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Vážení čtenáři,

podle studie společnosti Consultants Bain 
&  Company očekávají v roce 2009 výrobci au-
tomobilů snížení výroby automobilů až o 11 mi-
lionů kusů ve srovnání s rokem 2007. Podle ná-
zorů expertů dosáhne výroba automobilů opět 
úrovně roku 2007 teprve až v roce 2012. Zcela 
jistě to není potěšitelná zpráva pro automobi-
lový průmysl: výrobce automobilů a jejich do-
davatele. Někteří z nich budou mít velmi těžké 
období, obzvláště nyní, když jsou banky velmi 
opatrné v oblasti půjčování peněz.   

Co to však znamená pro obchod v oblasti oprav 
automobilů? Znamená to, že trendy, které mů-
žeme sledovat v EU v posledních letech, se za-
čínají měnit a sílit. Prodej nových automobilů 
klesá, avšak celkový počet automobilů roste. 
Průměrné stáří automobilů v evropském mě-
řítku tedy stoupá. 

To nám na trhu s automobilovou technikou dá-
vá mnoho obchodních příležitostí! Více star-
ších aut znamená více oprav a větší obchody 
v oblasti náhradních dílů. Vozidla mezi šesti až 
deseti let vyžadují více oprav. Z tohoto důvodu 
je namístě zde připomenout základní fakt, že 
budoucnost oprav je úzce spojena s vysoce 
komplexní elektronikou. 

Na jedné straně to pro velkoobchodníky a ser-
visy znamená, že budou v následujících letech 
potřebovat silné a spolehlivé dodavatele ná-
hradních dílů. Na straně druhé je pro tyto sub-
jekty doslova nezbytností posilovat a zvyšovat 
svoji technickou kompetenci tím, že budou pra-
videlně investovat do moderní diagnostiky, do 
technického odborného vzdělání a školení. 

Z výše uvedených důvodů jsem přesvědčen, že 
současné vydání Formule vás zaujme, jelikož 
zde naleznete dostatek nových informací z ob-
lasti náhradních dílů, diagnostiky a odborného 
školení. Jedním z nejlepších důkazů technické 
schopnosti a odbornosti jsou mnohá ocenění, 
která během uplynulých let získaly mnohé ser-
visy, které spolupracují s Boschem. 

Přeji vám příjemné čtení i úspěšné podnikání.

Robert Hilbert
regionální ředitel

divize Automobilová technika
Česká a Slovenská republika,

Robert Bosch odbytová s. r. o.

Ocenění pro filtry Bosch

Potřetí vítězem!

Nové Ferrari California a Bosch

Technologie pro úsporu paliva

Bosch kaleidoskop

V Německu byly na sklonku roku 2008 čtenáři truck-magazínů 
Omnibus, Transaktuell a Fernfahrer vyhlášeny Bosch filtry znovu  
nejlepší značkou.

Čtenáři vybrali zapalovací svíčku 
Bosch jako „Best Brand 2009“!
Čtenáři známého magazínu Auto Moto Sport v Německu 
důvěřují svíčce Bosch, a tak již počtvrté za sebou získa-
la cenu jako nejlepší značka - Best Brand 2009. Tímto 
opět němečtí spotřebitelé potvrdili jejich důvěru v kva-
litu a spolehlivost svíčky Bosch.

Bosch dodává přímé vstřikování benzinu pro nové 
Ferrari California

Technologie Bosch start/stop ve Fiatu 500
• Po BMW, Mini a Kia má nyní i Fiat technologii Bosch start/stop.
• Až o pět procent nižší spotřeba v Novém evropském cyklu řízení (NEDC). 
• Bosch očekává, že do roku 2012 bude systémem start/stop vybavena polovina 

nových vozů v Evropě.

1. Bosch 82,5

2. Beru 44,2

3. Champion 35,0

4. NGK 26,3

5. Denso 4,7

6. Golden Lodge 2,1

LESERWAHL

BEST BRAND
2009

KATEGORIE
Zündkerzen

auto
motor
sport
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• První vstřikování s tlakem 200 barů 
s elektromagnetickými ventily. 

• Bosch dodává úplný vstřikovací sys-
tém pro atmosférický motor. 

• Osmiválcový motor o výkonu 107 koní 
na litr zdvihového objemu.

Bosch dodává pro motor V8 kompletní 
vstřikovací systém, který byl vyvinut v úz-
ké spolupráci s techniky Ferrari.

Motor o zdvihovém objemu 4297 kubic-
kých centimetrů má výkon 338 kilowattů 
(460 koní) při 7750 otáčkách za minutu. 
Maximální točivý moment je 485 Nm při 
5000 otáčkách za minutu. Je to první mo-

tor s elektromagnetickými vstřikovacími 
ventily s tlakem vstřikování 200 barů. 

Díky přesnému dávkování a optimální-
mu rozprašování paliva prostřednictvím 
ventilů HDEV5 se výrazně zlepšil proces 
spalování. Výsledných 107 koní na litr 
zdvihového objemu motoru představuje 
u atmosférického motoru pozoruhodný 
výkon, a to vše s výrazně vylepšenou 
křivkou točivého momentu. 

Přímé vstřikování paliva zároveň umož-
nilo s přehledem dosáhnout cílů ve spo-
třebě a CO2, které se rovněž stávají pro 
Ferrari čím dál důležitějšími.
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Novinky v ESI[tronic]
V tomto článku by som rád zopakoval 
zmeny, ku ktorým došlo na prelome 
roku 2008/9 v oblasti distribúcie infor-
mačného systému ESI[tronic] (ESI). 

Hlavným dôvodom takých zmien je 
zjednodušenie ponuky informačného 
segmentu „C“ (diagnostika vozidiel), 
v ktorom dochádza k redukcii počtu jed-
notlivých variantov, ktoré bude možno 
zákazníkovi ponúknuť. Tieto zmeny bude 
najlepšie zhrnúť nasledovne: 

Od 1. 1. 2009 sa firma Bosch pri distri-
búcii ESI sústreďuje iba na informačné 
segmenty SD (C12), SIS (C4) a SIS+SD 
(C9). 

Zvyšné segmenty C1 (obj. č. 1 987 729 
201) C2 (1 987 729 202) C3 (1 987 729 
203) C6 (1 987 729 206) C7 (1 987 729 
207) C8 (1 987 729 208) C14 (1 987 
729 214) C15 (1 987 729 215) a C16 
(1 987 729 216) už nie sú od 1. 1. 2009 
k dispozícii.

Súčasne k tomuto dátumu boli všetci 
zákazníci, ktorí odoberajú jednu z ďalej 
nepodporovaných verzií, prevedení na 
najbližšiu vyššiu verziu ESI segmentu C 
podľa nasledujúceho kľúča. 

• Zákazníci so zakúpeným segmentom 
C1, C2 alebo C3 dostanú od 1. 1. 2009 
bez navýšenia ceny rozsiahlejší segment 
C4 (SIS). V prípade, že do 21. 10. 2009 
nepodajú výpoveď segmentu C4, bude 
im od 1. 1. 2010 účtovaná plná cena 
segmentu C4.

• Zákazníci so zakúpeným segmentom 
C6, C7, C8, C14 alebo C15 dostanú od 
1. 1. 2009 bez navýšenia ceny rozsiah-
lejší segment C9 (SD+SIS). V prípade, 
že do 21. 10. 2009 nepodajú výpoveď 
segmentu C9, bude im od 1. 1. 2010 
účtovaná plná cena segmentu C9.

• Segment C12 zostáva bezo zmeny.

Pre prehľadnosť sú tieto varianty vypísa-
né v nasledujúcej tabuľke.

Týmto postupom je zaručené, že zákaz-
ník bude mať dostatok času na to, aby 
si v praxi vyskúšal nový rozsah dát, a na 
základe toho sa rozhodol, či pri tejto va-
riante zostane , alebo zvolí inú možnosť, 
ktorá mu bude vyhovovať lepšie

V prípade nejasností kontaktujte svojho 
obchodného zástupcu alebo linku tech-
nickej podpory/hot-line firmy Bosch.

Ing. Jan Horák

Stav do konca roku 2008 Od 1. 1. 2009

SIS (Servis Informations System)
návody na hľadanie chýb

Diagnostika riadiacich jednotiek
testerom KTS

Zážihové
 motory

Vznetové
 motory

Brzdové
 systémy

Zážihové
 motory

Vznetové
 motory

Brzdové
 systémy

C1 C1 Prechádza
na C4C2 C2

C3 C3

C4 Návody na hľadanie chýb SIS celkové C4

C6 C6

Prechádza
na C9

C7 C7

C8 C8

C14 C14

C15 C15

C9 Návody na hľadanie chýb SIS celkové KTS 5xx/670 celkové C9

C12 C12 zostáva 

ESI[tronic] nabízejí velkoobchodní partneři, jejichž seznam najdete na straně 43. 
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Další informace o možnostech zakoupení přístrojů ASC 600/650 najdete na straně 43.

Bosch ACS 600 a ACS 650
profesionální zařízení pro servis klimatizací 

NOVIN
KA

Jaro je tady a s ním i každoroční po-
žadavky zákazníků na servis a údržbu 
klimatizace v jejich vozidlech před let-
ní sezónou. Možnost nabídnout tuto 
službu již několik let neodmyslitelně 
patří ke komplexnosti služeb kvalitní-
ho autoservisu. Právě proto nyní při-
chází Bosch na trh s novou řadou plně 
automatických přístrojů pro servis au-
toklimatizací.

Bezpečné a efektivní zařízení pro 
ekonomický servis autoklimatizací
Při práci na vozidlových klimatizačních 
systémech je v současné době nezbytné 
vyhovět vysokým nárokům na spoleh-
livost, přesnost i citlivost k životnímu 
prostředí. Aby dostál těmto požadav-
kům, vyvinul Bosch nové přístroje pro 
servis klimatizací ACS 600 a ACS 650, 
které pracují plně automaticky a vysta-
čí si i bez použití mechanických ventilů. 
Přístroje se vyznačují maximálním stup-
něm automatizace provozu, snadným 
a intuitivním ovládáním a vysokým po-
měrem ceny a výkonu.

Plně automatizovaný průběh všech 
pracovních kroků 
Odsátí a recyklace chladiva i použitého 
oleje, vakuování s následnou zkouškou 

těsnosti, doplnění nového oleje i VU adi-
tiva, stejně jako závěrečné přesné na-
plnění chladivem přebírá přístroj, aniž 
by byl nutný zásah operátora. Jednotlivé 
kroky je ale samozřejmě možné prová-
dět i manuálně.

Inovativní přístup ke konstrukci 
přístrojového vozíku 
Vývojový tým v tomto případě zvolil novou 
elegantní a zároveň robustní konstrukci 
vozíku s vysokou ergonomií ovládání. 
Všechny ovládací a kontrolní funkce jsou 
přístupné zepředu. Kontrolní LED indi-
kátor umístěný na vrchní části přístroje 
je viditelný ze všech stran. Tím nabízí 
navíc k akustické signalizaci neustálou 
kontrolu nad tím, v jaké pracovní fázi se 
přístroj právě nachází. Komfortní a pro-
myšlený ovládací panel s 3,5“ barevným 
displejem usnadňuje rychlou navigaci 
při nastavování servisních parametrů.

Rozsáhlá databanka předepsaných 
hodnot vozidel
Kromě plně integrované databanky vozidel 
s možností pravidelné aktualizace disponu-
jí zařízení ACS také funkcí rychlého startu. 
Ta umožňuje zvolit hodnoty posledních de-
seti vozidel. Dále přístroj nabízí možnost 
vytváření vlastní databanky.

Doporučené použití zařízení ACS 
Přístroj ACS 600 je určen pro plně au-
tomatizovanou údržbu a opravy vozidlo-
vých klimatizací převážné většiny osob-
ních vozidel.

Pro klimatizační zařízení dimenzovaná 
na větší výkon (např. autobusy) nabí-
zí špičkový přístroj ACS 650 rozšířenou 
výbavu:

tiskárnu servisního protokolu 
větší zásobník chladiva 
přídavný manometr pro kontrolu  
tlaku v zásobníku
vyšší výkon vakuového čerpadla  

Komplexní řešení od Bosche pro 
servis autoklimatizací
Moderní klimatizační zařízení ve vozi-
dlech jsou nyní již velmi často vybavena 
řídicí jednotkou.

Kromě mechanických prací na těchto 
zařízeních je také potřeba umět vyčíst 
paměť závad a data z řídicí jednotky. Pro 
tyto případy nabízí Bosch řadu testerů 
KTS určených ke komunikaci s řídicími 
jednotkami ve vozidlech. Předepsané 
hodnoty a plány údržby jsou součás-
tí dílenského informačního systému 
ESI[tronic].

Díky novým přístrojům řady ACS 600 
se firma Bosch stává vaším spolehli-
vým a vysoce kvalifikovaným partne-
rem i v oblasti servisu vozidlových kli-
matizačních systémů.

