Srážkový ceník

Remanufacturing Technologies

Price reduction

Bosch VP

VP2

VP2

VP5

Remanufacturing Technolo
T
gies

Remanufacturing Technolo
T
gies

VP4

VP4

VP2

VP2

VP5
VP5

Remanufacturing Technolo
T
gies

Remanufacturing Technolo
T
gies

VP4

VP4

Code

Damage description

Price reduction

Kód

Charakteristika poškození

Srážka

VP1

Disassembled piece

Not accepted

Rozebraný díl

Nepřijímáme

VP2

Broken connector of the control unit

Not accepted

VP4
VP5

Remante Group s.r.o.
VAT ID CZ02617862
Na Starém břehu 2756/7, 74601

Poškozený konektor řídící jednotky

Nepřijímáme

Missing electromagnetic valve DMV11

Accepted

Chybějící ventil dávky paliva DMV11 (vp 29/30)

Přijímáme

Flange is missing

Not accepted

Chybějící unašeč na hřídeli (u některých typů)

info@remante.com

Nepřijímáme

www.remante.com

Srážkový ceník

Remanufacturing Technologies

Price reduction

Zexel VRZ

VRZ7
VRZ3

VRZ6

VRZ2

Remanufa
emanufacturing Technolo
Technologies
VRZ8
VRZ5

VRZ4
Code

Damage description

Price reduction

Kód

Charakteristika poškození

Srážka

VRZ1

Disassembled piece

Accepted

VRZ2
VRZ3

Rozebraný díl

Přijímáme

Flange is missing or damaged

Accepted

Poškozený nebo chybějící unašeč - ozubené kolo

Přijímáme

Damaged or broken holder or ﬂange

Accepted

Poškozený nebo chybějící držák / nádstavec / příruba - jeden díl

Přijímáme

Missing or damaged speed sensor

Accepted

VRZ4

Chybějící nebo poškozené čidlo otáček čerpadla (na přírubě)

Přijímáme

VRZ5

Damaged or broken connectors of cables (ﬁxed price)

Accepted

Poškozené konektory kabeláže / kabely (paušální cena)

Přijímáme

VRZ6

Missing tube of fuel system (on pump are 3 pcs)

Accepted

VRZ7

Chybějící trubka palivového vedení (celkem jsou 3 ks)

Přijímáme

Missing or damaged valve on top of the pump

Accepted

Chybějící ventil u nastavníku čerpadla (zasouvá se do něj černý špunt)

Přijímáme

Damaged or exploded valve at bottom of the pump

Accepted

VRZ8
Remante Group s.r.o.
VAT ID CZ02617862
Na Starém břehu 2756/7, 74601

Poškozený ventil ve spodní části čerpadla

info@remante.com

Přijímáme

www.remante.com

Srážkový ceník

Remanufacturing Technologies

Price reduction

Zexel COVEC
CO3
CO2

CO1

CO4

Remanufa
emanufacturing Technolo
Technologies

CO5

Code

Damage description

Price reduction

Kód

Charakteristika poškození

Srážka

CO1

Damaged or broken connectors on a cable (ﬁxed price)
Poškozený konektor/y (i všechny) kabeláže paušální cena

Accepted

CO2

Missing tube of fuel system (on pump are 2 pcs)
Chybějící trubka palivového vedení (celkem jsou 2 ks)

Accepted

CO3

Missing screw for tube of fuel system (2 pcs)
Chybějící šrouby k trubkám palivového vedení (celkem jsou 2 ks)

Accepted

CO4

Missing EEPROM
Chybějící paměť EEPROM

Accepted

CO5

Missing metal wiring cover
Chybějící kovový kryt kabeláže

Accepted

Remante Group s.r.o.
VAT ID CZ02617862
Na Starém břehu 2756/7, 74601

info@remante.com

Přijímáme
Přijímáme
Přijímáme
Přijímáme

Přijímáme

www.remante.com

Srážkový ceník

Remanufacturing Technologies

Price reduction

High-pressure pump
Vysokotlaké čerpadlo

CR2

Remanufacturing Technolo
T
gies

Remanufacturing Technolo
T
gies

CR2
CR5
CR2

Remanufacturing Technolo
T
gies

Remanufacturing Technolo
T
gies

CR2

CR5

Code

Damage description

Price reduction

Kód

Charakteristika poškození

Srážka

CR1

Disassembled piece
Rozebraný díl

Not accepted

CR2

Damaged or broken connector of the pressure sensor
Nalomený či jinak rozbitý konektor regulátoru tlaku

Accepted

CR3

Damaged or broken temperature connector
Nalomený či jinak rozbitý konektor snímače teploty

