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Το 1945, στην «Πόλη του αυτοκινήτου», ιδρύεται η
Μ.Ε.Α.Τ. (αρκτικόλεξο που σηµαίνει materiale (προϊόντα)
elettrico (ηλεκτρολογικά) automobile (αυτοκίνητο) torino
(Τορίνο) µε ειδίκευση στα ανταλλακτικά καρµπυρατέρ.

Το 1985 απέκτησε τη D.O.RI.A. (distribuzione organizzata ricambi auto/ οργάνωση και πώληση ανταλλακτικών
αυτοκινήτων), που ειδικεύεται στην παραγωγή φίλτρων
καυσίµου.

Η Meat&Doria σήµερα...
Αντλίες καυσίµου και
σύστηµα τροφοδοσίας
καυσίµου

MEAT&DORIA:
Ν°1 Διανοµέας αντλιών βενζίνης στην Ευρώπη!

Πολλαπλασιαστές

ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ!

612 διαθέσιµοι κωδικοί στο
εργοστάσιο

1520 διαθέσιµοι κωδικοί στο εργοστάσιο

εχθές

σηµερινή εποχή

Αισθητήρες λάμδα

383 διαθέσιµοι κωδικοί στο
εργοστάσιο

INNOVATIVE DNA PARTS

Η Μeat&Doria είναι στην ευχάριστη θέση να προσφέρει ένα
νέο τρόπο για να βρίσκετε ανταλλακτικά και εξαρτήµατα
αυτοκινήτων!
+ Συνεχής και άµεση ενηµέρωση.
+ Περισσότερος σεβασµός στο περιβάλλον. Χαρτίτέλος.
+ Σύστηµα Android 4.4.0.
+ Ειδική θήκη µε το λογότυπο της Meat&Doria
+ ΘύραUSB
+ Διαθεσιµότητα σε διάφορες γλώσσες
+ Τεχνικές πληροφορίες και νέα!!
Με λίγα λόγια: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Θερµοστάτες

490 διαθέσιµοι κωδικοί στο εργοστάσιο

MEAT&DORIA ΕΚΠΛΗΣΣΕΙ ΜΕ
ΤΗ ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Νέο design, επαγγελµατικό, φρέσκο και πιο cool. Υλικό (χαρτόνι) πιο παχύ
και ανθεκτικό. Νέοι τύποι κουτιών. Για την καλύτερη προστασία του κάθε
εξαρτήματος.

ΝΕΑ «ΕΞΥΠΝΗ» ΕΤΙΚΕΤΑ
Ανταλλακτικά Turbo: συγκρότηµα φτερωτών
υπερσυµπιεστή , µεταβλητή γεωµετρία, ενεργοποιητές
410 διαθέσιµοι κωδικοί στο εργοστάσιο
Φίλτρα λαδιού, καυσίµου, καµπίνας και αέρος:
πάνω από 2000 διαθέσιµοι κωδικοί στο
εργοστάσιο!!
Ακολουθήστε την MEAT&DORIA FILTER DIVISION!

Βαλβίδες EGR και ηλεκτροβαλβίδες: 442 διαθέσιµοι
κωδικοί στο εργοστάσιο
Μετρητές µάζας αέρος: 470 διαθέσιµοι κωδικοί στο
εργοστάσιο

1

Με τη νέα συσκευασία Meat&Doria αλλάζει ακόµα και η ετικέτα του
προϊόντος. Ας δούμε τι θα περιλαμβάνει:
1 - κωδικό προϊόντος
2 - bar code (12)
3 - περιγραφή προϊόντος
4 - «Έξυπνο» κωδικό QR. Αν σαρωθεί παρέχει όλες τις εφαρµογές του
συγκεκριµένου προϊόντος!

4
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Αισθητήρες: εκκεντρ. και στροφ. άξονα, ABS,
θερµοκρασίας, νερού, πίεσης, κρουστικής καύσης, θέσης
πεταλούδας γκαζιού, πεντάλ γκαζιού, DPF: …
περισσότεροι από διαθέσιµοι κωδικοί στο
εργοστάσιο!!

...και πολλά άλλα...
Meat&Doria - Via Don Eugenio Bruno, 1/3/5, 10029 Villastellone (Torino) - Italy - Tel +39.011.96.14.301
mail: meat-doria@meat-doria.com - WWW.MEAT-DORIA.COM

WE PARTICIPATED WITH OUR STAND AT

AUTOMECHANIKA

Shanghai December 9-12, 2014
Hall W2 - stand D22

WWW.MEAT-DORIA.COM / follow us on facebook and twitter @meat_doria
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Αφιέρωµα
common-rail
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣΠΙΕΣΗΣ COMMON RAIL
πχ. 9207
Είναι ένα εξάρτηµα του συστήµατος τροφοδοσίας, το οποίο ενεργοποιείται από την
ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου του κινητήρα (ECU) µέσω παλµού µε διαµόρφωση -PWM
(Pulse Width Modulation). Είναι υπεύθυνο για την ρύθµιση της πίεσης του καυσίµου στο
εσωτερικό του αγωγού (common rail), ώστε να αποφευχθούν απότοµες διακυµάνσεις της
πίεσης, οι οποίες µπορούν να καταστρέψουν την γραµµή τροφοδοσίας common rail.

