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προϊόντα διαχείρισης καυσαερίων
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Γιατί MADE IN ITALY?
“Εξαιτίας των ολοένα και αυστηρότερων κανονισμών για τις
εκπομπές καυσαερίων, απαιτείται η συνεχής βελτίωση των
μεθόδων που εφαρμόζονται για τη μείωση των εκπεμπόμενων
βλαβερών ουσιών.
Στους κινητήρες diesel, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την
περαιτέρω μείωση των οξειδίων του Αζώτου (NOx). Στο πλαίσιο
αυτό ιδιαίτερη σημασία έχει η διαδικασία ανακύκλωσης των
καυσαερίων (EGR). Με την επανακυκλοφορία των ψυχθέντων
καυσαερίων , μειώνεται η θερμοκρασία στον θάλαμο καύσης και με
αυτό τον τρόπο περιορίζεται η παραγωγή οξειδίων του Αζώτου.
Έχοντας τη δυνατότητα να βασιστεί στη πολύχρονη εμπειρία στα
συστήματα EGR, η Hoffer αποφάσισε να παράγει η ίδια βαλβίδες
EGR για τα πιο κινήσιμα μοντέλα της αγοράς. Η επιλογή του τόπου
κατασκευής αρχικά συζητήθηκε και καταλήξαμε στην επιλογή
‘Made in Italy’. Η Hoffer εγγυάται να προσφέρει ένα προϊόν υψηλής
ποιότητας, σε ανταγωνιστική τιμή, που δεν αποτελεί προϊόν
ανακατασκευής αμφισβητήσιμης ποιότητας, που σε πολλές
περιπτώσεις υπόκειται μόνο σε έναν απλό εσωτερικό καθαρισμό.
Με υπερηφάνεια και την ίδια διαφάνεια που μας ξεχωρίζει για
σχεδόν 70 χρόνια, πιστεύουμε σε αυτό το νέο προϊόν και θεωρούμε
καθήκον μας, να το προτείνουμε σε όλους όσους παραμένουν
πιστοί σε εμάς όλα αυτά τα χρόνια.”

Executive Manager
Lorenzi Francesco

Ανακατασκευαστές ή
παραγωγοί?
Η πολιτική της εταιρείας είναι να παρέχει ένα νέο προϊόν
εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένο στην Ιταλία. Αυτό επειδή ένας
απλός καθαρισμός του προϊόντος,όπως συμβαίνει στα περισσότερα
προϊόντα ανακατασκευής, δεν λύνει το πρόβλημα που προκάλεσε
την δυσλειτουργία.

Τα εσωτερικά εξαρτήματα αποτελούν το
πιο σημαντικό μέρος μίας βαλβίδας EGR :
άξονες, βαλβίδες, πιστόνια, ελατήρια,
ανοξείδωτα καπάκια, βίδες, ροδέλες.
Όλα καινούργια.

Το χυτό μέρος είναι κατασκευασμένο από
κράμα αλουμινίου UNI EN 46100 για την
καλύτερη δυνατή λειτουργία σε όλα τα
μηχανικά και ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Για το πηνίο χρησιμοποιείται χαλκός
(Cu-ETP) και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα είναι
επίσης καινούργια, ολοκληρώνοντας έτσι
την βαλβίδα EGR.

Ποιοτικός έλεγχος
Το προϊόν φαίνετε απλό αλλά αποτελεί ένα σύνθετο συνδυασμό
μηχανικών εξαρτημάτων και μίας εσωτερικής ηλεκτρικής δομής. Για
αυτό το λόγο και για να διασφαλίσουμε την ποιότητα του τελικού
προϊόντος, ελέγχουμε και τα δύο μέρη της βαλβίδας EGR.

Μηχανικός έλεγχος
 Το πρώτο στάδιο ελέγχου γίνεται στα επιμέρους εξαρτήματα, τα οποία
πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια. Άξονες, βαλβίδες,
πιστόνια, ελατήρια, ανοξείδωτα καπάκια, βίδες, ροδέλες.
 Στη συνέχεια ελέγχεται το περίβλημα της βαλβίδας (για το λόγο αυτό
χρησιμοποιείται ένας
μετρητής κενού αέρος).