Ing. Jan Horák
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Tiskárna zdarma 
pro akční set ACS 600

82 500,- Kč
2 946,40 EUR
(88 763,- Sk)*

Akční cena 
ACS 650

89 900,- Kč
3 210,70 EUR
(96 726,- Sk)

* akce platí do 30. 6. 2009, ceny jsou uvedeny bez DPH

Technické údaje ACS 600/650 ACS 600 ACS 650
Objednací číslo F 002 DG2 4A0 F 002 DG2 400
Cena v Kč bez DPH 82 500,- 99 000,-
Cena v EUR (SKK) bez DPH 2946,43 (88 765,-) 3535,71 (106 517,-)
Jednotlivé úkony
Odsátí a recyklace chladiva Automaticky Automaticky
Odloučení použitého oleje Automaticky Automaticky
Vakuování systému Automaticky Automaticky
Zkouška vakua/test těsnosti Automaticky Automaticky
Doplnění nového oleje a UV barviva Automaticky Automaticky
Naplnění systému chladivem Automaticky Automaticky
Proplachování systému
Expertní proplachování systému Zvláštní příslušenství Zvláštní příslušenství
Ovládání a ukazatele
Ovládání Displej, tlačítka Displej, tlačítka
Displej Barevný – 3,5“ Barevný – 3,5“ 
Manometr pro HP/LP (100 mm)
Manometr pro tlak v int. zásobníku –
Manuální nastavení času vakuování
Tiskárna protokolu Zvláštní příslušenství
Indikátor stavu Optický a akustický Optický a akustický
Zobrazení servisních prací
Integrovaná databanka
Odsávání/recyklace/plnění
Chladivo R134a R134a
Interní zásobník chladiva 12 l 21,5 l
Odsávací výkon kompresoru 18 kg/h 18 kg / h
Výkon vakuové pumpy 4 m3/h 8 m3/h
Kapacita filtru 150 kg 150 kg
Přesnost plnění chladiva +/- 10 g +/- 10 g
Souhrnná data
Váha cca 105 kg cca 110 kg
Rozměry Š/V/H [cm] 585/1170/730 585/1170/730
Připojení 230 V 230 V
Provozní teplota 5 - 50 °C 5 - 50 °C
Rozsah dodávky
Připojovací hadice HP/LP (3 m)
Rychlospojky HP/LP
Zásobníky na oleje a UV barvivo
Zásobníky na dva druhy čistého oleje Zvláštní příslušenství
Návod ve 13 jazycích
Protiprachový kryt Zvláštní příslušenství
Ochranná sada (rukavice, brýle, čepice)

AKCE
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Přinášíme řadu moderních, výkonných a především robustních montovaček a vyvažovaček pro běžné servisy i specializo-
vané pneuservisy. Všechny tyto stroje pocházejí z dílny firmy Beissbarth, která je nedílnou součástí společnosti Bosch. 
Dlouhodobě osvědčená robustní mechanika a měřicí technika bez kompromisů ve spojení s progresivními technickými 
řešeními nabízí maximální užitnou hodnotu, vysoký komfort a efektivitu práce a zároveň dlouhou životnost. V neposlední 
řadě pak záruku kvalitních a rychlých servisních služeb po celé České republice i Slovenské republice.

Montovačky

TCE 4210
• Poloautomatické provedení
• Čtverhranná pracovní deska
• Mechanické provedení odpovídající profi 

třídě servisního vybavení

TCE 4410
• Plně automatické provedení
• Dvourychlostní pohon otočné desky
• Možnost dovybavení pomocným ramenem 

pro montáž nízkoprofilových pneumatik 
a run-flat kol

• Výkonný motor

Vyvažovačky

WBE 4110
• Rychlé a snadné ovládání
• Zobrazení pomocí dvou přehledných 

displejů
• Automatické zadávání odstupu a průměru 

kola prostřednictvím snímacího ramene

WBE 4210
• Jasná indentifikace nevývažků a aktivova-

ných funkcí prostřednictvím ovládacího pa-
nelu s dvojitým velkým displejem

• Automatické odečítání všech rozměrů kola pro-
střednictvím snímacích elektronických ramen

TCE 4450
• Plně automatické provedení
• Dvourychlostní pohon pracovní desky
• Možnost dodatečné montáže pomocných 

ramen
• Teleskopický montážní sloupek pro snazší 

obsluhu a přizpůsobení se širokým ráfkům

TCE 4510
• Kompletně automatické ovládání procesu
• Bez nutnosti montáže dalších pomocných 

ramen
• Absence pracovní desky díky uchycení ráfku 

za středový otvor
• Zvedák pro snadnou manipulaci s kolem

• Paměť pro práci několika mechaniků zároveň

WBE 4410 a 4415
• Ovládání a zobrazení prostřednictvím LCD 

monitoru
• Automatické zadávání všech rozměrů kola 

prostřednictvím elektronických snímacích 
ramen

• Zastavení kola přesně v poloze nevývažků
• Funkce „navádění“ pro lepení závaží na kola 

z lehkých slitin
• Provedení 4410 bez pneumatického upínání 

kola

TCE 4450

WBE 4415

Montovačky a vyvažovačky Bosch

Technická data TCE 4510 TCE 4450 TCE 4410 TCE 4210

Průměr ráfku 10“ - 20“ *

Průměr vnějšího upnutí 10“ – 26“ 10“ – 20“ 10“ – 20“

Průměr vnitřního upnutí 12“ – 29“ 12“ – 23“ 12“ – 23“

Šířka ráfku 3“ – 22“ 3“ – 14“ 3“ – 11“ 3“ – 10“

Max. průměr kola 1500 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm

Tlak vzduchu 8 – 12 bar 8 – 12 bar 8 – 12 bar 8 – 12 bar

Výkon motoru 1,25 kW 1,25 kW 1,25 kW 0,55 kW

Váha 480 kg 226 kg 204 kg 181 kg

Rozměry š/v/h - mm 1800/1900/1600 850/1850/1550 800/1850/1550 850/1750/950 * 
m
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Technická data WBE 4415 WBE 4410 WBE 4210 WBE 4110

Průměr ráfku 10“ – 30“ 10“ – 30“ 10“ – 26“ 8“ – 24“

Šířka ráfku 1“ – 20“ 1“ – 20“ 1“ – 20“ 2“ – 19“

Max. průměr kola 1150 mm 1150 mm 1150 mm 820 mm

Max. váha kola 70 kg 70 kg 65 kg 65 kg

Vyvažovací otáčky 190 ot./min. 190 ot./min. 190 ot./min. 167 ot./min.

Váha 183 kg 177 kg 158 kg 87 kg

Rozměry š/v/h - mm 1300/1800/1400 1300/1800/1400 1300/1800/1400 1050/1300/900
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Typ Obj. číslo Akce Běžná katalogová cena
Montovačky Samostatně V setu  
TCE4210 1 694 100 001 1 901 € 53 231 Kč 1 836 € 51 417 Kč 2 160 € 60 490 Kč
TCE4410 1 694 100 012 2 420 € 67 760 Kč 2 338 € 65 450 Kč 2 750 € 77 000 Kč

TCE4450 1 694 100 017 3 426 € 95 920 Kč 3 309 € 92 650 Kč 3 893 € 109 000 Kč
TCE4510 1 694 100 022 9 083 € 254 320 Kč 8 773 € 245 650 Kč 10 321 € 289 000 Kč
Vyvažovačky
WBE4110 1 694 100 034 1 854 € 51 920 Kč 1 791 € 50 150 Kč 2 107 € 59 000 Kč
WBE4210 1 694 100 038 3 300 € 92 400 Kč 3 188 € 89 250 Kč 3 750 € 105 000 Kč
WBE4410 1 694 100 042 4 683 € 131 120 Kč 4 523 € 126 650 Kč 5 321 € 149 000 Kč
WBE4415 1 694 100 046 5 311 € 148 720 Kč 5 130 € 143 650 Kč 6 036 € 169 000 Kč

Více informací vám poskytnou velkoobchodní partneři, jejichž seznam najdete na straně 43. 

Bosch TCE 4xxx a WBE 4xxx

Akce trvá: do 31. 5. 2009

• jeden přístroj – sleva 12 %

• set vyvažovačka

+ montovačka – sleva 15 %

• nová řada pro vybavení 
pneuservisů

• kompletní sortiment pro OA
• osvědčená a robustní 

technika

AKCE
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Brzdy jsou naše odpovědnost
• špičková měřicí technika
 Standardem je rozsah pro měření 

brzdné síly na kolech až 6 – 8 kN. 
V provedení pro užitková vozidla pak 
až do 12 kN. V případě zájmu je mož-
no zkušebnu dovybavit váhou nápravy 
i pedometrem. Na stejném ukazateli 
je možno sledovat i výsledky volitel-
ných rozšíření, kterými může být test 
podvozku nebo směrové odchylky.

• automatizace měřicího procesu
 I v době dálkového ovládání zůstává 

faktem, že nejjednodušší je nemuset 
se obsluhou zabývat vůbec. V ideálním 
případě stačí zkušebnu ráno pouze za-
pnout. K dalšímu provozu již není dál-
kové ovládání třeba. A je jedno, zda jde 
o automatické rozpoznání náhonu 4x4, 
požadavek na zopakování celého měři-
cího procesu na stejné nápravě nebo 
zablokování válců pro snadné a bezpeč-
né vyjetí. Vše probíhá automaticky, bez 
nutnosti mít po ruce dálkové ovládání.

Na českém a slovenském trhu si budou zá-
kazníci vybírat z následujících možností.

Vše z jedné ruky. To je heslo, které fir-
mě Bosch udává směr dalšího vývoje. 
A abychom byli schopni naše předse-
vzetí naplnit zas o kousek lépe, před-
stavujeme českému a slovenskému trhu 
novou řadu brzdových zkušeben Bosch 
BSA 4xxx společně s doplňující nabíd-
kou zkušeben pro testování podvozků 
a směrové odchylky Bosch SDL 4xx.

Nyní tedy nabízíme servisům kompletní 
řešení, jak zvládnout celou oblast prací 
souvisejících s podvozkem a brzdovou 
soustavou dnešních automobilů. A je 
jedno, jestli jde o kvalitní náhradní díly 
a spotřební materiál, provozní kapaliny, 
diagnostiku nezbytnou pro běžný servis 
dnešních moderních systémů, nebo tře-
ba odborné školení. Brzdovými zkušeb-
nami řady BSA a SDL se tato oblast stává 
ucelenou.

Bosch BSA je nová generace brzdových 
zkušeben vyvinutá ve spolupráci s firmou 
Beissbarth, členem skupiny Bosch. 

K jejím charakteristickým rysům patří:
• modulární stavba
 Celá řada BSA je velkou stavebnicí. 

Je jen na zákazníkovi, zda si zvolí kla-

sické provedení s přehledným ciferní-
kem, nebo raději bude ovládat celou 
sestavu prostřednictvím PC připo-
jeným přes datové rozhraní. Možná 
je i kombinace obojího. Stejně tak 
je jen na něm, jaké parametry bude 
mít válcová jednotka, pro kterou se 
rozhodne. To platí i pro dovybavení 
zkušebny o testování podvozku SDL 
nebo směrové odchylky.

 Ať už budete mít jakékoliv požadav-
ky, dokážeme jim vyhovět.

• datová sběrnice BNet
 Na první pohled vlastnost, která by 

ani zákazníka nemusela zajímat. Ale 
opak je pravdou. Odpadají tlusté 
svazky kabelů a s tím související pro-
blémy s jejich spolehlivostí. Všechny 
prvky zkušební linky jsou propojeny 
pouze čtyřmi kabely datové sběrnice 
a silovým napájením motorů. Ostatní 
odpadá. Vedle jednoduché instalace 
je tím zaručena snadná dodatečná 
rozšiřitelnost, budoucí kompatibilita 
s novějšími doplňky a plná konfigu-
rovatelnost celé sestavy tak, aby její 
provoz vyhovoval právě tomu servisu, 
kde je zařízení nainstalováno.