45 κωδικοί άµεσα διαθέσιµοι

KIT ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΠΕΚ

15
ιος 20
Ιανουάρ
2
Σ
Ο
Χ
ΤΕΥ

ΝΕΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙ
ΕΣ ΑΠΟ ΤΗ MEAT&DORIA

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ
πχ. 91601
Τοποθετείται στο κάρτερ του κινητήρα, ώστε να εξασφαλίζει µία δίοδο προς
την εισαγωγή του κινητήρα. Όταν ο κινητήρας λειτουργεί, µία µικρή
ποσότητα µείγµατος αέρος-καυσίµου διαφεύγει των ελατηρίων των εµβόλων
και καταλήγει στην ελαιολεκάνη (κάρτερ). Αυτή η ποσότητα σε συνδυασµό
µε τις αναθυµιάσεις του λιπαντικού είναι πιθανό να δηµιουργήσουν υψηλή
πίεση στο εσωτερικό του κάρτερ. Η βαλβίδα αναθυµιάσεων ανοίγει και
διοχετεύει τις αναθυµιάσεις στην εισαγωγή του κινητήρα, ανακυκλώνοντάς
τις. Μπορεί να κριθεί απαραίτητη η αντικατάσταση της βαλβίδας, αν λόγω
επικαθίσεων του µείγµατος δεν ανοίγει ή κλείνει όταν πρέπει.

20 διαθέσιµοι κωδικοί

πχ. 9274

TURBO

Αποτελείται από ένα ΚΙΤ επισκευής των µονάδων µπεκ-αντλίας του γκρουπ VAG.
Το KIT περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα o-ring και τη µεταλλική σφήνα. Είναι
απαραίτητη η επισκευή, όταν στα συστήµατα µονάδων µπεκ-αντλίας (UIS) το
πετρέλαιο καταλήγει στο λιπαντικό του κινητήρα. Με την αντικατάσταση των
o-ring λύνεται το πρόβληµα µε µικρό κόστος.

πχ. 60505 - 60051

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
πχ. 9224

Είναι ένα εξάρτηµα του συστήµατος τροφοδοσίας το οποίο µετρά την πίεση στο εσωτερικό
του αγωγού (common rail) και στέλνει ηλεκτρικό σήµα (σε Volt) στην ηλεκτρονική µονάδα
ελέγχου του κινητήρα (ECU). Ο σκοπός του είναι να επικοινωνεί σε πραγµατικό χρόνο τις
τιµές της πίεσης, ώστε η µονάδα ελέγχου να ενεργοποιεί τον ρυθµιστή πίεσης άµεσα, µε
αποτέλεσµα η πίεση εντός του αγωγού (common rail)να παραµένει σταθερή.

ΗMeat&Doria έχει αναπτύξει µία γκάµα εξαρτηµάτων turbo, επικεντρωµένη στα
συγκροτήµατα φτερωτών (turbo cartridge).
Είναι σε θέση να προσφέρει 376 κωδικούς cartridge τόσο µεταβλητής γεωµετρίας
όσο και σταθερής, άµεσα από το στοκ της. Επίσης, διαθέσιµες τεχνικές
πληροφορίες και υποστήριξη για τους διανοµείς της Meat&Doria.
Θυµηθείτε: για να αναγνωρίσετε µια φτερωτή πρέπει να διαβάσετε το αρχικό
κώδικα του στροβίλου, µην µπερδευτείτε!!!

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (TPMS)
Οι Αισθητήρες παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών (Tyre Pressure
Monitoring Sensors), χρησιµοποιούνται για τη συνεχή µετάδοση των τιµών της
πίεσης των ελαστικών µέσω ραδιοκυµάτων. Η χρήση τους είναι υποχρεωτική σε
οχήµατα πρώτης άδειας κυκλοφορίας 1ης Νοεµβρίου του 2012 και έπειτα, όπως
επίσης και στα οχήµατα που ταξινοµούνται από 1η Νοεµβρίου 2014 και έπειτα.
Υπάρχουν κατάλληλοι τύποι για κάθε µοντέλο οχήµατος, ωστόσο η τοποθέτηση
universal αισθητήρων γίνεται όλο και πιο συχνή. Οι universal αισθητήρες, µετά από
κωδικοποίηση, αντικαθιστούν το 90% των γνήσιων (ΟΕ) αισθητήρων στην αγορά.

now available:
COMPRESSORS - DRYER FILTERS - RESISTORS
VENT REGULATORS - CABINET VENTS - PRESSURE SWITCHES
CONTROL VALVES - EXPANSION VALVES
EXPENDABLES AND TOOLS

For more information please contact vendite@kriosac.it or visit www.kriosac.it

WWW.MEAT-DORIA.COM / follow us on facebook and twitter @meat_doria

Do you wish to remain updated about all our products?

FOLLOW US ON FACEBOOK AND TWITTER!
WWW.MEAT-DORIA.COM / follow us on facebook and twitter @meat_doria
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