siemens), για τα συγκεκριμένα προϊόντα  στην Ελλάδα. Με αφορμή αυτή τη 

συνεργασία σας κοινοποιούμε τη τελευταία ενημέρωση της VDO σχετικά με την 
επισκευή των ψεκαστήρων Common Rail (CRI). 

 

      

 

19/06/2012  

Ανάπτυξη του προγράμματος ελέγχου και επισκευής ψεκαστήρων 

common rail (CRI) από τη VDO 

 Το Τμήμα Επισκευής της VDO Diesel προωθεί μια οικονομική λύση 

ελέγχου και επισκευής των ψεκαστήρων Common Rail (CRI), 

 Οι επισκευές ψεκαστήρων common rail της VDO θα πραγματοποιούνται  

από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες, οι οποίοι πρώτα έχουν προμηθευτεί 

τα ειδικά εργαλεία, γνήσια ανταλλακτικά και έχουν ενημερωθεί με τα 

τελευταία τεχνικά νέα της εταιρείας, 

 Οι σωστές προδιαγραφές ελέγχου και η διαδικασία επισκευής 

εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα στα αποτελέσματα. 

Φρανκφούρτη, Γερμανία. Με τη προώθηση ενός προγράμματος του τμήματος 

επισκευής Diesel Repair Service (DRS) της VDO, η Continental προσφέρει στα 

συνεργεία επισκευής αντλιών και ψεκαστήρων πετρελαίου την ευκαιρία να 

ειδικεύονται στην επισκευή των κινητήρων πετρελαίου. Η οργάνωση της επισκευής 

περιλαμβάνει την εκπαίδευση του προσωπικού και την προμήθεια ανταλλακτικών σε 

ποιότητα ΟΕΜ. Το πρόγραμμα σήμερα  έχει επεκταθεί στην επισκευή των 

πιεζοηλεκτρικών ψεκαστήρων, για συστήματα τροφοδοσίας common rail. Οι 
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συγκεκριμένοι ψεκαστήρες παρέχουν εξαιρετικά σύντομο και γρήγορο χρόνο 

απόκρισης. Έτσι, ακόμη και μικρότερες ποσότητες καυσίμου μπορούν να ψεκαστούν 

με ακρίβεια σε διάφορες αλληλουχίες σημάτων ενεργοποίησης του ρεύματος. Αυτή 

είναι μια σημαντική προϋπόθεση για την καλή ανάπτυξη υποδύναμης, χαμηλή 

κατανάλωση καυσίμου, χαμηλές εκπομπές ρύπων και αθόρυβη καύση, σε ένα 

κινητήρα. Ελαττωματικοί πιεζοηλεκτρικοί ψεκαστήρες  μπορεί να οδηγήσουν τον 

κινητήρα σε ανεπαρκή λειτουργία ή ακόμη και σε πλήρη αποτυχία του συστήματος 

τροφοδοσίας common rail. 

Το σύστημα common rail έχει φέρει μια μικρή επανάσταση στους πετρελαι-

οκινητήρες και επιτρέπει υψηλή απόδοση ισχύος σε συνδυασμό με χαμηλές εκπομπές 

ρύπων. Η Continental χρησιμοποιεί την εμπειρία, η οποία αποκτήθηκε από την 

ανάπτυξη της πρώτης σειριακής παραγωγής συστημάτων υψηλής πίεσης ψεκασμού 

στον κόσμο, με πιεζοηλεκτρικούς ψεκαστήρες, καθώς επίσης τη τελευταία 

τεχνογνωσία η οποία προέρχεται από τον αρχικό εξοπλισμό στα σημερινά 

πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα. Τα συστήματα common rail της Continental, με 

πιεζοηλεκτρικούς ψεκαστήρες έχουν εγκατασταθεί σήμερα σε πολλά μοντέλα 

αυτοκινήτων και βρίσκουν ευρεία χρήση, ενώ έχουν πολύ αξιόπιστη συμπεριφορά. 

Στη δευτερογενή αγορά ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτου οι  

πιεζοηλεκτρικοί ψεκαστήρες και η επισκευή τους προσφέρονται από την εταιρία  

VDO. 

     

  

Η επισκευή των ψεκαστήρων Common Rail πρέπει να ταιριάζει με την τρέχουσα 

τιμή ενός οχήματος – σύμφωνα με το τμήμα Diesel Repair Service (DRS)  της 

VDO 

Οι πιεζοηλεκτρικοί ψεκαστήρες Common Rail έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Ωστόσο, 

οι υψηλές καταπονήσεις εντός του θαλάμου καύσης και η κακή ποιότητα των 

καυσίμων, σε συνδυασμό με τις μεγάλες διαδρομές που διανύουν τα οχήματα, μπορεί 

να οδηγήσουν σε φθορά και δυσλειτουργία, που επηρεάζουν κυρίως τα ακροφύσια. 

