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Działające silniki benzynowe (na stojaku z kółkami)

Silniki w warunkach pracy gotowe są do uruchomienia, zamontowane na wytrzymałej, stalowej ramie 
z antywibracyjnymi gumowymi nakładkami. Każdy stelaż jest wyposażony w 4 nylonowe kółka z 
hamulcem.

W skład zestawu wchodzi:
• Zbiornik paliwa
• Filtr paliwa
• Akumulator z odpowiednią instalacją elektryczną
• Tłumik
• Sterowanie przyspieszeniem
• Kluczyk rozruchowy
• Licznik obrotów
• Termometr wody
• Woltomierz
• Wskaźnik ciśnienia oleju
• Wskaźnik ładowania alternatora
• Chłodnica z wentylatorem / wentylatorem elektrycnym
• Zbiornik na płyn chłodniczy

• Siatki ochronne
• Złącze diagnostyczne (gdzie przewidziano)
• Instrukcja obsługi
• Urządzenie do symulacji 5 usterek (opcjonalnie)

Zastosowanie:
• praca w stanie jałowym
• symulacja usterek (opcjonalnie)
• demonstracja naprawy
• montaż-demontaż 
Idealnie pracujące silniki po generalnym remoncie.
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Działające silniki benzynowe po generalnym remonice 

VB 9001F IAW-MARELLI  
elektroniczny wtrysk 

Mono-Jetronic - 
działający

• 4 cylindrowy silnik FIAT 
• 2 zawory na cylinder
• Górny wałek rozrządu (OHC)
• Zapłon elektroniczny
• Pojemność skokowa: 1242 cm3
• Złącze diagnostyczne

Wymiary i waga:
Wymiary:  115x120x140 cm
Waga netto:  250 kg
Waga brutto:  330 kg

VB 9002F BOSCH  
elektroniczny wtrysk 

Mono-Jetronic - 
działający

• 4 cylindrowy silnik FIAT/1400 cm3
• 3 zawory na cylinder
• Górny wałek rozrządu  (OHC)
• Zapłon elektroniczny
• Pojemność skokowa: 1400 cm3
• Złącze diagnostyczne

Wymiary i waga:
Wymiary:  130x140x140 cm
Waga netto:  280 kg
Waga brutto:  350 kg

VB 9005F IAW-MARELLI 
elektroniczny wtrysk 

wielopunktowy - 
działający

• 4 cylindrowy silnik FIAT 
• 2 zawory na cylinder
• Górny wałek rozrządu (OHC)
• Zapłon elektroniczny
• Pojemność skokowa: 1242 cm3
• Złącze diagnostyczne OBD

Wymiary i waga:
Wymiary:  115x120x140 cm
Waga netto:  250 kg
Waga brutto:  330 kg

VB 9007F LU-LE Jetronic 
BOSCH elektroniczny 

wtrysk wielopunktowy - 
działający

• 4 cylindrowy silnik FIAT 
• 2 zawory na cylinder
• Podwójny górny wałek rozrządu

(DOHC)
• Zapłon elektroniczny
• Pojemność skokowa: 2000 cm3
• Złącze diagnostyczne

Wymiary i waga:
Wymiary: 130x130x140h
Waga netto: 300 kg
Waga brutto: 400 kg

VB 9009F BOSCH  
Motronic elektroniczny 
wtrysk wielopunktowy - 

działający

• 4 cylindrowy silnik FIAT 
• 4 zawory na cylinder
• podwójny górny wałek rozrządu

(DOHC)
• Zapłon elektroniczny
• Pojemność skokowa: 1300 cm3
• Złącze diagnostyczne OBD

Wymiary i waga:
Wymiary:  130x130x140 cm
Waga netto:  300 kg
Waga brutto:  400 kg

VB 9011F 
Gaźnik - 

działający

• 4 cylindrowy silnik FIAT/SEAT 
• Górny wałek rozrządu (OHC)
• Zapłon elektroniczny
• Pojemność skokowa: 1000/1500 cm3

Wymiary i waga:
Wymiary:  115x120x140 cm
Waga netto:  240 kg
Waga brutto:  340 kg
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Działające silniki Diesel po generalnym remonice 

VB 9070F FIAT 
1700/2500 cm3 DIESEL 

(wtrysk pośredni) -  
działający

• 4 cylindrowy, 4-suw
• Wtrysk pośredni
• Górny wałek rozrządu  (OHC)
• Rotacyjna pompa wtryskowa
• Pojemność skokowa: 1700/2500 cm3

Wymiary i waga:
Wymiary:  140x75x110 cm
Waga netto:  380 kg
Waga brutto:  460 kg

VB 9080F FIAT 2500 cm3 
TURBO DIESEL 

(wtrysk bezpośredni) -  
działający

• 4 cylindrowy, 4-suw
• Wtrysk bezpośredni
• Górny wałek rozrządu  (OHC)
• Rotacyjna pompa wtryskowa
• Pojemność skokowa: 2500 cm3
• Turbo-sprężarka z zaworem 

bezpieczeństwa

Wymiary i waga:
Wymiary:  140x75x110 cm
Waga netto:  400 kg
Waga brutto:  480 kg

VB 9095F FIAT 
COMMON RAIL JTD 
UNIJET -  działający 

• 4 cylindrowy silnik FIAT 
• 2 zawory na cylinder
• Górny wałek rozrządu  (OHC)
• Turbo-sprężarka
• Pojemność skokowa: 1900 cm3
• Gniazdo diagnostyczne OBD
• Opcjonalnie: multi-jet, 1300 cm3, 

DOHC, 4 zawory na cylinder

Wymiary i waga:
Wymiary:  120x130x140 cm
Waga netto: 350 kg
Waga brutto:  450 kg
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