BSA 42xx
Základní stavební kámen řady BSA. 
Nejekonomičtější řešení, jak vybavit svůj 
servis brzdovou zkušebnou. V zájmu do-
sažení co nejnižší ceny je tato sestava 
nabízena jako celek a není možno měnit 
její konfiguraci.

zkušební rychlost 2,5 km/h 
max. zatížení nápravy 2,5 t 
měřicí rozsah do 6 kN 
včetně přehledného analogového 
ukazatele na zeď

Technické údaje BSA 42xx

Max. zatížení při měření 2,5 t

Max. přejezdové zatížení 4,0 t

Příkon motoru 2 x 2,0 kW

Zkušební rychlost 2,5 km/h

Měřicí rozsah 0 – 6 kN

Průměr válců 6 kN

Minimální rozchod 800 mm

Maximální rozchod 2200 mm

Průměr válců 205 mm

Vzdálenost válců 381 mm 

Šířka válců 700 mm

Převýšení zadního válce 25 mm

Rozměry pro zástavbu(Š/D/H) 2360/660/250

Váha cca 420 kg
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BSA 43xx
Volně konfigurovatelná řada brzdových 
zkušeben. Na výběr je 5 různých typů 
válcových sad a stejný počet zobrazo-
vacích zařízení. Do konfigurace lze li-
bovolně zařadit také jakékoliv zařízení 
z řady SDL.

s elektro-mechanickou brzdou pro 
snadné vyjetí
libovolně kombinovatelné se všemi  
zobrazovacími jednotkami a dalším 
příslušenstvím

Technické údaje BSA 4310 BSA 4311 BSA 4340 BSA 4341 BSA 4340 S1

Popis Sada válců Sada válců Sada válců Sada válců Sada válců 

Obj. číslo 1 691 600 303 1 691 600 300 1 691 600 301 1 691 600 302 1 691 600 304

Max. zatížení při měření 3,5 t 2,5 t 3,5 t 2,5 t 3,5 t

Max. přejezdové zatížení 4,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t

Příkon motoru 2 x 3,7 kW 2 x 3,7 kW 2 x 3,7 kW 2 x 3,7 kW 2 x 3,7 kW

Napájecí napětí 400 V 400 V 400 V 400 V 230 V 

Napájecí frekvence 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz 

Zkušební rychlost 2,7 km/h 5,2 km/h 2,7 km/h 5,2 km/h 2,7 km/h

Aut. rozpoznání pohonu 4x4 ne ne ano ano ano

Brzda pro snadné vyjetí ne ne ano ano ano 

Průměr válců 205 mm 205 mm 205 mm 205 mm 205 mm

Šířka válců 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm

Převýšení zadního válce 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

Rozměry pro zástavbu (Š/D/H) 2.360/660/250 2360/660/250 2360/660/250 2360/660/250 2360/660/250

Váha 420 kg 420 kg 420 kg 420 kg 420 kg

Technické údaje BSA 432 BSA 434 BSA 436 BSA 555 BSA 535

Typ zařízení Analogový ukazatel Analogový ukazatel Analogový ukazatel Vozik s PC Vozik s PC

Umístění Upevnění na zeď Ocelový sloupek 
do podlahy

Hliníkový sloupek 
do podlahy

PC, 19" TFT monitor, 
tiskárna, myš atd.

PC, 17“ TFT monitor, 
tiskárna, myš atd.

Způsob zobrazení Analogové Analogové Analogové PC-vizualizace PC-vizualizace

Obj. číslo 1 691 600 305 1 691 600 307 1 691 600 306 1 691 700 102 1 691 700 300

Rozsah ukazatele 0 – 8 kN 0 – 8 kN 0 – 8 kN 0 – 8 kN 0 – 8 kN

Skutečný rozsah měření 7,5 kN 6,0 kN 7,5 kN – –

Váha 50 kg 60 kg 60 kg 90 kg 90 kg

zkušební rychlost až 5,2 km/h (ne- 
zbytné pro zkoušení elektronických 
parkovacích brzd)
max. zatížení nápravy do 3,5 t 
možnost volby provedení pro 4x4  

BSA 4361 / 4440
Zkušebna pro lehká a střední užitková vozidla. Vychází z řady BSA 43xx 
s následujícími rozdíly.

širší sada válců pro vozidla s větším rozchodem (do 2,8 m) 
měřicí rozsah do 12 kN 
zatížení nápravy do 5,0 t 

Technické údaje BSA 4361 BSA 4361 S1 BSA 4361 S40 BSA 4440 BSA 4440 S1 BSA 4440 S40
Označení Sada valců 

s analogovým 
ukazatelem

Sada valců 
s analogovým 
ukazatelem

Sada valců 
s analogovým 
ukazatelem

Sada valců 
s analogovým 
ukazatelem

Sada valců 
s analogovým 
ukazatelem

Sada valců 
s analogovým 
ukazatelem

Umístění ukazatele Upevnění na zeď Hliníkový sloupek 
do podlahy

Upevnění na zeď Upevnění na zeď Hliníkový sloupek 
do podlahy

Upevnění na zeď

Objednací číslo 1 691 600 308 1 691 600 309 1 691 600 315 1 691 870 100 1 691 870 101 1 691 870 104

Max. zatížení při měření 2,5 t 2,5 t 2,5 t 5,0 t 5,0 t 5,0 t

Max. přejezdové zatížení 4,0 t 4,0 t 4,0 t 7,5 t 7,5 t 7,5 t

Příkon motoru 2 x 3,7 kW 2 x 3,7 kW 2 x 3,7 kW 2 x 3,7kW 2 x 3,7 kW 2 x 3,7 kW

Zkušební rychlost  5,2 km/h 5,2 km/h 5,2 km/h 2,3 km/h 2,3 km/h 2,3 km/h

Aut. rozpoznání pohonu 4x4 ano ano ano ano ano ano

Brzda pro snadné vyjetí ano ano ano ano ano ano

Rozsah ukazatele 0 – 8 kN 0 – 8 kN 0 – 8 kN 0 – 12 kN 0 – 12 kN 0 – 12 kN

Skutečný rozsah měření 7,5 kN 7,5 kN 7,5 kN 12 kN 12 kN 12 kN

Minimální rozchod 800 mm 800 mm 800 mm 860 mm 860 mm 860 mm

Maximální rozchod 2800 mm 2800 mm 2800 mm 2800 mm 2800 mm 2800 mm

Průměr válců 205 mm 205 mm 205 mm 205 mm 205 mm 205 mm

Šířka válců 1000 mm 1000 mm 1000 mm 970 mm 970 mm 970 mm

Převýšení zadního válce 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

Rozměry pro zástavbu(Š/D/H) 2960/660/280 2960/660/280 2960/660/280 2940/690/280 2940/690/280 2940/690/280

Váha cca 550 kg cca 550 kg cca 550 kg cca 580 kg cca 580 kg cca 580 kg

Zasuvné plechy zakrytí válců ne ne ano ne ne ano
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SDL 43xx
Testování podvozku (tlumiče + zavěšení 
kol) dle metodiky EUSAMA a směrové 
odchylky. 

SDL 410
tester směrové odchylky pro dovy- 
bavení BSA 43xx
výsledky měření se zobrazují na  
společném ukazateli s BSA

SDL 430
tester podvozku dle metodiky  
EUSAMA
automatický průběh a vyhodnoce- 
ní testu včetně přiřazení výsledku 
konkrétní nápravě v rámci průjezdu 
vozidla celou linkou

SDL 410 Směrová odchylka

Obj. číslo 1 691 630 300

Max. zatížení při zkoušce 2,0 t

Max. zatížení pro přejezd 4,0 t

Měřicí rozsah +20 do -20 
mm/m 

Rozměry (Š/D/H) 750/480/35

SDL 430 Zkušebna podvozku

Obj. číslo 1 691 620 300 

Princip měření EUSAMA

Příkon 2 x 2,5 kW

Max. frekvence 25 Hz

Zdvih 6 mm

Max. zatížení při zkoušce 2,0 t

Max. zatížení pro přejezd 4,0 t

Rozměry (Š/D/H) 2 360/440/280

SDL 435 Zkušebna a diagnostika podvozku

Obj. číslo 1 691 620 301 

Princip měření EUSAMA

Příkon 2 x 3,0 kW

Max. frekvence 10 do 30 Hz
Volitelně 
s frekvenčním 
měničem

Max. zatížení při zkoušce 1,65 t

Max. zatížení pro přejezd 4,0 t

Rozměry (Š/D/H) 2 360/440/280

maximální frekvence 25 Hz 
zdvih 6 mm 

SDL 435
Vychází z SDL 430 s rozšířením o frek-
venční modulátor pro libovolnou regu-
laci v rozsahu 10 Hz až 30Hz. Ideální 
pro vyhledávání rezonančních ruchů na 
vozidle.

Celá řada BSA bude na českém a sloven-
ském trhu dostupná v průběhu prvního 
čtvrtletí 2009. Samozřejmostí je kom-
pletní česká lokalizace a servisní záze-
mí na celém území České i Slovenské 
republiky.

Petr Kunzl

Ukázka protokolů z měření (BSA a SDL)
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Bosch Injection Systems

Víte jistě z vlastní zkušenosti, že se ne 
každý nezávislý servis pustí bez obav 
do hledání závady na novějším vstřiko-
vacím systému, ať už benzinovém nebo 
dieselovém. A pokud ano, v některých 
případech je to spíše formou zkoušek 
a omylů, než profesionálním postu-
pem, který by jste si představovali. 

Potřebná technická dokumentace často 
není dostupná, zkušenosti minimální, 
hrozí zde i riziko poškození elektroniky 
neodborným zásahem. To všechno může 
technika od opravy odradit, což se také 
mnohdy stává.

Společnost Bosch vám nabízí pomoc-
nou ruku – podpůrný program s ná-
zvem „Bosch Injection Systems“. Tento 

program vám pomůže stát se uznávaným 
odborníkem, jehož jméno bude ve va-
šem regionu spjato s odbornou opravou 
vstřikovacích systémů. 

Proč se o Bosch Injection 
Systems zajímat?
V České republice je v současnosti prů-
měrné stáří vozidla přibližně 14 let, to 
znamená, že je vyrobeno po roce 1995. 
V tomto roce se již vozy se zážehovými 
a vznětovými motory vybavovaly novými 
vstřikovacími systémy. 

A právě tyto systémy jsou často neod-
borně opravovány a jsou postrachem 
pro nezávislé servisy. Přitom opravami 
těchto systémů mohou všechny servisy 
výrazně zvýšit svůj obrat. To vyžaduje 

odbornou znalost a kompetenci v oblasti 
vstřikovacích systémů. Firma Bosch vám 
zde může pomoci formou profesionálně 
připraveného a odzkoušeného programu 
Bosch Injection Systems.

Při neustále se zvyšujících nákladech na 
provoz autoservisu by měl každý maji-
tel přemýšlet o vytváření nových zisků 
a o zvyšování efektivity oprav.

Diagnostika vstřikovacích systémů je jed-
na z mála dalších možností, jak tyto cíle 
realizovat. V jiných oblastech to bývá ob-
tížné nebo příliš nákladné. Mechanické 
opravy ustupují, intervaly výměn olejů, 
spojek, výfuků, tlumičů a ostatních kom-
ponentů se prodlužují, opravy a lakování 
karoserií jsou velmi nákladné na technic-
ké vybavení a zařízení. 

Přitom právě opravy vstřikovacích systé-
mů, které jsou často zatěžovány nekvalit-
ním palivem, mohou výrazně zvýšit obrat 
vaší firmy. Pokud servis myslí na svou 
budoucnost, neměl by tuto problemati-
ku rozhodně přehlížet.

Co je Bosch Injection 
Systems?
• Kompletní know-how v oblasti oprav 

vznětových a zážehových vstřikova-
cích systémů.

• Profesionálně připravený variabilní 
program pro autoservisy od firmy 
Bosch, která je největším dodavate-
lem vstřikovacích systémů v automo-
bilovém průmyslu.

• Program zaměřený na značkový i ne-
závislý autoservis.

 A mnoho dalších výhod. 

Zveme vás tímto jménem společnosti 
Robert Bosch a spolupracujících velko-
obchodních partnerů na setkání v regio-
nech, kde se dozvíte více podrobností. 

Koordinátoři projektu pro ČR
 Jiří Novotný a Ing. Pavel Bříza

Více informací naleznete na:
www.bosch.cz/aa nebo www.bosch.sk/aa, sekce Bosch Injection Systems.
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KTS 340: nový tester Bosch

V těchto dnech přichází na trh nejno-
vější typ testeru pro diagnostiku ří-
dicích jednotek s označením Bosch 
KTS 340. Následující článek přibližuje 
podrobněji tuto novinku.

Elektronika ve vozidlech se razantně 
rozrůstá. Stále víc jsou bezpečnostní 
a komfortní systémy propojovány v sítích. 
Hybnou silou k tomu jsou vedle nároků 
zákazníků na komfort také bezpečnostní 
předpisy a emisní normy zákonodárců. 
Z hlediska této výzvy již servisy nevystačí 
s pouhou diagnostikou řídicích jednotek. 
Pro tyto účely je často nutné, aby bylo 
možné získat rychle a jednoduše přístup 
ke všem potřebným informacím pro ak-
tuální zakázku. Tento požadavek z trhu 
splňuje optimálně nový Bosch KTS 340. 
Slučuje v jednom přístroji diagnostiku 
řídicích jednotek, hledání závad, opravy 
a údržbu. Tím se stává vhodný pro jakýko-
li autoservis, rychloservis nebo jako dru-
hé zařízení určené pro mobilní nasazení. 