Για να μπορέσουν τα συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων να προσφέρουν στους 

πελάτες τους μια οικονομική λύση επισκευής, όσον αφορά τα εξαρτήματα του 

οχήματος, η VDO έχει επεκτείνει την έννοια της επισκευής, η οποία μέχρι σήμερα 

έχει επικεντρωθεί στις  αντλίες Common Rail, ώστε να περιλαμβάνει τους 
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πιεζοηλεκτρικούς ψεκαστήρες. Η επισκευή αυτή προβλέπει τον έλεγχο των 

ψεκαστήρων και την αλλαγή των ακροφυσίων. Ως πρώτο βήμα, το πρόγραμμα 

καλύπτει τους τύπους των ψεκαστήρων, οι οποίοι τοποθετούνται σε οχήματα 

αρκετών ασιατικών και ευρωπαϊκών κατασκευαστών. Σύντομα το πρόγραμμα θα 

περιλαμβάνει περισσότερους τύπους ψεκαστήρων στο χαρτοφυλάκιο του. 

Την επισκευή των εξαρτημάτων του συστήματος τροφοδοσίας Common Rail της 

VDO τη χειρίζεται αποκλειστικά το τμήμα Diesel Repair Service (DRS) της VDO με 

το δίκτυο συνεργείων, που θα αναπτύξει. Ξεκινώντας αμέσως, το τμήμα DRS 

εξουσιοδοτεί τους συνεργάτες, οι οποίοι έχουν ήδη εγκριθεί για την επισκευή αντλιών 

υψηλής πίεσης, έχουν στην κατοχή τους τις απαραίτητες βάσεις ελέγχου και την 

εσωτερική τεχνογνωσία, μπορούν επίσης, εάν επιθυμούν, να πάρουν οι ίδιοι την 

εξουσιοδότηση να ελέγχουν και να επισκευάσουν ψεκαστήρες Common Rail. Επί του 

παρόντος το  δίκτυο επισκευής του τμήματος DRS της VDO αποτελείται από 190 

καταστήματα σε όλο τον κόσμο, ενώ υπάρχει συνεχές ενδιαφέρον. 

Η VDO προσφέρει ειδικά εργαλεία για την επαγγελματική επισκευή των ψεκαστήρων 

Common Rail. Αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, μια αρθρωτή βάση στήριξης  

καθώς και ειδικούς αντάπτορες πίεσης των ακροφυσίων. Για τον έλεγχο των 

επισκευασμένων ψεκαστήρων Common Rail η VDO ανέπτυξε ειδικό λογισμικό για 

τον πάγκο ελέγχου (test stand) Hartridge CRI-PC. Ένας εγκεκριμένος πάγκος ελέγχου  

(test stand) είναι μια βασική προϋπόθεση, για το σωστό έλεγχο των ψεκαστήρων 

Common Rail  και την επισκευή. 

 

Επισκευή υψηλής ποιότητας 

Για την επισκευή των ψεκαστήρων common rail, προβλέπεται μια σειρά εργασιών 

μεγάλης ακρίβειας, η οποία πρέπει να τηρείται, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα. 

Αρχικά, τα εξαρτήματα που παραδίδονται πρέπει να υποβληθούν σε μια προσεκτική 

οπτική επιθεώρηση και να καθαριστούν επιμελώς. Στη συνέχεια πρέπει να 

ακολουθήσει ακόμη μία οπτική επιθεώρηση και, εάν είναι απαραίτητο, μια δοκιμή 

στον πάγκο ελέγχου, βάσει της οποίας ο τεχνικός του συνεργείου αξιολογεί την 

δυνατότητα επισκευής των ψεκαστήρων. Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, το  

ακροφύσιο με το περικόχλιο συγκράτησης αντικαθίστανται με τη βοήθεια ειδικών 

εργαλείων ακολουθώντας μία διαδικασία που καθορίζεται από τον κατασκευαστή. 

Στη συνέχεια, βάσει πολλών παραμέτρων, οι επισκευασμένοι ψεκαστήρες common 

rail ελέγχονται στον πάγκο ελέγχου, με το ειδικό λογισμικό. Εάν πληρούν όλες τις 

προδιαγραφές, οι ψεκαστήρες μπορούν να επιστρέψουν και να συνεχίσουν να 

δουλεύουν στο όχημα και πάλι. 

Το πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών που παρέχονται από το τμήμα DRS καθιστά έναν 

συνεργάτη αξιόπιστο, για επισκευές σε εξαρτήματα τροφοδοσίας πετρελαίου, τόσο 

για ανεξάρτητα όσο και για εξουσιοδοτημένα συνεργεία. Ένα ενημερωμένο κατάλογο 

του δικτύου συνεργείων μπορείτε να βρείτε  στο www.vdo.com/drs . Τα  ενδιαφερό-

μενα συνεργεία μπορούν επίσης να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της VDO, να 

λαμβάνουν πληροφορίες και να έρθουν σε επαφή με το σύστημα DRS της VDO. 

 

http://www.vdo.com/drs

