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PRZYRZĄD DO DEMONTAŻU 

WTRYSKIWACZY BMW 

COMMON RAIL 

AI020130 

 

Przyrząd jest przeznaczony do demontażu zapieczonych wtryskiwaczy  w silnikach 

BMW Common Rail, bez konieczności demontażu głowicy silnika. W zestawie znajdują się 

uniwersalne frezy do oczyszczenia gniazd wtryskiwaczy, a dzięki zastosowaniu 

pneumatycznego adaptera – mamy pewność, że żadne zanieczyszczenia nie dostaną się do 

komory spalania. 
 

ZASTOSOWANIE: 
SILNIK MODEL 

2,0d 118d E87 / 120d E87 / 320d E46, E90/E91 / 318d E90/E91 / X3 E83 

2,5d 525d E39 E60/E61 

3,0d 
330d E46, E90/E91/E92/E93 / 335d E90/E91/E92 / X3 E83 / 530d E39 E60/E61 / X5 E53, E70 

635d E63/E64 / X6 / 730d E38, E65/E66, F01/F02 

 
INSTRUKCJA OBSŁUGI: 

1. Zdemontować śruby pokrywy zaworów, w miejsce śrub  będą wkręcone 

wsporniki belki. 

2. Zdemontować przewody paliwowe, powrotne oraz wiązki elektryczne z 

wtryskiwaczy. UWAGA: należy liczyć się  z wyciekiem paliwa, zabezpieczyć 

przewody czystą szmatką. 

3. Na cylindrze, na którym ma być demontowany wtryskiwacz, należy ustawić 

tłok w pozycji GMP. 

4. Odłączyć połączenia elektryczne od świecy żarowej i wykręcić świece 

żarową. 

5. W miejsce świecy wkręcić adapter pneumatyczny z zestawu, 

wykorzystując odpowiednią końcówkę. 

6. Zwór kulowy znajdujący się na adapterze powinien pozostać w pozycji 

zamkniętej. 

7. Podłączyć źródło sprężonego powietrza. 

8. Zdemontować górną część wtryskiwacza za pomocą specjalnej 

nasadki 29mm dołączonej do zestawu. [rys. 1] 
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9. Zdemontować elektromagnes za pomocą specjalnego klucza ampulowego 10mm z otworem. [rys. 2] 

10. W miejsce elektromagnesu wkręcić śrubę główną przyrządu.  

11. Ze względu na wysokie naprężenia materiału należy smarować gwint śruby. 

12. W miejsce śrub pokrywy zaworów zamontować wsporniki.  Wsporniki o dł. 140mm z lewej strony, dł. 115mm 

z prawej strony.  

13. Umieścić belkę na wspornikach, zabezpieczyć nakrętkami.  

14. Umieścić nakrętkę na głównej śrubie przyrządu. 

15. Nakrętka powinna wspierać się na łożysku w belce przyrządu. [rys. 4] 

16. Otworzyć zawór adaptera pneumatycznego.   

17. Dokręcać nakrętkę kluczem 30mm jednocześnie przytrzymując śrubę główną za pomocą klucza 10mm. [rys. 6] 

18. Po zdemontowaniu wtryskiwacza należy oczyścić gniazdo za pomocą dołączonych do zestawów frezów. 

19. Podczas czyszczenia należy pamiętać aby zawór kulowy adaptera pneumatycznego pozostał otwarty – dzięki 

temu zanieczyszczenia  nie dostaną się do komory spalania. 

 

       
 

       

 
GWARANCJA 
1. Firma TECHSAM udziela gwarancji na prawidłowe działanie wyrobu przez okres 12 miesięcy od daty zakupu. 
2. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek i wad fabrycznych ujawnionych o okresie gwarancji. 
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych nieprawidłową eksploatacją wyrobu. 
4. Gwarancja wygasa w razie stwierdzenia napraw lub przeróbek dokonanych przez osoby nieuprawnione. 
5. Warunkiem rozpatrywania gwarancji jest przedłożenie karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym wyrobem 

w punkcie serwisowym lub w miejscu sprzedaży. 
6. Gwarancja ważna jest tylko z pieczęcią sprzedawcy i wpisaną datą sprzedaży. 
7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia importer. 

 