Software ESI[tronic] – 
přehledné ovládání

Nový KTS 340 lze díky přehledně kon-
struovanému softwaru ovládat mimořád-
ně jednoduše. To začíná již jednotnou 

identifikací vozidla, po níž získáte dů-
ležité informace, jako jsou podrobnosti 
o instalovaných systémech a o umístění 
diagnostické zásuvky. Technik má ihned 
k dispozici veškeré druhy informací po-
třebné pro vyhledání závad. Může tak 
přejít z přehledu systémů přímo do di-
agnostiky a hledání závad, z hledání zá-
vad a plánu údržby přímo do diagnostiky 
nebo z diagnostiky do opravy kompo-
nentů.

Jednou z výhod tohoto testeru je i no-
vinka v diagnostice řídicích jednotek. Po 
„načtení paměti závad“ spojí software 
chybový kód ihned s návodem pro hledá-
ní závad, kde je chybové hlášení vysvět-
leno, a systém navrhne postup opravy.

Měřicí technika
KTS 340 nabízí kromě diagnostiky řídi-
cích jednotek a s tím souvisejících in-
formací také integrovaný dvoukanálo-
vý multimetr a s ním spojenou funkci 
CAS[plus]. Ta umožňuje využít aktuální 
naměřené hodnoty přímo v prostředí 
pro hledání závad. Tak lze měřit odpor, 
proud a napětí s automatickým porov-
náním požadovaných a skutečných hod-
not. Možné je také zobrazení měřených 
hodnot graficky, jako křivky.

Jak již je u většiny testerů Bosch KTS 
zvykem, je i popisovaný přístroj vybaven 
výměnným OBD adaptérem integrova-
ným v tělese přístroje. Tím je zajištěno, 
že v případě nástupu nových diagnostic-
kých protokolů bude možné jednoduchou 
výměnou provést upgrade přístroje na 
nejnovější stav. Aktuálně je použit stejný 
OBD adaptér jako modul řady KTS 5xx.

Napájení a bezdrátová 
mobilita
Interní napájení zajišťují NiMh akumu-
látory (běžné AA články), které umož-
ňují bateriový provoz zařízení po dobu 
až dvou hodin, podle způsobu použití. 
Samozřejmostí je také napájení přes ve-
dení OBD během diagnostiky na vozidle. 
Třetí možností je síťový adaptér připoje-
ný přímo konektorem nebo prostřednic-
tvím nabíjecího stojanu.

Přes zabudovaný WLAN adapter (soft-
warová podpora se připravuje) lze např. 
vytisknout protokoly a plány údržby bez-
drátově přes PC.

Další podporované 
informační segmenty: 
M – údržba a TSB – technické 
servisní informace
U volitelného segmentu M je výchozím 
bodem plán údržby, který umožňuje 
získat také přímý přístup k diagnostice 
a testovacím hodnotám. Zde jsou k dis-
pozici veškeré informace pro provádění 
údržby jako např. odpovídající obrázky, 
informace o ozubených řemenech, tlaky 
v pneumatikách atd. 

Další možnost výhodného doplnění návo-
dů SIS nabízí TSB. Umožňuje rychlý pří-
stup ke známým chybám vozidla. S tím 
je spojen také jasný popis příčin a jako 
doplněk jsou uvedeny přezkoušené tipy 
na opravy a podpora pomocí obrázků.

Přídavný software 
ESI[tronic] Startcenter
Pomocí tohoto jednoduchého programu 
nainstalovaného do PC je možné pro-
vádět rychlé licencování, pohodlný tisk 

NOVIN
KA
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Kompaktní kompletní mobilní tester pro diagnostiku řídicích jednotek

Diagnostické přístroje Bosch nabízejí velkoobchodní partneři, jejichž seznam najdete na straně 43. 

protokolů a volbu ESI[tronic]-trenéra. 

Také se zde provádí aktualizace infor-

mací pro software. Data se přitom nej-

prve uloží na PC a potom se přenesou 

do KTS 340.

Rozsah dodávky*

Síťový zdroj (15 V/ 4 A), výměnný adaptér 

OBD, diagnostické vedení OBD 3 m, adap-

tér UNI 4, měřicí vedení červené, modré, 
žluté a černé, zkušební hrot červený, při-
pojovací svorka černá, propojovací vede-
ní USB 1 m, dotykové pero, kufr.

* KTS 340 je funkce schopná pouze při 
uzavření dohody o licenci ESI[tronic]

Závěrem bych rád uvedl, že nový Bosch 
KTS 340 je zatím jediný tester, který 
úspěšně kombinuje diagnostiku řídicích 

jednotek s návody na vyhledávání závad, 

opravy, údržbu a servis. Hlavně ale umož-

ňuje rychlé a efektivní přecházení mezi 

těmito diagnostickými a informačními 

segmety. Tím zkracuje dobu potřebnou 

ke zjištění a opravě závady na nezbytné 

minimum. 

Objednací číslo: 0 684 400 340 

Informace o vozidle 
Detailní informace o vozidle, 
zabudované systémy, umís-
tění diagnostické zásuvky ve 
vozidle 

Diagnostika řídicích 
jednotek
Přímý přístup do testovacích 
funkcí diagnostiky řídicích 
jednotek: čtení a mazání pa-
měti závad, skutečné hod-
noty i předepsané hodnoty, 
akční členy
  
Všechny funkce rychle po 
ruce
SIS/CAS[plus] nabízí infor-
mace příslušné ke zvolené-
mu vozidlu nebo systému

Údržba
Přehledné a systematické 
zobrazení všech informací 
potřených pro údržbu
 
TSB – technické servisní 
informace
Ideální doplnění návodů na 
opravy SIS o známé chyby 
na vozidlech, nabízí řazení 

Technická data KTS 340
Počítač Operační systém Linux, 8 GB SD karta

Zobrazení 8,4“ TFT – barevný dotykový displej 

Rozlišení SVGA - 800 x 600 bodů

Vybavení 2kanálový multimetr, WLAN *

Ukazatele stavu 2 LED: Zap/Vyp, síťový provoz, stav nabití akumulátoru

Obsluha Dotyková obrazovka, tlačítko Zap/Vyp

Akumulátor
8 AA obvyklých NiMh článků, doba akumulátorového 
provozu: 1 až 2 hod. podle způsobu použití

Pouzdro Robusní plastová schránka, odolná proti otřesům

Rozměry 290 x 67 x 214 mm

Provozní teplota 0 – 40 °C

Hmotnost cca 2 kg

Diagnostické 
protokoly

Blikací kód, ISO 9141-2 K/L-vedení, 

SAE-J1850 VPW (GM,...) odp. ISO 11 519-4,

SAE-J1850 PWM (Ford) odp. ISO 11 519-4,

CAN ISO 11898

CAN ISO 15765-4, (OBD)

CAN Singlewire (jednovodičový)

CAN Lowspeed (nízkorychlostní)

CAN Midspeed (středněrychlostní)

CAN Highspeed (vysokorychlostní)

*připravuje se

podle příznaků a systémo-
vých skupin (ABS, airbag, 
motor …) 

Přesná a rychlá měřicí 
technika 
Multimetr zahrnující funkce 
měření odporu, stavu diod, 
napětí a proudu

Ing. Jan Horák

Výhody Bosch KTS 340 
jedním pohledem
• Kompletní řešení pro diagnostiku, 

hledání závad, opravy a údržbu

• Nový intuitivní koncept ovládání pro 
všechny funkce

• Rychlá a jednoduchá obsluha po-
mocí dotykové obrazovky

• Možnost okamžitého přepnutí z dia-
gnostiky řídicích jednotek na hledá-
ní závad a obráceně

• Přínos pro autoservis: zrychlení 
pracovních postupů

• Dvoukanálový multimetr pro hledá-
ní závad a CAS[plus]
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Na trh právě přichází nový tester elektronických systémů vozidel BOSCH KTS 340. Dosud nabízená řada přístrojů KTS se 
tak rozrůstá o nový model. V tomto článku se pokusím stručně popsat jeho diagnostické možnosti.

KTS 340

Představení přístroje
Novinka KTS 340 patří mezi kompaktní přístroje, které fungují 
samostatně, bez nutnosti propojení s PC. Svými možnostmi se 
řadí nad předloňskou novinku KTS 200, protože kromě progra-
mů pro diagnostiku řídicích jednotek obsahuje také vybrané 
segmenty informačního systému ESI[tronic]. Vhodně tak do-
plňuje dosavadní řadu testerů KTS. Je založen na operačním 
systému Linux, obejde se bez pevného disku (má paměťovou 
kartu SD 8GB) a nabízí možnost propojení s PC pro aktuali-
zace softwaru, přenos pracovních protokolů, výtisk výsledků 
měření a případně pro monitorování displeje na obrazovce 
připojeného PC. 

Praktické měření
Co vše se skrývá v softwaru přístroje si ukážeme v následují-
cím textu. Měření bylo prováděno na vozidle Škoda Fabia 1.4, 
55 kW. 

Před začátkem měření je třeba zvolit vozidlo. V příslušných 
výběrových polích se postupně volí druh vozidla, druh pohonu, 
značka vozidla, modelová řada, typ vozu a nakonec kód motoru. 
Tato detailní identifikace má svoje opodstatnění. 

Rozsah dodávky
Přístroj je dodáván v plastovém kufru s příslušenstvím. Kromě 
přístroje samotného je tak v kufru obsaženo:

diagnostické vedení OBD v délce 3 m 

univerzální vedení se čtyřmi barevnými banánky pro při- 
pojení do jiných typů diagnostických zásuvek než je OBD/
CARB

síťový napájecí zdroj 

vedení USB s délkou 1 m  

měřicí vedení (červené, modré, žluté, černé) 

měřicí hroty  

krokosvorka 

plastový hrot pro dotykový displej 

vestavěná SD karta 

vestavěné akumulátory (8 článků AA)  

návod k obsluze  

 předinstalovaný software (nutno aktivovat)  

Obrázek 1  Druh vozidla

Obrázek 2  Druh pohonu

Jak již bylo uváděno v úvodu, v programu jsou obsaženy i návo-
dy k hledání závad a je zřejmé, že pro nalezení vhodného návodu 
je nutno přesně specifikovat vozidlo, tj. správně navolit iden-
tifikaci vozu. Detailní identifikace vozu je důležitá rovněž pro 
vlastní diagnostiku, tedy pro navazování komunikace s řídicími 
jednotkami vozidla. Postup volby vozidla je na obr. 1 až 7.
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Na obr. 8 jsou „Podrobnosti vozidla“ přestavující souhrn zá-
kladních identifikačních údajů. 

Důležitou informací může být seznam výbavy vozu, tedy pře-
hled systémů s informací o tom, zda je pro daný systém k dis-
pozici program pro diagnostiku ŘJ a návod pro hledání závad. 
V obr. 9 vpravo ve sloupci označeném SD jsou zakřížkovány 

Obrázek 3 Značka

Obrázek 7 Kompletní identifikace

Obrázek 5 Typ Obrázek 8 Podrobnosti vozidla

Obrázek 4 Modelová řada

Obrázek 6 Kód motoru

systémy, s jejichž řídicími jednotkami je možno komunikovat, 
a sloupec SIS pak informuje o dostupnosti návodů pro hledání 
závad.  

Informace k vozidlu obsahují rovněž umístění diagnostické 
zásuvky a zapojení pinů v diagnostické zásuvce – viz obr. 10 
a 11. Máme tak k dispozici veškeré údaje potřebné k tomu, 
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Obrázek 9 Systémy výbavy

Obrázek 11 Zapojení pinů diagnostické zásuvky

Obrázek 13 Předvolené systémy ABS

Obrázek 10 Poloha diagnostické zásuvky

Obrázek 12 Předvolený systém řízení motoru

Obrázek 14 Předvolený systém přístrojového vybavení

komunikace s řídicí jednotkou pak tester nemusí prohledávat 
celé dlouhé seznamy systémů, ale prochází jen ty, které byly 
s ohledem na zvolené vozidlo předvoleny v seznamu. Ukažme 
si několik příkladů. Na obr. 12 tedy vidíme, že jako systém 
řízení motoru byl předvolen Marelli 4LV, ze skupiny systémů 
ABS byly označeny ABS 5.7, ABS/ASR 5.7 a ESP 1.34 (var. 1) 

abychom mohli řádně připojit tester a navazovat komunikaci 

s řídicími jednotkami.

Detailní identifikace vozidla je výhodná pro diagnostiku v tom, 

že předvolí z nabízených systémů dané značky jen ty, které jsou 

sériově montovány do zvoleného modelu vozu. Při navazování 
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Obrázek 15 Nabídka funkcí diagnostiky

Obrázek 17 Nápověda k závadě

Obrázek 19 Schéma elektrického zapojení s legendou

Obrázek 16 Vyčtená závada z paměti závad

Obrázek 18 Referenční informace

Obrázek 20 Zvětšené schéma

– obr. 13 – a z přístrojového vybavení pak přístrojová deska 
1.0, jak je zřejmé z obr. 14. Díky této předvolbě se podstatně 
urychlí navazování komunikace s řídicími jednotkami.

Tuto automatickou předvolbu lze případně ručně upravovat, 
například pokud při prohlídce vozu zjistíme, že není vyba-
ven systémem ESP, můžeme ESP z předvolby vypustit – stačí 
kliknout na háček/zatržítko v řádku ESP 1.34 a smazat jej. 

