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Tester vstřikovačů EPS 118
Jednoduchý a přesný 
pro každý autoservis



EPS 118: Unikátní tester typu Check & Change 
(zkontroluj a vyměň)

EPS 118: Prostorově úsporný a robustní stolní přístroj s průhlednou komorou Jednoduché ovládání pomocí dotykového displeje a to i bez předchozích 

zkušenosti v oblasti testování vstřikovačů vznětových motorů

Podíl systémů Common Rail v oblasti vznětových 

motorů se neustále zvyšuje.

Nový EPS 118 nyní nabízí precizní techniku 

Bosch za přijatelnou cenu, a tím dává i menším 

autoservisům šanci podílet se s malými náklady 

na tomto rostoucím trhu.

Tester vstřikovačů Common Rail EPS 118 
jedním pohledem

 f Přesné a plně automatické testování vstřikovačů
 f Jednoduché a rychlé upnutí
 f Intuitivní obsluha pomocí dotykové obrazovky
 f Pokrytí všech výrobců vstřikovačů (Bosch, 

Continental, Siemens, Delphi, Denso)
 f Databanka se zkušebními hodnotami 

(Bosch i ostatní výrobci)
 f Přídavné informace o vstřikovačích 
 f Zobrazení vzhledu paprsku při všech tlacích
 f Jednoduché zobrazení výsledků testování 

pro autoservis i zákazníky
 f Výtisk protokolu
 f Prostorově úsporné stolní zařízení (60 x 60 cm)

 f Jednoduchý vstup do oblasti testování vstřikovačů CR
 f Úspora času a peněz ve srovnání s externím 

zadáváním testování
 f Jednoduchá obsluha i bez předchozích znalostí
 f Rychlé určení vadného vstřikovače
 f Lepší komunikace se zákazníkem díky 

výtisku protokolu

Výhody pro autoservis

Software a indikace na displeji
Inovativní navádění v menu je jasné a srozumitelné.
Je možné zvolit ze 3 možných zobrazení výsledků:
– Základní režim: Zobrazení dobrý/špatný
–  Normální režim: Zobrazení dobrý/špatný pro každý 

krok testu
–  Expertní režim: Zobrazení dobrý/špatný 

a grafické znázornění vstřikovaného množství  

EPS 118: Testovatelné komponenty
 f Elektromagnetické vstřikovače CR (osobní automobily) 

od firem Bosch, Denso, Delphi
 f Piezoelektrické vstřikovače (osobní automobily) 

od firem Bosch, Denso, Siemens a Continental
 f Elektromagnetické vstřikovače CR 

(nákladní automobily) od firmy Bosch



EPS 118: Unikátní tester typu Check & Change 
(zkontroluj a vyměň)

Zkušební zpráva uvádí výsledky jednotlivých testůZobrazení v expertním režimu s grafickým znázorněním vstřikovaného 

množství a se zkušebními tlaky

Technické vybavení pro efektivní práci  
 f Zkušební tlak až 1800 barů
 f Postačí 1fázové napájení
 f Není potřebné chlazení/topení
 f Snadný servis a výměna filtru
 f Aktualizace softwaru a připojení tiskárny 

přes USB nebo WLAN

 Technické požadavky 
 f Napájecí napětí 100 až 240 V
 f Přívod stlačeného vzduchu 7 – 8 barů 

s dodávkou 320 l/min.
 f Je potřebný běžný dílenský kompresor

Příklad amortizace
Pokud autoservis testuje s EPS 118 čtyři vstřikovače 
týdně, amortizuje se zařízení přibližně po dvou letech.

EPS 205: Další krok k širšímu rozvoji vaší kompetence u vznětových motorů
EPS 205 nabízí v porovnání s EPS 118 značně rozšířený rozsah funkcí 
pro testování a opravy komponentů Common Rail, jako např.: 

 f EPS 205 dokáže testovat také vstřikovače DHK a přezkoušet otvírací 
tlak trysek u sdružených vstřikovačů typu UI

 f U EPS 205 se zobrazují požadované a skutečné zkušební hodnoty
 f Není potřebný externí kompresor 
 f Kratší časy testování

Všeobecný pokyn: Přístroj není schválen pro opravy nebo záruční 
hodnocení vstřikovačů Common Rail.
IMA kódování nelze provést.