Accepted

Remante Group s.r.o.
VAT ID CZ02617862
Na Starém břehu 2756/7, 74601

info@remante.com

Nepřijímáme
Přijímáme
Přijímáme

www.remante.com

Srážkový ceník

Remanufacturing Technologies

Price reduction

CR Injectors
Vstřikovače

CR01

CR02

Remanufaccturing Technolo
T
gies

Remanufa
emanufaccturing TTechnolo
echnologies

Cracks on the body of injector / cracked intake/exhaust valve
Poškozené tělo vstřikovače/ Ulomený přepad

Damaged nut and body of injector by unprofessional removal of injector from engine
Poškozená matice a tělo vstřikovače neodborným vyjmutím vstřikovače z motoru

CR03

CR04

Remanufa
emanufacturing Technolo
emanufa
T
gies

Remanufacturing Technolo
T
gies

Missing identification on the injector

Damage or broken connector

Chybějící identifikační označení vstřikovače

Poškozený nebo ulomený konektor

Code

Damage description

Price reduction

Kód

Charakteristika poškození

Srážka

CR01

Cracks on the body of injector / cracked intake/exhaust valve
Poškozené tělo vstřikovače / Ulomený přepad

Not accepted

CR02

Damaged nut and body of injector by unprofessional removal of injector from engine
Poškozená matice a tělo vstřikovače neodborným vyjmutím vstřikovače z motoru

Not accepted

CR03

Damage or broken connector
Poškozený nebo ulomený konektor

Not accepted

CR04

Missing identi�ﬁcation on the injector
Chybějící identiﬁ�kační označení vstřikovače

Not accepted

Remante Group s.r.o.
VAT ID CZ02617862
Na Starém břehu 2756/7, 74601

info@remante.com

Nepřijímáme
Nepřijímáme
Nepřijímáme
Nepřijímáme

www.remante.com

Srážkový ceník

Remanufacturing Technologies

Price reduction

CR Injectors
Vstřikovače

CR05

CR06

Remanufactu
turing TTechnolo
tu
echnologies

Remanufa
emanufaccturing Technolo
emanufa
T
gies

High corrosion

Highly carbonated injectors

Silná koroze

Silně zakarbonované vstřikovače

Broken, missing or damaged noozle

CR07

CR08

Ulomená, chybějící nebo poškozená špička (koncovka)

Remanufactu
turing Technolo
tu
T
gies

Remanufa
emanufacturing
emanufa
ing Technolo
T
gies

Light corrosion of injector
Lehká koroze vstřikovače

Code

Damage description

Price reduction

Kód

Charakteristika poškození

Srážka

CR05

High corrosion
Silná koroze

Not accepted

CR06

Highly carbonated injectors
Silně zakarbonované vstřikovače

Not accepted

CR07

Broken, missing or damaged noozle
Ulomená, chybějící nebo poškozená špička (koncovka)

Not accepted

CR08

Light corrosion of injector
Lehká koroze vstřikovače

Accepted

CR09

Shortcutted Piezo element
Vyzkratovaný Piezo článek

Not accepted

How to check function of the Piezo element
Jak zkontrolovat funkčnost Piezo článku

Remante Group s.r.o.
VAT ID CZ02617862
Na Starém břehu 2756/7, 74601

Nepřijímáme
Nepřijímáme
Nepřijímáme
Přijímáme

Nepřijímáme

Návod / Instructions

info@remante.com

www.remante.com

On the multimeter set the measurement of resistance to 200 kΩ.

1.

Na multimetru nastavte měření odporu s rozsahem 200 kΩ.
On the multimeter set the measurement of resistance to 200 kΩ.
1.

1.

2.

2.

Na multimetru nastavte měření odporu s rozsahem 200 kΩ.
On the multimeter set the measurement of resistance to 200 kΩ.

Na multimetru nastavte měření odporu s rozsahem 200 kΩ.
On the multimeter set the measurement of resistance to 200 kΩ.

Hroty multimetru přiložte na piny Piezo článku a lehce proškrábněte.
(Proškrábnutím setřete případnou oxidaci)
Put the measuring tips on the Piezo cell and lightly scratch.
multimetru
piny Piezo článku a lehce proškrábněte.
(Light scratch of Hroty
the Piezo
cell willpřiložte
remove na
oxidation)
2.
Hroty multimetru
přiložtesetřete
na piny
Piezooxidaci)
článku a lehce proškrábněte.
(Proškrábnutím
případnou
Put the
measuringpřípadnou
tips on the Piezo cell
and lightly scratch.
(Proškrábnutím
setřete
oxidaci)
(Light scratch of the Piezo cell will remove oxidation)

Put the measuring tips on the Piezo cell and lightly scratch.
(Light scratch of the Piezo cell will remove oxidation)

2.