Vyhledávání systému pak bude probíhat jen přes ABS 5.7 
a ABS/ASR 5.7. 

Pro ukázku komunikace bylo zvoleno řízení motoru, tedy systém 
Marelli 4LV. Na obr. 15 vidíme nabídku funkcí počínaje identifika-
cí ŘJ, čtením a mazáním paměti závad až po kroky nazvané test 
funkcí či základní nastavení. Při čtení paměti byla zjištěna závada 
P1636, viz obr. 16. Po stisku tlačítka „Návod“ dole uprostřed 
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Obrázek 21 Vyvolání multimetru ve schématu

Obrázek 23 Volba kapitoly „umístění řídicí jednotky“

Obrázek 25 Přehled motorového prostoru

Obrázek 22 Přepínání režimu multimetru

Obrázek 24 Umístění ŘJ ve vozidle

Obrázek 26 Zobrazení skutečných hodnot číselně

obrazovky získáme nápovědu k závadě, tj. doporučený postup 
hledání závady a výčet možných příčin závady. Prozradím hned, 
že příčinou hlášení o chybějící zprávě z ŘJ airbagu byla v tomto 
případě vadná řídicí jednotka airbagu, což odpovídá jedné z mož-
ných příčin uváděné v posledním odstavci v obr. 17.

Přejděme nyní k dalším druhům informací k hledání závad. 
Tlačítkem „Referenční informace“ na obrazovce v obr. 17 vyvolá-

me „Schéma elektrického zapojení, Pokyny k montáži a demon-
táži, Schéma vedení vzduchu a paliva,…“ – viz obr. 18. Podívejme 
se nejprve na schéma elektrického zapojení – obr. 19. 

Schéma lze posouvat posuvníkem pod schématem, případně 
kliknutím na malý symbol obrazovky vpravo nad schématem 
zobrazit přes celou obrazovku – viz obr. 20. Vznikne-li potře-
ba během čtení schématu rovnou změřit nějakou elektrickou 



19Formule Bosch | 1/2009

w
w

w
.b

os
ch

.c
z 

   
 w

w
w

.b
os

ch
.s

k

Obrázek 27 Zobrazení skutečných hodnot se symboly spínačů

Obrázek 29 Časový průběh dvou veličin s kurzorem pro přesný 
odečet hodnot

Obrázek 31 Přehled testovaných akčních členů

Obrázek 28 Časový průběh čtyř veličin

Obrázek 30 Pokyny k testu akčních členů

veličinu, lze symbolem ručkového měřicího přístroje nad sché-
matem vyvolat okénko multimetru – obr. 21. 

Symbol montážního klíče v okénku multimetru umožňuje pře-
pínat režim multimetru – volit měřenou veličinu napětí, odpor, 
proud a rozsah stejnosměrný, střídavý či výpočet efektivní 
hodnoty střídavého napětí nebo proudu – viz obr. 22.

Klikneme-li na obr. 18 na „Pokyny k montáži a demontáži“, 
objeví se obrazovka jako na obr. 23 a vybereme-li například 
„Umístění řídicí(ch) jednotky(-ek), získáme obrázek polohy 
řídicí jednotky ve vozidle – viz obr. 24.

Jinou užitečnou informací z „Pokynů k montáži a demontáži“ 
může být pohled na motorový prostor s umístěním jednotli-
vých součástí – viz obr. 25. Stejně jako schéma elektrického 
zapojení, lze i tento obrázek zvětšit přes celou obrazovku.

Vraťme se nyní zpět k vlastní diagnostice řízení motoru a podívej-
me se na ostatní diagnostické funkce. Již jsme si představili čtení 
paměti závad a nyní se budeme věnovat skutečným hodnotám.

Na obr. 26 a 27 jsou příklady zobrazení skutečných hodnot. 
Nejčastěji jsou hodnoty zobrazovány pomocí čísel s přísluš-
nou jednotkou (1/min, %, ms, …), v některých případech pak 
prostřednictvím symbolů spínačů. 

Další možností je grafické zobrazení hodnot v závislosti na 
čase. Dva příklady jsou uvedeny na obr. 28 a 29. 

Maximální počet hodnot pro číselné a grafické zobrazení je 8. 
S vyšším počtem zvolených hodnot se však zpomaluje odezva 
zobrazení na změny hodnot. V grafu na obr. 28 je to patrné 
ze schodovitého tvaru vykreslených křivek. Při potřebě přes-
nějšího zobrazení je vhodné volit co nejmenší počet hodnot. 
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Obrázek 33 Kódování ŘJ – volba převodovky

Obrázek 35 Podmínky testu

Obrázek 37 Hlášení výsledku testu

Obrázek 34 Testy funkcí

Obrázek 36 Zapnutí testu po splnění podmínek

Záznam na obr. 29 se dvěma hodnotami již vykazuje lepší 
přesnost. Užitečnou vlastností je možnost odečítání hodnot 
z grafů pomocí kurzoru. Stačí kliknout na graf v místě, v němž 
chceme hodnotu odečíst, a objeví se svislý kurzor s číselnými 
hodnotami měřených veličin. 

Další nabízenou funkcí diagnostiky řízení motoru je test akč-
ních členů. Pokyny k provádění testu jsou uvedeny na obr. 30. 

Na obr. 31 je pak přehled komponentů, které lze touto funkcí 
testovat. 

Méně obvyklou funkcí je kódování řídicí jednotky. Tato funk-
ce je specifická pro řídicí jednotky vozů koncernu VW/AUDI/
ŠKODA/SEAT. Jednoduše řečeno, je to možnost novou či již 
použitou řídicí jednotku vypůjčenou z jiného vozidla nakódovat 
dle výbavy vozu, do něhož je montována. Výběrovými kritérii, 

Obrázek 32 Kódování řídicí jednotky – volba CAN



21Formule Bosch | 1/2009

w
w

w
.b

os
ch

.c
z 

   
 w

w
w

.b
os

ch
.s

k

Obrázek 38 Výběr základního nastavení

podle nichž se postupně vytváří kód pro nově namontovanou 
ŘJ, jsou např. přítomnost sběrnice CAN ve vozidle a seznam 
systémů, jichž se vzájemná komunikace po CAN týká. Dále pak 
typ převodovky a v závislosti na typu vozidla a řídicí jednotky 
se mohou vyskytovat i další výběrová kritéria.

Mezi nestandardní kroky diagnostiky patří rovněž testy funkcí 
– viz přehled diagnostických kroků na obr. 15. Zvolíme-li tyto 
testy, objeví se nabídka viz obr. 34. 

Pro ukázku průběhu testu byl zvolen „Převodní poměr kata-
lyzátoru“, jak je patrné z obr. 34. Na obr. 35 jsou uvedeny 
podmínky, které je nutno splnit pro provedení testu. V obr. 
36 je zachycen stav na začátku testu – právě se objevilo hlá-
šení „Převodní poměr katalyzátoru (ř1): test zap. Po uplynutí 
určitého času, během něhož se musí udržovat otáčky motoru 
v rozmezí 1500 -  3900 min-1 (je uvedeno v pokynech v úvodu 
testu), se na závěr zobrazí hlášení „Převodní poměr katalyzá-
toru (ř1): v pořádku“ viz obr. 37 (případně „není v pořádku“, 
pokud je zjištěna nízká účinnost katalyzátoru).

Poslední funkcí v přehledu diagnostiky systému řízení motoru 
je základní nastavení. Jsou nabízeny dvě možnosti, základní 
nastavení ŘJ škrticí klapky a ŘJ recirkulace spalin, jak vidíme 

na obr. 38. Dále jsou pak v obr. 39 až 42 uváděny informace 
o tom, co je prováděno v základním nastavení, v jakých přípa-
dech je třeba je provádět a za jakých podmínek. Na konec je 
v obr. 43 zobrazen výsledek.  

Nyní již opustíme ukázky diagnostiky a přejdeme do programu 
nápovědy k vyhledávání závad pro zvolený systém. Zůstaneme 

Obrázek 39 Informace k nastavení škrticí klapky

Obrázek 41 Podmínky základního nastaveníObrázek 40 Informace o tom, kdy je nutno provést základní 
nastavení

Obrázek 42 Informace o průběhu nastavení
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Obrázek 45 Úvodní kapitoly návodu pro hledání závad

Obrázek 47 Konec přehledu kapitol návodu

Obrázek 46 Pokračování přehledu kapitol návodu

Obrázek 48 Chybové kódy

u systému řízení motoru – viz obr. 44. Po rozkliknutí políč-
ka „Vyhledávání závad“ a po zvolení záložky SIS/CAS (SIS = 
Service-Informations-System, servisní informační systém, CAS 
= Computer Aided Service, počítačem podporovaný servis) se 
zobrazí seznam kapitol – viz obr. 45 až 47.

Jako příklad informací pro hledání závad jsou na obr. 48 a 49 
ukázky ze seznamu kódů závad systému řízení motoru Marelli 
4LV.

Z tabulky kódů závad lze vyvolat nápovědu k označenému 
kódu. Tedy pokud bychom například kliknuli na označenou 

Obrázek 44 Volba systému, k němuž požadujeme návody pro 
vyhledávání závad

Obrázek 43 Výsledek základního nastavení
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Obrázek 49 Chybové kódy Obrázek 50 Informace technického servisu– mechanika motoru

závadu P1636 na obr. 49, obdrželi bychom stejnou nápovědu, 

jakou jsme si již představili na obr. 17 při popisu funkcí dia-

gnostiky, konkrétně čtení paměti závad. 

V závěru se podívejme na záložku „Informace technického 

servisu“. Jedná se o poměrně nový segment informačního 

systému. Objevují se v něm popisy závad zjištěných výrobcem 

vozidla a informují o příznacích a příčinách závad a opatřeních 
k jejich odstranění. Dva příklady závad jsou uvedeny na obr. 
50 až 53. 

První příklad informuje o závadě z oblasti mechaniky motoru 
a druhý pak o závadě v elektrické výbavě. 

Obrázek 51 Popis závady mechaniky motoru

Obrázek 53 Popis závady v elektrické výbavě

Obrázek 52 Volba závady v elektrické výbavě

Obrázek 54 Plán údržby po 15000 km
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Poslední ukázkou je položka informačního systému označená 
jako „Údržba“. Na obr. 54 je představen například plán údržby 
po 15 000 km, na obr. 55 to jsou obrázky k údržbě se zobraze-
ním např. otvorů pro plnění oleje či vedení klínového řemenu 
(obr. 55). 

Na obr. 56 je nápověda k častému servisnímu úkonu, provádě-
nému v praxi, a to k manuálnímu nulování servisních intervalů 
pomocí tlačítek na přístrojové desce.

Závěr
Cílem článku bylo poskytnout potenciálnímu zájemci dostatek 
informací k tomu, aby si udělal základní představu o možnos-
tech nového přístroje. Z celého popisu je zřejmé, že KTS 340 
se v rukou kvalifikované obsluhy může stát mocným nástrojem 
pro provádění servisních úkonů a řešení závad na moderních 
vozidlech.

Ing. Štěpán Jičínský

Obrázek 55 Obrázky k údržbě Obrázek 56 Manuální nulování servisních intervalů

Německo: BCS je vítězem 
zimní soutěže mystery shop-
ping časopisu „Autobild“
Vítězem se stal Bosch Car Service!
Zdůvodnění Autobild: „Vynikající práce 
– tato kontrola vozidla servisem Bosch 
splňuje vše, co společnost Bosch slibu-
je.“

Francie: Testy prováděné 
skrytou kamerou u BCS ča-
sopisem "AutoPlus"
Francouzský časopis „AutoPlus“ provedl 
testy skrytou kamerou.

Testované BCS odvedly perfektní práci: 
našly všech 11 testovacích bodů, zajisti-
ly mimořádně profesionální diagnostiku 
a předaly profesionální rady. Zákazníkovi 
nabídly dokonce další nadstandardní 
kontrolu a diagnostiku.

Výsledek: Vynikající práce a velmi pozi-
tivní dojem: „Není vůbec komplikované 
dělat dobrou práci. Stačí dodržet to, co 
slibujete.“

Bosch Car Servisy odvedly skvělou práci
„AutoPlus“ zjistil, že služby poskytované individuálními BCS splňují zásady stano-
vené společností Bosch.

Holandsko: Bosch Car Service je vítězem "De werkplaats 
van Nederland"
Opět to byl Bosch Car Service kdo vyhrál tuto prestižní cenu. BCS Gert Mulder se 
stal vítězem národní soutěže autoservisů „De werkplaats van Nederland“.

... můj autoservis – bez obav!

Moje
auto...
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Termíny školení pro autoservisy v roce 2009

Přihlášky a další informace ke školením naleznete na webových stránkách:
www.bosch.cz/aa nebo www.bosch.sk/aa

1. 4. – 2. 4. KTS Testery elektornických systémů 
KTS 500/520/530/540/550/570 
a 650/670

8. 4. EL IV Komfortní a bezpečnostní 
elektronika

10. 4. Klimatizace Princim činnosti systému 
klimatizace, konstrukce 
a funkce komponentů systému

14. 4. – 16. 4. JET III Vstřikování benzinu jiných 
výrobců.