Označení Objednací číslo

EPS 118 0 683 803 180

Sada příslušenství pro vstřikovače 
Common Rail ostatních výrobců 
pro osobní vozidla (Denso, Delphi, 
Siemens, VDO a Conti)

1 687 010 518

Příslušenství: Hrdlo tlakové trubky 
pro vstřikovače Common Rail –
nákladní vozidla (Bosch)

1 683 386 166

Příslušenství: Zpětné vedení 
pro vstřikovače Common Rail – 
nákladní vozidla (Bosch)

1 687 016 038

Příslušenství: Vstřikovače Common 
Rail pro nákladní vozidla (Bosch) Na vyžádání!

EPS 118: The unique check & change tester

The test report presents the results of the individual testsDisplay in Expert mode with graphical representation of injected 

volumes and test pressure

Technical equipment for efficient work 
  Test pressure up to 1800 bar
  Three-phase electric power not needed for operation
  No cooling/heating system necessary
  Easy servicing and filter changes
  Software update and printer connection via 

USB or WLAN

Technical requirements
  Mains power supply 100 to 240 V
  Compressed-air supply 7 to 8 bar at flow rate 

of 320 l/min
  Common workshop compressor required

Amortization example
If the workshop tests four injectors per week with 
the EPS 118, the device is amortized in about 
two years.

EPS 205: The next step to expand your diesel competence further
Compared to the EPS 118, the EPS 205 offers numerous advanced functions 
for testing and repair of common-rail components, e.g.: 

  The EPS 205 can also test nozzle-and-holder assemblies and the nozzle 
opening pressure of unit injectors

  On the EPS 205, the specified and actual values are displayed
  No external compressor needed
  Shorter testing times

General note: The device is not approved for repair or warranty 
assessment of common-rail injectors.
IMA encodings are not feasible.

Designation Order number

EPS 118  0 683 803 180

Accessory: for third-party Common Rail 
Injectors passenger cars (Denso, Delphi, 
Siemens, VDO and Continental)  1 687 010 518

Accessory: Connecting piece for Common Rail 
Injectors of truck engines (Bosch)  1 683 386 166

Accessory: Backflow connector for Common 
Rail Injectors of truck engines (Bosch) 1 687 016 038

Accessory: Connection adapter for Common 
Rail Injectors of truck engines (Bosch)  on request
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Zde dostanete originální kvalitu Bosch:

Více informací na adrese:
www.bosch.cz

Nás posouvá vpřed to, 
co posouvá také vás 
Technologie Bosch jsou používány po celém světě téměř ve všech 
vozidlech. Zde jsou pro nás vždy v popředí lidé a zajištění jejich mobility.

Těm jsme věnovali více než 125 let našeho průkopnického ducha, 
výzkumu, výroby a odborných znalostí.

A pro ně bez ustání pracujeme na unikátní kombinaci náhradních dílů, 
diagnostiky, vybavení autoservisů a servisních služeb:

 f nová řešení pro efektivní opravy vozidel
 f inovativní dílenské vybavení a software, jakož i výhodné 

nabídky leasingu
 f celosvětově největší nabídka náhradních dílů jak nových, 

tak ve výměnném systému
 f rychlý, spolehlivý dodavatelský servis
 f kompetentní poradenství prostřednictvím hotline 
 f rozsáhlá nabídka školení
 f cílená prodejní a marketingová podpora
 f a řada dalších služeb 

Nabídka společnosti Bosch
 f Diagnostika
 f Systémy vznětových motorů
 f Systémy zážehových motorů
 f Brzdové systémy
 f Zapalovací svíčky
 f Energetické systémy
 f Akumulátory
 f Filtry
 f Stěračové systémy
 f Světelná technika
 f Komfortní elektronika
 f Hybrid/eMobility
 f Technická hotline
 f Databanka vědomostí 
 f Servisní školení
 f Dílenské koncepce