Hroty multimetru přiložte na piny Piezo článku a lehce proškrábněte.
(Proškrábnutím setřete případnou oxidaci)
Put the measuring tips on the Piezo cell and lightly scratch.
(Light scratch of the Piezo cell will remove oxidation)

3.

3.

3.

V případě, že je Piezo článek v pořádku, naměříme odpor 190-210 kΩ.
200 kΩčlánek
musíme vrozsah
multimetru
nastavit na
2MΩ) 190-210
že(Nad
je Piezo
pořádku,
naměříme
odpor
kΩ.
7

V případě,
is the Piezo cell OK, we will measure the resistance between 190-210 kΩ.
(Nad 200 kΩ If(Ifmusíme
2MΩ)
is resistancerozsah
bigger than multimetru
200 kΩ we must setnastavit
multimeter tona
2MΩ.)

7
If is the Piezo cell OK, we will measure the resistance between 190-210
kΩ.
Může nastat
hodnotutoodporu
(If is resistance bigger
than situace,
200 kΩkdy
wemultimetr
must setzobrazí
multimeter
2MΩ.)menší a hodnota

stoupat až
na požadovaný
rozsah 190
– 210 kΩ. Toto odpor
však nesmí
trvat
V případě, žebude
je Piezo
článek
v pořádku,
naměříme
190-210
kΩ.
déle než 3 vteřiny, jinak je Piezo článek poškozený.
(Nad
200 kΩ musíme rozsah multimetru nastavit na 2MΩ)
Může nastat situace, kdy multimetr zobrazí hodnotu odporu menší a hodnota
There may be a situation when multimeter measures less resistance than we

3.

If
is the
Piezo cell
OK,
westarts
will measure
the
resistance
190-210
kΩ.
to rise to rozsah
190
- 210
kΩ.
thisbetween
situation
longer
than 3nesmí
sec. thetrvat
Piezo
7 (If –is 210
bude
stoupat
ažneed
naand
požadovaný
190
kΩ. Toto
však
cell is broken)
(If
is
resistance
bigger
than
200
kΩ
we
must
set
multimeter
to
2MΩ.)
déle než 3 vteřiny, jinak je Piezo článek poškozený.

V případě, že je Piezo článek v pořádku, naměříme odpor 190-210 kΩ.
(Nad
200bekΩ
musíme
rozsah
multimetru
na 2MΩ)
There may
a situation
when
multimeter
measuresnastavit
less resistance
than we
Může nastat situace, kdy multimetr zobrazí hodnotu odporu menší a hodnota
7 - 210 kΩ. (If is this situation longer than 3 sec. the Piezo
need and starts to rise to 190
If
is the
Piezo cell
we will measure
the resistance
between
190-210
kΩ. trvat
bude
stoupat
až OK,
na požadovaný
rozsah
190 – 210
kΩ. Toto
však nesmí
cell is broken)
(If
is resistance
bigger
thanje200
kΩ we
mustpoškozený.
set multimeter to 2MΩ.)
déle
než 3 vteřiny,
jinak
Piezo
článek
There may be a situation when multimeter measures less resistance than we

Může nastat situace, kdy multimetr zobrazí hodnotu odporu menší a hodnota
need and starts to rise to 190 - 210 kΩ. (If is this situation longer than 3 sec. the Piezo
bude stoupat až na požadovaný rozsah 190 – 210 kΩ. Toto však nesmí trvat
cell is broken)
déle než 3 vteřiny, jinak je Piezo článek poškozený.
There may be a situation when multimeter measures less resistance than we
DŮLEŽITÉ
need and starts to rise to 190 - 210 kΩ. (If is this situation longer than 3 sec. the Piezo
cell is broken)
Měřením
multimetrem zjistíte orientační hodnoty, zda je piezo článek vadný,
nebo dobrý.
Přesné měření bude provedeno na oddělení kvality na přístroji SONEL MIC-10
schváleného výrobcem.

Srážkový ceník

Remanufacturing Technologies

Price reduction

Injectors PDEs / PLD / UIS
Vstřikovače

PDE10

PDE11

Remanufacturing Technolo
T
gies

Remanufa
emanufacturing Technolo
emanufa
T
gies

Damaged nut and body of injector by unprofessional removal of injector from engine
Poškozená matice a tělo vstřikovače neodborným vyjmutím vstřikovače z motoru

Damage or broken connector

Poškozený nebo ulomený konektor

PDE12

PDE13

Remanufacturing Technolo
T
gies

Remanufacturing Technolo
T
gies

Disassembled piece

Damage spring/plunger, coil

Rozebraný díl (kontroluj další podmínky i při tomto bodě)