20. 4. – 22. 4. EDC II Vznětové systémy CR, VP 29/30, 
VR 44, PDE

23. 4.- 24. 4. FSA Motortester 
FSA 720 / 740 / 750

4. 5. Osciloskop 
II.

Rozšíření informací o pužití 
osciloskopu při hledání závad, 
praktická cvičení na vozidlech

6. 5. – 7. 5. FWA Měření geometrie náprav

11. 5. – 12. 5. ABS CIZÍ Cizí brzdové systémy ABS

13. 5. ME – NA Irisbus, Iveco, Karosa, SOR, 
Neoplan, Renault, MAN

14. 5. ME – NA MB, Volvo, Nissan, Ford, VW, 
Scania není stanovena

15. 5. Klimatizace Princip činnosti systému 
klimatizace, konstrukce 
a funkce komponentů systému

18. 5. – 20. 5. JET IV Zážehové systémy Bosch 
Motronic, přímé vstřikování 
MED, OBD

21. 5. KTS 200 Tester elektronických systémů 
KTS 200

1. 6. – 3. 6. EDC III EDC vozidlo III – CR Lucas-
Delphi, CR-Bosch EDC 16
Nutné absolvovat EDC-II 

4. 6. – 5. 6. FSA Motortester 
FSA 720 / 740 / 750

8. 6. – 12. 6. Blok JET JET I./II., EL I. – Systémy 
zapalování, vstřikování K, KE, L, 
Mono-Jetronic

18. 6. ME – NA Irisbus, Iveco, Karosa, SOR, 
Neoplan, Renault, MAN

19. 6. ME – NA MB, Volvo, Nissan, Ford, VW, 
Scania není stanovena

22. 6. – 24. 6. JET V Přímé vstřikování SCI-Ford, 
EEC 5, Simtec

25. 6. – 27. 6. KTS Testery elektornických systémů 
KTS 500/520/530/540/550/570 
a 650/670

29. 6. – 1. 7. EP EP vozidlo-neelektronické 
systémy vstřikování nafty

2. 7. KTS 200 Tester elektronických systémů 
KTS 200

31. 8. – 2. 9. EDC I EDC vozidlo I – Elektronické 
systémy vstřikování nafty

3. 9. – 4. 9. ABS BOSCH Bosch brzdové systémy ABS

7. 9. ME – DZ VW, Audi, Škoda, Seat, Citroën, 
Peugeot, Renault, Opel

8. 9. ME – DZ Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Ferrari, 
BMW, Ford, Mercedes, Volvo

9. 9. ME – DZ Mazda, Honda, Nissan, Toyota, 
Subaru, Kia, Mitsubishi, 
Hyundai, Suzuki

10. 9. ME – DV VW, Audi, Škoda, Seat, Citroën, 
Peugeot, Renault, Opel

11. 9. ME – DV Fiat, Lancia, Alfa Romeo, BMW, 
Ford, Mercedes, Volvo

14.9. ME – DV Mazda, Honda, Nissan, Toyota, 
Kia, Mitsubishi, Hyundai, Suzuki

15. 9. ME – NA Irisbus, Iveco, Karosa, SOR, 
Neoplan, Renault, MAN

16. 9. ME – NA MB, Volvo, Nissan, Ford, VW, 
Scania

17. 9. – 18. 9. Osciloskop I. Základní principy funkce 
osciloskopu, nastavení 
a ovládání, praxe na vozidlech

21. 9. – 23. 9. JET III Vstřikování benzinu jiných 
výrobců

24. 9. – 25. 9. KTS Testery elektornických systémů 
KTS 500/520/530/540/550/570 
a 650/670

30.9. KTS 200 Tester elektronických systémů 
KTS

1. 10. – 2. 10. FSA Motortester 
FSA 720 / 740 / 750

19. 10. – 
21. 10.

EDC II Vznětové systémy CR, VP 29/30, 
VR 44, PDE

21. 10. – 
23. 10.

JET IV Zážehové systémy Bosch 
Motronic, přímé vstřikování 
MED, OBD

26. 10. – 
27. 10.

FWA Měření geometrie náprav

29. 10. – 
30. 10.

ABS CIZÍ Cizí brzdové systémy ABS

12. 11. – 
13. 11.

FSA Motortester 
FSA 720 / 740 / 750

18. 11. – 
20. 11.

EL IV Komfortní a bezpečnostní 
elektronika

23. 11. – 
25. 11.

JET V Přímé vstřikování SCI-Ford, 
EEC 5, Simtec

26. 11. – 
27. 11.

Osciloskop 
II.

Rozšíření informací o použití 
osciloskopu při hledání závad, 
praktická cvičení na vozidlech

30. 11. – 
2. 12.

EDC III EDC vozidlo III – CR Lucas-
Delphi, CR-Bosch EDC 16
Nutné absolvovat EDC-II

3. 12. – 4. 12. KTS Testery elektronických systémů 
KTS 500/520/530/540/550/570 
a 650/670
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Nemocnice pro auta se vším všudy

Zdání klame. Na první pohled nenápad-
ný, dalo by se říci zastrčený autoservis 
Jíša je však úspěšnou firmou, která 
jde vlastní cestou. Svérázná filozofie 
majitele se projevuje nejen v neobvyk-
lém přístupu k pracovnímu prostředí 
i zaměstnancům, ale také ve velmi roz-
sáhlých, a přesto se doplňujících akti-
vitách okolo aut. 

Jak se vaše firma vyvíjela?
Historie firmy sahá v podstatě před 
druhou světovou válku. V těchto prosto-
rách sídlila firma Turbínia Praha, kterou 
vlastnil manželčin praděda, posléze dě-
da. Pak přišla válka, děda odmítl vyrábět 
součástky do zbraní pro Němce a byl za 
to vězněn. Babička šla do Terezína, syna 
schovávali do konce války u známých. 
Továrnička se živila tím, že vyráběla ma-
lé vodní elektrárny na míru. Měli také 
patent na elektrikářské lišty, kterými se 
tahají kabely. Mimochodem zjistili jsme, 
že ještě v roce 1974 jejich výrobní stoli-
ce, přesunutá do Kabla Kolín, tyto lišty 
pořád vyráběla.

Za komunistů pak byl podnik převzat do 
národní správy, protože manželčin děda 
odmítl dělat ředitele. Nakonec byl zavře-
ný a dva dny před propuštěním z věze-
ní v roce 1962 zemřel. Po revoluci se 
nám povedlo velmi rychle získat rodinný 
majetek zpátky. Na Silvestra 1991 nám 
předávali ruinu s vytrhanými podlaha-
mi, prosekanými střechami, epoxidem 

zalitým kanálem, vytrhanou elektrikou, 
popraskaným topením. Od 4. ledna se 
rozběhla rekonstrukce a 4. dubna 1992 
jsme otvírali.

Na podzim 1992 jsem se domluvil 
s Boschem, od té doby jsme Bosch 
Service, posléze Bosch Car Service. A to 
do dnešních dnů. Mě baví opravovat auta 
pro lidi, nikoliv být omezený značkou. To 
je výhoda konceptu Bosch, proto jsem do 
toho chtěl jít už od začátku. A když přijde 
konkrétní člověk a má jakékoliv auto, jsme 
schopni se o něj kompletně postarat. 

Co všechno vaše aktivity zahrnují?
Děláme v podstatě všechno kolem aut. 
Razím filosofii, že život je celek. Do toho 
samozřejmě patří i péče o auta a všechno, 
co s tím souvisí. Od pomoci s nákupem 
nového i prodejem staršího auta, přes ce-
lou údržbu, která s provozem aut souvisí, 
samozřejmě klempířské opravy. K tomu 
půjčování aut a odtahová služba, která 
funguje 365 dní v roce a 24 hodin denně 
po celé Evropě, ve spolupráci se smluvním 
partnerem. Příjem zakázek běží 24 hodin 
denně, výdej po dohodě také. Otevřeno 
máme také 365 dní v roce. K tomu prová-
díme zámečnické dostavby, ať už jsou to 
pojízdné dílny a prodejny, speciální měřicí 
nebo předváděcí auta apod. 

Znamená členství v Bosch Car Service 
povinnou výbavu, kterou musíte upřed-
nostnit, nebo je to zcela na vás?

Základní minimální výbava od Bosche je 
předepsaná, musím ji mít, abych mohl 
být Bosch Car Servisem. Mám pocit, 
že v současné době máme všechno, co 
s klasickým vybavením servisu souvi-
sí. Od testerů, heverů, všech možných 
přípravků až po informační systémy, 
bez kterých se dnes servis neobejde. 
Samozřejmě také školení zaměstnanců 
od Bosche, která jsou velmi náročná, vel-
mi komplexní a na neuvěřitelně vysoké 
úrovni. V podstatě se jedná o celoživotní 
vzdělávání – jak mechaniků, tak přijíma-
cích techniků a dalších lidí v servisu.

Na rozdíl od jiných autoservisů u nás 
nechybí ani frézka, soustruhy, plasmy, 
svářečky na nerez, hliník, pájení, sváření 
plastů, pásová pila na dělení materiálů, 
stáčečka, padací nůžky, hákové nůžky, 
prostě standardní zámečnické vybavení. 
Jde nám o to, abychom auta i opravovali, 
nejen měnili náhradní díly. Je spousta 
věcí, které se dají kvalifikovaně opravit. 

V dílnách mě zaujala různá vylepšení. 
Třeba ponky máte potažené nerezem. 
Proč? 
Zaprvé proto, že nerez mám rád. Zadruhé 
proto, že je to nejjednodušší údržba. 
Nerez je v podstatě materiál téměř na 
věky věků. 

Ono vůbec všechno souvisí se vším, má-
me v servisu i nerezová vrata, která jsme 
si vyráběli sami. Materiál je sice o něco 
dražší, ale vrata si vyrobíme ve vlastní 
režii. Už se nemusí natírat, stříkat dutiny, 
kde kondenzuje voda a hlavně se nemu-
sí za deset až patnáct let vzít, vybou-
rat a nahradit novými. Z dlouhodobého 
hlediska je to nejlevnější možné řešení. 
Hodně mě inspiroval Baťa, a tak se sna-
žíme, na rozdíl od současných světových 
trendů, všechno dělat téměř na věky vě-
ků. Vycházím z toho, že můj prapředek 
postavil statek, který přes komunistic-
kou éru téměř neutrpěl. Je to neustále 
bytelná, funkční stavba. A přijde mi, že 
to má v životě smysl. 

Všiml jsem si také vylepšení ve formě 
různých stropních podávacích kolejnic 
na pneumatické nářadí. To je vlastní 
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patent, nebo jste se taky někde inspi-
roval? 
Ne, to nás nějak napadlo. Když se tře-
ba vyřezávají čelní skla, jde o to, aby se 
nepoškodil lak. Pokud se přes blatník 
a kapotu válí vzduchová hadice, tak to 
rozhodně autu neprospívá. I když se při-
krývá ochrannými pomůckami, nemám 
rád, když se po autě něco zbytečně válí. 
Proto všechno visí od shora, je to nejjed-
nodušší a nejšetrnější varianta. Člověk 
se třeba nezdržuje s prodlužováky, pro-
stě je to všechno na svém místě. 

Jak se vyvíjela zaměstnanost? Před-
pokládám, že ze začátku to byla rodinná 
firma, ale teď jsem viděl spoustu lidí. 
Myslím, že rodinná firma jsme pořád, 
protože jsme začínali sami dva s man-
želkou. První měsíc jsem byl sám, druhý 
měsíc jsme byli dva, třetí měsíc tři, a tak 
dál...

Po revoluci se mi vlastně dařilo tvořit 
pracovní místa tak, jak klukům ubývala. 
Je to možná anomální, ale já jsem to po-
važoval za velmi dobré – v podstatě jsem 
zaměstnával lidi, kteří dělali v ČSAD ne-
bo v různých firemních autoopravnách. 
Tedy ne lidi z klasických autoservisů. 
Výhodou bylo i to, že jsem před revolucí 
měl na starosti větší množství náklaďá-
ků, mezi tím i osobáky, takže jsem přes-
ně věděl, co od servisu nechci. Třeba ge-
nerální opravy jsme si zadávali smluvně, 
takže jsem byl jednak v roli zákazníka, 
a jednak v roli opravce. 

Můžeme to shrnout? Co tedy od servi-
su nechcete?
Na něco si hrát, protože speciálně před 
revolucí se mně třeba „povedlo“ jednu 
Tatru 148 převzít až na poosmé. Při prv-
ním předávání to byla od firmy, která 
pro nás v té době generálky zajišťovala 
nebo si spíše hrála na to, že generálku 
udělala, fakticky Potěmkinova vesnice. 
Čili chci spolehlivost, pravdu, na nic si 
nehrát. A pokud to alespoň trošku tech-
nologicky lze – dodržovat termíny.

