CONTEÚDOS
Mais sobre Injeção Eletrônica de Motores Diesel
O conteúdo dessa obra refere-se aos sistemas de Gerenciamento Eletrônico
dos motores Diesel, mais conhecido como Injeção Eletrônica Diesel pelos
profissionais de manutenção dos motores Diesel e basicamente estão
apresentados de forma cronológica sendo o primeiro denominado de EDC
“Controle Eletrônico Diesel” utilizados nos caminhões VOLVO desde o ano de
1994, em seguida é apresentado o sistema UI “Unidade Injetora” utilizados
pela VOLVO e CATERPILLAR, posteriormente o PLD “Bomba Tubo e Bico”
equipando os caminhões da Mercedes Benz no final da década de 90 e
finalmente o Common Rail “Tubo distribuidor comum aos injetores” que,
equipam Caminhões Volkswagen, Ford e Caminhonetes Ford e GM. A
evolução tecnológica em dosagem de combustível se deu devido à
preocupação com o meio ambiente e a atender a Legislação vigente em
nosso país. Portanto, pretendo colaborar com os Técnicos que atuam com
motores de ciclo Diesel, discorrendo sobre: funcionamento, características,
regulagens, diagnósticos, estratégias de funcionamento e cuidados com os
sistemas.
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