Poškozená pružina, poškozená cívka

Code

Damage description

Price reduction

Kód

Charakteristika poškození

Srážka

PDE10

Damaged nut and body of injector by unprofessional removal of injector from engine
Poškozená matice a tělo vstřikovače neodborným vyjmutím vstřikovače z motoru

Not accepted

PDE11

Damage or broken connector
Poškozený nebo ulomený konektor

Not accepted

PDE12

Disassembled piece
Rozebraný díl (kontroluj další podmínky i při tomto bodě)

Not accepted

PDE13

Damage spring/plunger, coil
Poškozená pružina, poškozená cívka

Not accepted

PDE14

Missing identiﬁcation of injector
Chybějící identiﬁkační označení vstřikovače

Not accepted

Remante Group s.r.o.
VAT ID CZ02617862
Na Starém břehu 2756/7, 74601

info@remante.com

Nepřijímáme
Nepřijímáme
Nepřijímáme

Nepřijímáme
Nepřijímáme

www.remante.com

Srážkový ceník

Remanufacturing Technologies

Price reduction

Turbochargers
Turbodmychadla

Damaged / not completed turbocharger

Missing / unreadable name plate:

Poškozené / chybějící části turbodmychadla

Chybějící / nerozeznatelný štítek turbodmychadla

Remanufacturing Technolo
T
gies

Remanufacturing Technolo
T
gies

Remanufacturing Technolo
T
gies

Remanufacturing Technolo
T
gies

TD1
TD3

Mechanical regulation is deformed or missing
Chybějící, nebo poškozený mechanický měch

Mechanical / Electronical regulation is deformed or missing
Chybějící mechanický měch / elektronická regulace

Code

Damage description

Price reduction

Kód

Charakteristika poškození

Srážka

TD1

Damaged / not completed turbocharger
Poškozené / chybějící části turbodmychadla

Not accepted

TD2

Missing / unreadable name plate
Chybějící / nerozeznatelný štítek turbodmychadla

Not accepted

TD3

Mechanical regulation is deformed or missing
Chybějící, nebo poškozený mechanický měch

Accepted

TD4

Electronical regulation is deformed or missing
Chybějící, nebo poškozená elektronická regulace

Accepted

Remante Group s.r.o.
VAT ID CZ02617862
Na Starém břehu 2756/7, 74601

info@remante.com

Nepřijímáme
Nepřijímáme
Přijímáme

Přijímáme

www.remante.com

Srážkový ceník

Remanufacturing Technologies

Price reduction

Turbochargers
Turbodmychadla

Disassembled piece

Damaged turbine / blower wheel

Rozebraný díl

Poškozené turbínové / dmychadlové kolo

Remanufacturing Technolo
T
gies

Remanufacturing Technolo
T
gies

TD5

TD6
Turbochargers with mechanical regulation - cracks on exhaus part
Turbodmychadla s mech. Regulací (WG) s poškozenou výfukovou částí

Remanufacturing Technolo
T
gies

TD7

Code

Damage description

Price reduction

Kód

Charakteristika poškození

Srážka

TD5

Disassembled piece
Rozebraný díl (kontroluj další podmínky i při tomto bodě)

Accepted

TD6

Damaged turbine / blower wheel
Poškozené turbínové / dmychadlové kolo

Accepted

TD7

Turbochargers with mechanical regulation - damaged exhaus part
Turbodmychadla s mech. Regulací (WG) s poškozenou výfukovou částí

Accepted

Remante Group s.r.o.
VAT ID CZ02617862
Na Starém břehu 2756/7, 74601

info@remante.com

Přijímáme
Přijímáme
Přijímáme
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Srážkový ceník

Remanufacturing Technologies

Price reduction

Electronic control units
Řídící jednotky

ECU2

ECU3

Remanufacturing Technolo
T
gies

Remanufacturing Technolo
T
gies

Damage body or broken connector, missing pin
Poškozený obal, poškozený konektor, upadlý pin

Burned piece ( you can smell it)
Vypálený díl

ECU4

Remanufacturing Technolo
T
gies

Remanufacturing Technolo
T
gies

Water damaged piece
Díl zatopený vodou

Code

Damage description

Price reduction

Kód

Charakteristika poškození

Srážka

ECU1

Disassembled piece
Rozebraný díl

Not accepted

ECU2

Damage body or broken connector, missing pin
Poškozený obal, poškozený konektor, upadlý pin

Not accepted

ECU3

Burned piece ( you can smell it)
Vypálený díl

Not accepted

ECU4

Water damaged piece
Díl zatopený vodou

Not accepted

Remante Group s.r.o.
VAT ID CZ02617862
Na Starém břehu 2756/7, 74601
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Nepřijímáme
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