Jaký recept máte na udržení kvalitních 
lidí?
Největším bohatstvím firmy jsou spo-
lupracovníci. Proto nechci mít zaměst-
nance, ale spolupracovníky. Vztah, který 
spolu máme navázán, beru jako dlou-
hodobý, někdy až téměř příbuzenský. 

Kdokoliv má jakýkoliv problém, může 
přijít a nepamatuji se, že bychom někdy 
nenašli řešení. Samozřejmě to funguje 
i naopak - když se dostanu do nouze já, 
kolegové mě podrží taky. Navíc si mys-
lím, že co se týče spolupracovníků, tak 
je to i o pověsti firmy, protože nemáme 
problémy s přibíráním nových zaměst-
nanců, vlastně si je vybíráme.

Vychováváte si vlastní pracovníky, ne-
bo je berete již hotové? 
Co to je hotový pracovník? Když se člo-
věk vyučí, řekněme automechanikem, 
má nějaké znalosti. V okamžiku, kdy při-
jde do praxe, tak to chápu tak, že nemá 
vzdělání žádné a v podstatě se začíná 
učit znova. Souvisí to se systémem fir-
my, se systémem oprav a údržby atd., 
protože jedna věc je technologie, druhá 
věc je systém. Nový člověk je přidělen 
k mechanikovi, který mu vysvětlí systém, 
který u nás funguje. V okamžiku, kdy ja-
koby začíná být samostatný, jde na vel-
kou dílnu, kde je mu neustále přidělen 
jeden konkrétní člověk, který mu pomá-
há radou a kontroluje ho. Teprve potom, 
když získá definitivu – to znamená, že 
je schopen fungovat samostatně, teprve 
začíná dělat sám na autech. Samozřejmě 
se to odvíjí ze začátku od lehčích oprav, 
složitější někdo kontroluje atd.

Kolik tedy nyní zaměstnáváte, jak říká-
te, téměř rodinných příslušníků, a v ja-
kých profesích?
Celkově pětašedesát. Automechaniky, 
autoelektrikáře, autoklempíře, zámeční-

ky, jednoho truhláře, přijímací techniky, 
tři asistentky pro příjem zakázek, dále 
mám elitní účetní jednotku (to je náš 
terminus technicus), zásobování, řidiče 
odtahovek, člověka, který má na starosti 
autopůjčovnu a další. 

Přijímáte 24 hodin denně, ale jak je to 
s pracemi v servisu?
Pracovní doba první směny je od 6 do 
14.30, druhá nastupuje v 13.30 a jede 
do 21.30. Samozřejmě není možné mít 
celou dobu otevřeno, musí být nějaká 
technologická doba přípravy, výroby 
a organizace servisu atd. To znamená, že 
pro zákazníky máme otevřeno ve všední 
den od 7 ráno do 8 večer. V sobotu a ne-
děli od 8 do 18. Vždycky je potřeba ráno 
i večer hodina, až hodina a půl na to, 
abychom byli připraveni pro zákazníky. 
Večer uklidit, připravit…

Jak se vám daří získávat zakázky od 
pojišťoven, jak se podařilo vybudovat 
systém a na základě čeho to začalo 
dobře fungovat?
Je to dlouhodobý vývoj. Po revoluci to 
byla opravdu divočina, pojišťovny se uči-
ly chovat standardním evropským způso-
bem a my taky. Je to všechno o fair-play, 
o poctivosti. Mám pocit, že podstatný 
zvrat a zlom s pojišťovnami nastal v oka-
mžiku, kdy třeba přišlo krupobití a od 
pojišťovny byla napsaná výměna střecho-
vice, kapoty a jedné strany dveří a blatní-
ků. Nejlepší metodou je cínování našich 
dědů, takže místo toho, abychom měnili 
díly a de facto poškozovali auto, tak se 
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prohlubně od krup vycínovaly a auto se 
poslalo do laku. Pro pojišťovny je to lev-
nější řešení, pro zákazníka nedošlo k žád-
nému poškození vozu. A taky přístup, 
pojišťovny mohou kdykoliv přijít, cokoliv 
zkontrolovat, nemám žádná tajemství. 
Postupně jsme tak měli smlouvy s prak-
ticky se všemi významnými pojišťovnami, 
s většinou máme online propojení. Sami 
si nabíráme škody, sami je likvidujeme, 
většina oprav probíhá na krycí dopisy. 
Nepamatuji si, že by za posledních čtyři, 
pět let k nějakému problému s pojišťov-
nou došlo. Maximálně komunikačnímu, a 
pak je to o vysvětlení. Pojišťovny dneska 
fungují naprosto skvěle. Malý příklad, kte-
rý svědčí o velmi kulturním pojišťovacím 
prostředí u nás - na první svátek vánoční 
jsme před desátou dopoledne přijali žá-
dost na krycí dopis na nemalou opravu za 
řádově sto padesát tisíc korun. V poledne 
byl v mailu krycí dopis a zákazníkovi jsme 
po obědě auto vydávali. V Čechách. 

Zmínil jste také půjčování, odtahy apod. 
To už jsou u servisu, řekněme, nadstan-
dardní služby. Proč jste se vlastně pus-
til i do toho?
No protože život je celek. A tvrdím, že co 
si člověk dokáže vysnít, to dokáže reali-
zovat. Chtěl jsem být k dispozici lidem 
všude a pořád. Autoservis chápu jako 
nemocnici pro auta. Konec konců i určitá 
organizace servisu je převzatá z odděle-
ní ARO v nemocnici Na Bulovce, kde že-
na nějakou dobu pracovala. Primář Zítko 
jej měl zorganizované tak báječným způ-
sobem, že nebylo nic jednoduššího než 

jeho systém převzít. To, že se dostane 
kdokoli, kdykoli do jakékoli svízelné situ-
ace a může zvednout telefon a dovolat se 
24 hodin denně, o tom si myslím, že to 
tak prostě má být. Noční doba je samo-
zřejmě vyplněná ostrahou, která tu ale 
působí sedmnáct let, stejní lidé, a ti už 
samozřejmě umí zorganizovat odtah, při-
jmout zakázku, v lecčems poradit. A jsou 
schopni se i v noci dovolat člověka, který 
má dispečink. Jsou s ním schopni leccos 
konzultovat. 

Náhradní díly nejen vyměňujete, ale 
také opravujete. Členství v konceptu 
znamená povinnost brát doporučené 
díly, nebo máte volnou ruku? 
Je to gentleman agreement – to, co 
má Bosch na skladě a jsme schopni 
v reálném čase získat, bereme od něj. 
Co nemá, si můžeme zajistit kdekoliv. 
Filozofie Bosche říká, že cílem je spo-
kojený zákazník. Ten je víc než brzdové 
destičky a kotouče od Bosche, záleží na 
tom, že zákazník potřebuje v konkrétním 
autě v konkrétním čase odjet. Nicméně 
všichni naši dodavatelé nám dávají áčko-
vé náhradní díly, tedy kvalitu srovnatel-
nou s originálními. 

Jak se v této souvislosti díváte na fun-
gování blokové výjimky?
Nám hodně pomohla. Protože před blo-
kovou výjimkou se zákazník dozvěděl, 
že když olej s filtrem vymění u nás, tak 
přichází o záruku. To je samozřejmě 
v rozporu se selským rozumem. Pokud 
například v určitém období u kombíko-

vých octavií prorezávaly páté dveře, tak 
proto, že byly filtr, oleje, brzdové destič-
ky vyměněny jinde než u Škodovky, tím 
pádem dotyčný servis ručil i za prore-
zavělé dveře. Tohle bloková výjimka od-
stranila. Zákazník k nám přijede s autem, 
ať už v záruce je, či není, my záruční 
opravy řešíme se značkou. Maličkost, 
se kterou nemá smysl ztrácet čas a ke 
značce jezdit, zdarma opravíme. Tvrdím, 
že zákazník má u nás minimálně stejné 
podmínky, jako dává zastoupení značky 
pro Českou republiku, a podle reakcí zá-
kazníků si troufám tvrdit, že i lepší.

Zakázky tedy nemáte problém získá-
vat?
Zaplať pánbůh ne. Většinou máme plné 
parkoviště. 

Jak dlouho se auto tady u vás, samo-
zřejmě v závislosti na míře závady, prů-
měrně zdrží?
To je velmi těžká otázka. Pokud přijede 
zákazník s nějakou drobností, snažíme 
se to vyřešit na počkání. Nicméně tako-
výchto oprav mnoho není. Většinou je to 
tak, že se snažíme, aby ráno přijelo au-
to na běžnou údržbu a večer odjíždělo. 
A pokud jsou to větší opravy, je to potom 
otázka jejího rozsahu a dostupnosti ná-
hradních dílů. Taky záleží na volbě znač-
ky, kterou zákazník zvolí, a podle toho se 
potom odvíjí doba opravy. Když to řek-
nu ad absurdum, pokud někdo přijede 
s Rolls Roycem, logicky je doba čekání 
na náhradní díly delší než na fabii. 

Existuje nějaké auto, které byste nepři-
jali na opravu? 
Ano. Šrot, který je nebezpečný a nemá 
smysl jej opravovat. 

Takže stodvacítky, favority apod.?
Ne, nejmenujte, jde jen o technický stav 
auta. Každý rok se domluvíme se zákaz-
níky, že auto už se nebude opravovat, 
že se sešrotuje nebo prodá na náhradní 
díly. Každý rok je takovýchto aut deset až 
dvacet. A samozřejmě potom zákazníkovi 
navrhujeme řešení, co dál. Jak zvládnout 
stav, že najednou přišel o auto. Ať už 
mu jiné na nějakou chvíli půjčíme nebo 
obstaráme apod. 

Zdroj Autoservis
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Vsaďte na 
úspěch: Jako 
Bosch Car Service

Více informací naleznete zde:
www.bosch-service.cz
www.bosch-service.sk
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Vstupte do úspěšného programu silné značky na trhu autoservisů do konceptu 
Bosch Car Service. Jako Bosch Car Service nabídnete svým zákazníkům 
prvotřídní kvalitu - nezávisle na značce jejich vozidla. Budete profitovat z těchto 
výhod: 

 Vysoká známost silné značky a její pozitivní vnímání u zákazníků
 Široká paleta servisních služeb, kompletní program údržby a oprav posiluje 

spokojenost vašich zákazníků
 Získáváte trvale vysokou technickou kompetenci díky:
• software ESI[tronic], a díky jeho pravidelné aktualizaci
• špičkové diagnostické technice Bosch
• vysoce odborným technickým školením
• služby hotline a databance vědomostí

Cokoliv vás zajímá z oblasti servisního konceptu Bosch Car Service vám rádi 
zodpovíme a poskytneme vám veškeré informace.
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Diesel 
Nezdržujte sa častým tankovaním 
Technika vznetových motorov Bosch určuje ten správny smer
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Volvo XC 60: mesto, terén, radosť
Pôžitok z jazdy v meste i v teréne: Nové 

Volvo XC 60 spája živé správanie špor-

tového coupé s robustnou schopnosťou 

jazdy v teréne. S 5-valcovým vznetovým 

motorom s priamym vstrekovaním Bosch 

Common Rail (CRS 2.2) sa dodáva s výko-

nom 120 a 136 kW. 

Toyota IQ: mobilita s chytrou hlavičkou 
Nový priestorový zázrak firmy Toyota po-

núka s dĺžkou takmer tri metre miesto pre 

troch dospelých a jedno dieťa. Dieselový 

variant boduje so zdvihovým objemom 

Volvo XC 60

1,4 litrov s výkonom 66 kW a s Bosch 

Common Rail systém (CRI 3.2 s CP 3.2). 

Emisie CO2 sú iba 100 gramov na kilo-

meter. 

Renault Koleos – kolos pre terén
Renault sa presadzuje v teréne: S impo-

zantným vozidlom Koleos rozširuje fran-

cúzska automobilka svoju modelovú po-

nuku o Sport Utility Vehicle. Potrebnú silu 

zaisťuje motor 2.0 DCI s 320 až 360 Nm 

a s výkonom 110 alebo 127 kW. Na palube 

je Common Rail čerpadlo, injektory a ria-

diaca jednotka motora od firmy Bosch.

Toyota IQ
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Audi A6: nový dizajn a motory! 
Jeho Facelift presvedčí, ale i pri mo-

torizácii je rad zaujímavostí: Tri nové 

diesely so zdvihovým objemom 2.0, 

2.7 a 3.0 l a s výkonom 105 až 176 

kW. I napriek tomuto zvýšeniu výkonu 

v priemere klesá spotreba. Tomu na-

pomáha systém Common Rail CRS 3.2 

s piezo-injektormi a s priamym vstreko-

vaním Bosch.

