
 

 

  
20.04.2017. 
Benzīna pjezo sprauslu pārbaude un remonts (BMW). 

 

01.05.2016. 
Uzstādīts jauns aprikojums uz stenda Hartridge AVM-2M bāzes. Šī elektroniskā 
sistēma ar kulaciņ kasti ļauj pārbaudīt un kodēt E1, E3, DAF euro 5 (Smart) 
sūkņus-sprauslas. 

 

01.02.2016. 
Autorizācija un VDO dīzelcentra statuss ( bijušais SIEMENS). VDO / Continental – 
degvielas aparatūras ražotājs, kurš pēdēja gadu laikā ir palielinjis savu ieņemamo 
daļu uz konveijera. 

 

15.10.2015. 
Bosch pjezo, Denso, VDO sprauslu pārbaude, remonts un kodēšana, izmantojot 
orģinālo aprīkojumu un  Ditex technologies unikālo aprīkojumu.  

 

05.01.2015. 
Autorizācija un Delphi dīzeļcentra statusa iegūšana, kas ir viens no pasaulē 
vadošajiem dīzeļdegvielas sistēmu ražotājiem uz konveijera OEM. 

 

01.09.2014. 
Sākts eksplutēt jauns Cri-PC stends (Hartridge, UK). Tas ļaus paaugstināt 
kvalītāti, remontējo Delphi un citu ražotāju dīzeļdegvielas sistēmas. 

 

01.08.2014. 
Uzstādīta daudzfunkcionāla, digitāla iekārta ERAGON / DITEX Tehnologies vadošo 
dīzeļdegvielas sistēmu ražotāju agregātu parbaudei, remontam un kodīšanai: 
Delphi C2I/C3I, Denso X2/G2, Bosch IMA. 

 

01.06.2012. 
Izmantojam darbā un piedāvājam iegādāties iekārtu Trickytec sprauslu precīzai 
regulēšanai (it īpaši CRNI), kas ir analogs Bosch STEP3/LEVEL3 iekārtai. 
Pilns informācijas nodrošinājums. 

 

10.06.2011. 
Benzīna sprauslu pārbaude un mazgāšana īzmantojo ASNU tehnoloģiju (Anglija). 

 

01.03.2011. 
SIEMENS, BOSCH, DENSO pjezo sprauslu diagnostika un remonts. 

 

05.01.2011. 
Rezerves daļu asortimentā hidrauliskie vārsti Bosch CR sprauslām un UIS / pld 
sūkņiem sprauslām. 

 

01.09.2010. 
Jaunākās paaudzes diagnostikas aparatūra „SPARTAN” priekš sūknis-sprauslam 
(UIS) un (PDL) sistēmām. 
Pārbaudes laikā tiek arī mērīts BIP signāls. 

 

01.06.2010. 
BOSCH, DELPHI sūkņu sprauslu remontā izmantojot orģinālos vārstus, 
remonta iespējamība ir palielinājusies līdz 99%. 

 

01.05.2009. 
Asortimentā degvielas tvertnes zemspiediena elektriskie sūkņi. 

 

01.08.2008. 
SIEMENS CR sistēmas sprauslu un sūkņu remonts (CITROEN, PEUGEOT). 



 

 

 
 
01.03.2008. 
DELPHI sūkņu un sprauslu diagnostika un remonts (HYUNDAY, KIA, FORD). 
Jauna koda generēšana sprauslām. 

 

01.08.2007. 
Common rail sistēmas diagnostika un remonts japāņu mašīnām (DENSO, 
DELPHI). 

 

01.07.2007. 
DELPHI HV, VOLVO FH12 sūkņu - sprauslas diagnostika un remonts. 

 

01.02.2006. 
Aprīkojums jaunākās paadzes dīzeļ degvielas sistēmu diagnostikai un remontam. 

 

01.03.2005. 
Jaunākās paaudzes dīzeļ degvielas sistēmu remonts - Common rail, Sūknis-
sprausla. 
 