Έλεγχος ηλεκτρικών εξαρτημάτων
 Αρχικά διεξάγεται έλεγχος του πηνίου, ενεργοποιώντας την
ηλεκτροβαλβίδα. Οι τιμές του ρεύματος και της αντίστασης πρέπει να
συμφωνούν με το προεπιλεγμένο εύρος λειτουργίας.
 Έπειτα ελέγχεται το άνοιγμα/κλείσιμο του πηνίου με σταθερή τάση12,2 V.
Μόλις το πηνίο τοποθετηθεί στο εσωτερικό της βαλβίδας,διεξάγεται και
ο τελικός έλεγχος, που θα μας δώσει το τελικό προϊόν. Στον τελικό έλεγχο
γίνεται σύγκριση στις τιμές υστέρησης απόκρισης της βαλβίδας με αυτές
μίας βαλβίδας ‘πρώτης τοποθέτησης’.
Το προϊόν πλέον είτε θα περάσει στο τμήμα συσκευασίας και θα διατεθεί
προς πώληση ή θα
αποσυναρμολογηθεί και θα
κατασκευαστεί εκ νέου.

Κατάλογος προϊόντων 1/3
7518064

7518065

7518502

OPEL 90530760*
PIERBURG 724809240

OPEL 849124*
PIERBURG 724809250

OPEL 5851020
PIEBRURG 72241451

OPEL - VAUXHALL

OPEL - VAUXHALL

OPEL - VAUXHALL

7518507

7518509

7518511

FIAT 55204235
PIERBURG 722946340

VW 036131503M
PIERBURG 722785170

OPEL 91124463
PIERBURG 722818590

ALFA - FIAT - LANCIA

VW - AUDI - SEAT- SKODA

OPEL - RENAULT

7518512

7518513

7518515

RENAULT 8200467001
PIERBURG 722818570

RENAULT 8200469586
PIERBURG 722818580

FIAT 55204250
PIERBURG 700063100

OPEL - RENAULT

RENAULT

ALFA - FIAT - LANCIA - OPEL SAAB - VAUXHALL

Κατάλογος προϊόντων 2/3
7518516

7518535

7518543

FIAT 55215030
PIERBURG 722946330

OPEL 851593
PIERBURG 722875130

OPEL 5851049
PIERBURG 700020240

ALFA - FIAT - LANCIA

OPEL - VAUXHALL

FIAT - OPEL - SUZUKI

7518545

7518547

7518550 (disponibile presto)

OPEL 5851029
PIERBURG 722414080

VW 03D131503A
PIERBURG 722785160

VW 06A131501F
PIERBURG 722574120

OPEL - VAUXHALL

VW - AUDI - SEAT- SKODA

VW - AUDI - SEAT- SKODA

7518551

7518556

7518572

VW 038129637D
PIERBURG 724809160

RENAULT 8200360201
PIERBURG 722818620

VW 036131503T
PIERBURG 728248170

VW - AUDI - SEAT- SKODA

NISSAN - RENAULT

VW - AUDI - SEAT- SKODA

Κατάλογος προϊόντων 3/3
7518588

7518590

7518592

VW 06A131501G
PIERBURG 722785180

OPEL 5851057
PIERBURG 722875160

FIAT 55204941
PIERBURG 700020250

VW - AUDI - SEAT

OPEL - VAUXHALL

ALFA - FIAT - LANCIA - OPEL VAUXHALL

7518593

7518594

7518595 (disponibile presto)

RENAULT 8200374875 - OPEL
OPEL 5851596
93198327 - PIERBURG 722818630 PIERBURG 722946380

VW 045131501F

NISSAN - OPEL - RENAULT VAUXHALL

ALFA - FIAT - OPEL - VAUXHALL VW - AUDI - SEAT- SKODA

7518639

7518640

7518676

FIAT 55206931
PIERBURG 700020390

FIAT 55206932
PIERBURG 700020400

VW 06A131501E
PIERBURG 728070030

FIAT - LANCIA

FIAT - LANCIA

VW - SEAT

Ευχαριστούμε για
την προσοχή σας

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα:

www.hoffer-products.com

