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DENSO este unul dintre pionierii cu tradiţie în tehnologiile diesel 
de clasă mondială pentru automobile. De mai multe decenii aduce 
inovaţii în domeniul diesel pentru echipamente originale, iar acum 
oferă clienţilor independenţi de pe piaţa postvânzare o selecţie 
remarcabilă de componente diesel de schimb.

Fiecare unitate din gamele noastre de piese diesel în continuă  
expansiune este de calitate similară cu piesele originale şi este unică 
pe piaţa postvânzare, oferind comercianţilor en-gros, distribuitorilor şi 
atelierelor acces preţios la tehnologiile originale şi avansate DENSO, 
precum şi la calitate garantată.

Cu o fiabilitate remarcabilă şi rapoarte de garanţie extrem de reduse, 
programul pentru componente diesel DENSO a devenit sinonim cu 
performanţa fără egal. De la injectoare diesel cu rampă comună şi pompe 
diesel la supapele de control al admisiei, fiecare piesă reflectă deceniile 
noastre de experienţă pepiaţa diesel.

Gama unică, performanţa şi calitatea sunt doar câteva dintre beneficiile 
oferite de alegerea serviciilor postvânzare DENSO pentru piesele dvs. de 
schimb pentru motoare diesel.

Compania DENSO este recunoscută ca fiind al treilea cel mai mare jucător 
din lume de pe piaţa motoarelor diesel cu rampă comună, astfel, gamele 
noastre din segmentul postvânzare beneficiază, de asemenea, de o 
moştenire fără egal privind echipamentele originale. DENSO investeşte de 
zeci de ani în cercetare şi dezvoltare, adesea în parteneriat cu producători 
auto majori, pentru a aduce inovaţie şi pentru a oferi motoare diesel din 
ce în ce mai eficiente, puternice şi fiabile, cu niveluri minime de emisii. De 
exemplu, am introdus primul sistem de combustibil cu rampă comună de 
1.800 bari din lume, cu injectoare Piezo, şi cea mai ridicată presiune de 
injectare în rampa comună din lume, de 2.500 bari, ajutând la creşterea 
eficienţei combustibilului cu până la 3 procente.

Aşa că, atunci când oferiţi componente diesel DENSO, puteţi fi siguri că 
oferiţi clienţilor cele mai bune piese. Piese în care puteţi avea încredere că 
vor satisface nevoile pieţei auto diesel solicitante din ziua de astăzi.
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Cu toate unităţile unice în segmentul postvânzare, pompele de  
injectare a combustibilului diesel cu rampă comună DENSO (pompe de 
alimentare) asigură producerea consecventă a combustibilului de înaltă 
presiune, pentru a fi distribuit fiecărui injector prin intermediul rampei 
comune.

Injectoarele de combustibil diesel cu rampă comună, avansate, de la 
DENSO reprezintă o soluţie fiabilă şi puternică pentru alimentarea  
motoarelor diesel cu cantitatea exactă de combustibil, exact atunci 
când trebuie şi în starea ideală pentru combustie eficientă.

Esenţiale pentru menţinerea emisiilor şi puterii vehiculului, supapele  
de control al admisiei de ultimă oră de la DENSO, disponibile ca piese 
de schimb, oferă soluţia optimă pentru controlarea consecventă a 
presiunii combustibilului în motoarele cu rampă comună.

Caracteristici

Funcţii şi beneficii
>   Combustibilul de înaltă presiune produs de pompa de alimentare 

este distribuit injectorului amplasat pe fiecare cilindru al motorului 
diesel, prin intermediul rampei comune.

>  Sunt disponibile tipuri de pompă HP2, HP3 şi HP4
>  Toate unităţile sunt unice în segmentul postvânzare, nefiind  

disponibile componente concurente
>   O selecţie variată de coduri de piese, acoperind multe coduri de 

piese originale şi sute de aplicaţii
>   Printre aplicaţii se numără Toyota, Mazda, Mitsubishi, Subaru,  

Nissan, Opel/Vauxhall, Ford

Performanţă superioarăDesign de ultimă oră

Maximum durability

De ce DENSO?

Puteţi avea încredere că piesele noastre de schimb pentru motoare 
diesel, de calitate similară cu a celororiginale, vor asigura calitate şi 
performanţe tehnice excepţionale.

>   Tehnologie de ultimă oră, injectoare de combustibil diesel de 
schimb, pompe de injectare a combustibilului diesel şi supape de 
control al admisiei

>   Toate sunt componente de calitate similară cu a celor originale şi 
care respectă sau depăşesc specificaţiile producătorilor vehiculelor

>   Unităţi unice în segmentul postvânzare, indisponibile din partea 
concurenţilor

>   Game în continuă creştere, oferind o acoperire substanţială pentru 
parcul auto

>   Rapoartele de garanţie foarte reduse reduc administrarea şi 
asigură satisfacţia deplină a clienţilor

>   Sistem de codificare a pieselor uşor de utilizat

Cei mai buni din segmentul postvânzare

Caracteristici 

Funcţii şi beneficii 
>  Sistemul de injectoare include: 
	 •		Pompă	de	injectare	a	combustibilului	–	presurizează	 

combustibilul până atinge o înaltă presiune 
	 •	Conductă	de	înaltă	presiune	–	trimite	combustibilul	la	injector
	 •	Injector	–	injectează	combustibilul	în	cilindru
	 •		Pompă	de	alimentare	(în	interiorul	pompei	de	injectare	a	 

combustibilului)	–	trage	combustibilul	din	rezervor
>   Designul avansat presurizează şi injectează cu precizie  

combustibilul, forţându-l în aerul comprimat la înaltă presiune în 
camera de combustie pentru eficienţă optimă

>   Este disponibilă o gamă completă de tipuri de injectoare
>   O selecţie variată de coduri de  piese, acoperind multe coduri de 

piese originale şi sute de aplicaţii
>   Printre aplicaţii se numără Toyota, Mazda, Mitsubishi, Subaru,  

Nissan, Opel/Vauxhall, Ford

Caracteristici 

Funcţii şi beneficii 
>   Supapele de control al admisiei menţin o presiune constantă a 

combustibilului în motoarele diesel curampă comună, ajutând la 
menţinerea puterii, a performanţei constante şi a uşurinţei pornirii

>  Sunt disponibile tipuri de supapă HP2, HP3 şi HP4
>   O selecţie în creştere a codurilor de piese, acoperind o gamă largă 

de aplicaţii cheie
>   Aplicaţiile includ Toyota, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel/Vauxhall 

şi Ford

Supapă de control al admisiei

Supapă de control al admisiei (SCV)

Supapă de ieşire

Supapă de admisie Piston plonjor

Camă excentrică

Arbore cu came

Camă circulară
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FUEL INLET PORT

FEED PUMP

HIGH PRESSURE PUMP

DRIVE SHAFT

DELIVERY VALVE

Solenoid
Inapoi Port scurgere

Supapă

Piston de comandă

Resort deschidere duză

Duză

Admisie combustibil de înaltă presiune

Filtru admisie


