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Η βαλβίδα EGR είναι το κύριο εξάρτημα του
συστήματος EGR και είναι συνήθως κλειστή.
Συνδέει την πολλαπλή εξαγωγής με την
πολλαπλή εισαγωγής και ελέγχεται από
ενσωματωμένο ηλεκτρικό βηματικό μοτέρ.
Η λειτουργία της βαλβίδας EGR είναι να
ελέγχει τη ροή των καυσαερίων που
ανακυκλώνεται ανάλογα με το φορτίο του
κινητήρα.
Η βαλβίδα EGR αρχίζει να λειτουργεί μόλις
εκκινήσει ο κινητήρας, αποκτήσει τη σωστή
θερμοκρασία λειτουργίας και αυξηθεί η
ταχύτητα του οχήματος. Σταδιακά, η
βαλβίδα EGR ρυθμίζει τη ροή των
καυσαερίων.
Μόλις το όχημα επιβραδύνει και ο
κινητήρας σταματήσει, η βαλβίδα EGR θα
επιστρέψει στην κλειστή της θέση και θα
εμποδίσει τη ροή των καυσαερίων.

Παραδείγματα κωδικού: 
M&D 88259 HOFFER 7518259
Audi A3 (8P1) 1.6 TDI, VW Golf VI 2.0 TDI

M&D 88103 HOFFER 7518103
Alfa Giulietta,Fiat 500L Mjet,
Jeep Renegade CRD
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Η συνεχώς διευρυνόμενη γκάμα περιλαμβάνει περισσότερους από 650 κωδικούς

Σχετικά προϊόντα:

Ψυγεία EGR
EGR coolers

Ηλεκτροβαλβιδες EGR
EGR Electrovalves

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ EGR

Πιο αναλυτικά: πάνω από 220 κωδικοί M&D GROUP
Πάνω από 290 κωδικοί γνήσιοι (Genuine Part)
Πάνω από 120 κωδικοί ανακατασκευής (Rebuilt Part)



Ψυγεία EGR
EGR Coolers
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Η επανακυκλοφορία καυσαερίων (EGR)
μειώνει τις θερμοκρασίες καύσης
αραιώνοντας το μείγμα αέρα-καυσίμου με
μια μικρή ποσότητα αδρανούς καυσαερίου.
Ωστόσο, η αραίωση του μείγματος θα είναι
ακόμη πιο αποτελεσματική εάν τα
καυσαέρια είναι κρύα, όχι ζεστά. Εκεί
μπαίνει το ψυγείο.
Το ψυγείο έχει μια σειρά σωλήνων για τη
διέλευση των καυτών καυσαερίων. Γύρω
από αυτούς τους σωλήνες, υπάρχουν
αρκετές δίοδοι ψυκτικού. Η θερμότητα
διέρχεται από τα τοιχώματα που χωρίζουν
τα καυσαέρια και το ψυκτικό υγρό,
παρέχοντας ψυχρότερα αδρανή καυσαέρια
έτοιμα να μπορούν να μειώσουν τις
μέγιστες θερμοκρασίες καύσης.
Η ροή των καυσαερίων μέσω του ψυγείου
EGR ελέγχεται από την ECU του οχήματος
μέσω της βαλβίδας EGR.

Παράδειγμα κωδικού: 
M&D 88808 HOFFER 7518808
Fiat Doblo (263), G.Punto (199) 1.3D
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Σχετικά προϊόντα:

Βαλβίδες EGR
EGR Valves

Ηλεκτροβαλβιδες EGR
EGR Electrovalves

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ EGR

Η συνεχώς διευρυνόμενη γκάμα περιλαμβάνει περισσότερους από 140 κωδικούς

Πιο αναλυτικά: πάνω από 90 κωδικοί M&D GROUP
Πάνω από 50 κωδικοί γνήσιοι (Genuine Part)
Πάνω από 5 κωδικοί ανακατασκευής (Rebuilt Part)



Ηλεκτροβαλβίδες EGR
EGR Electrovalves
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Είναι μια ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα κενού
για να μεταβάλλει την υποπίεση.
Ο σκοπός των αλλαγών πίεσης είναι να
ελέγχουν το κενό που απαιτείται για τη
βαλβίδα EGR.
Ρυθμίζει την υποπίεση ώστε να ταιριάζει
στην αντίστοιχη κατάσταση φορτίου του
κινητήρα, έτσι ώστε να διατηρείται ένας
επακριβώς καθορισμένος ρυθμός
επανακυκλοφορίας.
Ελέγχεται από την ECU και ενεργοποιείται
σε πολύ συγκεκριμένους χρόνους
προκειμένου να επιτυγχάνονται οι βέλτιστες
επιδόσεις, απόδοση και εκπομπές από τον
κινητήρα.

Παράδειγμα κωδικού: 
M&D 9261 HOFFER 8029261
Peugeot 207, 208 1.4 HDi
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Σχετικά προϊόντα:

Βαλβίδες EGR
EGR Valves

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ EGR

Η συνεχώς διευρυνόμενη γκάμα περιλαμβάνει περισσότερους από 220 κωδικούς

Πιο αναλυτικά: πάνω από 90 κωδικοί M&D GROUP
Πάνω από 130 κωδικοί γνήσιοι (Genuine Part)

Ψυγεία EGR
EGR coolers