Dodge Journey: cestovný sprievodca
S novou koncepciou Crossover sa chce 

Dodge presadiť tiež na európskom tr-

Renault Koleos

Fo
to

: R
en

au
lt

Audi A6

Fo
to

: A
ud

i



31Formule Bosch | 1/2009

w
w

w
.b

os
ch

.c
z 

   
 w

w
w

.b
os

ch
.s

k

News 

Dodge Journey 

hu. V Journey sa prelína koncepcia 

vozidiel typu Van a SUV, ktorá plne 

vyhovuje na dlhých cestách celej ro-

dine. 2-litrový štvorvalec so systémom 

Common Rail spolu s výkonom 103 kW 

a 350 Nm zaisťuje komfortnú mobilitu. 

O tú sa tiež starajú združené injektory 

UI-P2 firmy Bosch.

Opel Insignia: nová generácia dieselu
Vyšší výkon a krútiaci moment: Tieto 

sľuby plní Opel Insignia vďaka trom 

verziám CDTI s výkonom 81, 96 a 118 

kW. Spontánne rozvinutie výkonu je za-

istené už pri nízkych otáčkach vďaka 

použitiu systému Common Rail, viac-

násobného priameho vstreku firmy 

Bosch a turbodúchadla s variabilnou 

geometriou lopatiek. Vďaka palivovej 

nádrži s objemom 70 litrov môže byť 

vozidlo na cestách bez zastávky pri 

čerpacej stanici viac ako 1200 km. 

Porsche: senzačný diesel
V histórii Porsche je prvýkrát v progra-

me tiež pohon so vznetovým motorom. 

Podľa motta „Nový pohon, osvedče-

nie princíp“ sa pod kapotou nového 

Cayenne skrýva vznetový motor so 

zdvihovým objemom 3 litre V6 s prepl-

ňovaním s výkonom 176 kW a krútiacim 

momentom 550 Nm. Systém Common 

Rail dodáva firma Bosch. Injektory 

(CRI 3.2) vytvárajú vstrekovací tlak až 

1 800 barov.

Diesel vyhral Dakar  
Dvojnásobné víťazstvo s riadiacou 
jednotkou Bosch

Race Touareg 2 s riadiacou jednotkou motora Bosch: Víťazstvo s dieselom pri 30. Rely Dakar

Historický triumf: Prvý víťaz dieselu na 
najtvrdšej rely na svete
Buenos Aires 18. januára 2009: Obrovské 

množstvo divákov oslavovalo víťaza pr-

vej rely Dakar vedenej Argentínou a Čile. 

Piloti Volkswagen Giniel de Villiers a Dirk 

von Zitzewitz (ZA/D) dosiahli vo vozidle 

Race Touareg 2 prvé víťazstvo vznetovým 

motorom poháňaného pretekárskeho off-

roadu. Po 14 etapách a spolu 9500 kilo-

metroch dosiahli náskok 8,59 minút na 

svojho tímového kolegu Mark Millera/

Ralpha Pitscforda (USA/ZA).

Hlavný protivník: trať
Tiež Dakar 2009 bol zložitý z hľadis-

ka prognóz výsledkov. Dlhý čas bol vo 

vedení Španiel Carlos Sainz. Pre Race 

Touaregy bolo na dosah ruky trojná-

sobné víťazstvo. Pád do 4 metre hl-

bokej jamy však vyradil tím Carlos 

Sainz/Michel Périn (Šp/Fr) z pretokov 

v dôsledku ich zranenia.

Bosch-Motorsport: koncepcia 
úspechu pre diesel-racing
Veľkú radosť z tohto výsledku pretekov 

mala tiež divízia Bosch-Motorsport. 

S na mieru prispôsobeným manažmen-

tom motora Bosch viedli Race Touaregy 

s výkonom 280 PS k víťazstvu.

Carlos Sainz: Lag erfolgversprechend in Führung
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Nejen díky designu, ale především na základě jeho moder-
ní techniky a hospodárným motorům zvolili odborní novináři 
z 23 zemí Opel Insignia „Autem roku 2009“. Ve výkonných 
4- a 6-válcových zážehových motorech „Ecotec“ zajišťují za-
palovací svíčky Bosch velmi přesné a spolehlivé zapalování ve 
všech provozních režimech. Vysokovýkonné zapalovací svíčky 
FQR 8 LEU 2 přispívají k dosažení malé spotřeby paliva a níz-
kého obsahu škodlivin Insigna motorů.

Bosch – evropská jednička v oblasti originálního 
vybavení vozidel.
Každé 2. vozidlo sjíždí z výrobního pásu se zapalovacími 
svíčkami Bosch.

Přednosti zapalovací svíčky FQR 8 LEU 2 
• Střední a kostřicí elektroda je vyrobena ze slitiny nikl-yttrium, která je vysoce odolná proti opotřebení.
• Ochrana motoru a katalyzátoru zejména při jízdě na krátké vzdálenosti „stop and go“ díky speciální 

geometrii patky izolátoru pro rychlé dosažení samočisticí teploty.
• Menší opotřebení a vysoká tepelná vodivost díky měděnému jádru ve střední a kostřicí elektrodě.

Všeobecné  informace  

Objednací číslo 0 242 229 699

Typ zapalovací svíčky Super

Typové označení FQR 8 LEU 2

Kód EAN – kusové 
balení

316514 340878 0

TecDoc publikováno

ESI[tronic] publikováno

Auto roku 2009: Opel Insignia
Auto se zapalovací svíčkou Bosch

Zapalovací svíčky – info

Foto: Opel

Provedení

Závit M14 x 1,25

Délka závitu 19,0 mm

Otvor klíče 16,0 mm

Odrušovací odpor 6 Ω

Přípojka Hlava DIN/SAE 
nerozebíratelná

Vzdálenost elektrod 0,9 mm
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www.bosch.cz
www.bosch.sk

Termín: 1. 4. 2009 – 31. 5. 2009 
Více informací u vašeho obchodního partnetra. Barevnost dárků vyhrazena.

Když přeskočí jiskra

vyhrazena

Při nákupu 280 kusů zapalovacích svíček Bosch
získejte značkové výčepní zařízení nápojů
z limitované kolekce Bosch.

Při nákupu 60 ks zapalovacích svíček 
Bosch získejte speciální 5litrovou náplň 

Pilsner Urquell spolu s jedinečnou chladicí 
taškou z limitované kolekce Bosch.
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2009 – Bosch lambda sondy – stále v čele

Výrobci motorových vozidel spoléhají 
v oblasti prvovýbavy i náhradních dí-
lů na vynálezce a největšího výrobce 
lambda sond na světě – společnost 
Bosch. 

Z posledních evropských novinek je to napří-

klad u vozidel modelových řad 2008/2009 

značek Audi, BMW7, Ferrari, Opel, VW 

Scirocco a nebo Škoda, kde najdete také 

lambda sondy od společnosti Bosch. 

Důvod
Snížení potřebného počtu objednacích 
čísel pro vozidla koncernu VW.

Výhody
Tak jako u univerzálního programu to 
i zde pro vás znamená úsporu sklado-
vých prostor a lepší připravenost uspo-
kojit poptávku po těchto lambda son-
dách pro vozidla koncernu VW.
 
Odlišnosti

Prodloužená délka kabelu 
Montážní příslušenství 
Návod pro montáž 

Tyto lambda sondy s delším kabelem 
se instalují s pomocí smyčky, která se 
upevní pomocí montážního příslušenství 
(je součástí dodávky). To umožní jejich 
bezpečnou instalaci ve vozidle.

Technologie Bosch pro čisté motory 
a ochranu životního prostředí.

Celosvětová produkce naší společnosti 
již v minulém roce přesáhla hranici 500 
milionů vyrobených lambda sond a jsme 
stále v čele jejich vývoje a inovací.

Nový úsporný program Bosch pla-
nárních širokopásmových lambda 
sond pro vozidla VW
VW 11 < 124
124 originálních širokopásmových Bosch 
lambda sond pro VW může být nyní na-
hrazeno pouze 11 novými.

Bosch obj. č. nového 
programu pro VW

Bosch obj. číslo (původní)

0258007351 0258007057, 0258007073, 0258007075, 0258007061, 0258007063, 0258007085, 0258007109, 0258007311, 
0258007090, 0258007227, 0258007229, 0258007244, 0258007246, 0258007191, 0258007193, 0258007294, 
0258007294, 0258007292, 0258007116, 0258007183, 0258007045, 0258007250

0258007353 0258007111, 0258007040, 0258007055, 0258007053, 0258007095, 0258007097, 0258007092, 0258007113, 
0258007266, 0258007103, 0258007099, 0258007079, 0258007248, 0258007127, 0258007129

0258007355 0258007068, 0258007268, 0258007270, 0258007279, 0258007281, 0258007181

0258007357 0258007167, 0258007221, 0258007223, 0258007118, 0258007118, 0258007165, 0258007231, 0258007154, 
0258007225, 0258007256, 0258007258, 0258007138, 0258007195, 0258007197

0258007359 0258007189, 0258007177, 0258007285

0258007361 0258007171, 0258007169, 0258007125, 0258007123, 0258007121, 0258007012, 0258007152, 0258007163, 
0258007315, 0258007313, 0258007340, 0258007260, 0258007262, 0258007140, 0258007235

0258007363 0258007322, 0258007343, 0258007345, 0258007347, 0258007349, 0258007318, 0258007296, 0258007298, 
0258007334, 0258007336

0258017176 0258017002, 0258017082, 0258017086, 0258017006, 0258017096, 0258017008

0258017178 0258017084, 0258017084, 0258007211, 0258017072, 0258017074, 0258017076, 0258017078, 0258017143, 
0258017157, 0258017161, 0258017149, 0258017153, 0258017210, 0258017194

0258017180 0258017026, 0258017088, 0258017032, 0258017046, 0258017053, 0258017030, 0258017004, 0258017034, 
0258017061, 0258017103, 0258017105

0258017182 0258017190, 0258017059, 0258017141, 0258017145, 0258017147, 0258017159, 0258017163, 0258017165

Původní originální Bosch širokopás-

mové lambda sondy pro VW budou 

dostupné do vyprodání zásob!

Lubomír Maršálek
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Společnost Bosch patří mezi přední 
světové dodavatele filtrační techniky 
pro automobilový průmysl a používá 
vždy nejnovější filtrační materiály.

Na jejich výzkumu a vývoji spolupracuje 
s předními světovými výrobci motorů a vo-
zidel. Filtry od společnosti Bosch najdete 
například u značek Chrysler, Ford, Mazda, 
Mitsubishi, Škoda, Toyota, VW aj.

Například v Německu byly v minulém 
roce Bosch filtry vyhlášeny čtenáři 
truck-magazínů Omnibus, Transaktuell 
a Fernfahrer znovu nejlepší značkou.

Filtry vnitřního prostoru od společnosti Bosch

Ochrana klimatizace:  Pevné částeč-
ky a mikroorganismy se nedostanou 
do výparníku.

Intervaly výměn pro konkrétní vozidlo 
dle výrobce vozidla. Doporučená kont-
rola a výměna filtrů vnitřního prostoru je 
v průměru mezi 10 000 km až 15 000 km 
nebo minimálně jednou za rok.

Filtry vnitřního prostoru
od společnosti Bosch v kvalitě prvovýba-
vy pro čistější a zdravější vzduch uvnitř 
vozidla

Pyly, prach a další škodlivé částice, které 
proniknou do interiéru vozidla, mohou 

U všech je zajištěno, že perfektně pa-
sují na své místo a zajistí tím optimální 
ochranu.

Každé balení obsahuje pokyny pro insta-
laci a snadnou montáž.

V ESItronic naleznete vždy ten správný 
filtr pro daný typ vozidla.

Proč zvolit filtry od společnosti 
Bosch

Vysoká kvalita 
Zkušenosti z prvovýbavy 
Široký sortiment 
Snadná dostupnost 
Dobrá cena  

Lubomír Maršálek

0 4 8 8 9 k m

1 0 1 2 4 k m

1 5 0 0 0 k m

Zkušenosti a vysoké nároky na kvalitu 
získané při vývoji a výrobě filtrů do prvo-
výbavy potom společnost Bosch uplat-
ňuje i pro dodávky filtrů na trh s auto-
příslušenstvím.

Tady společnost Bosch nabízí ucelený 
sortiment filtrů pro všechna v Evropě 
běžně provozovaná vozidla. V současné 
době rozšiřujeme stále více i sortiment 
filtrů pro těžká a užitková vozidla.

Filtry vnitřního prostoru (též na-
zývané jako pylové nebo například 
kabinové filtry)
V případě filtrů vnitřního prostoru exis-
tují 4 významné důvody pro jejich pravi-
delnou výměnu:

Vyšší bezpečnost:  Čerstvý vzduch 
znamená lepší schopnost se kon-
centrovat.
Dobrý výhled z vozidla:  Snížení 
kondenzace vodních par a omezení 
usazování prachu a smogu na vnitř-
ních sklech.
Zdravější vzduch pro dýchání:  Efek-
tivní filtrace nečistot, pylů a bakterií.

dosahovat až 6x vyšší 
koncentrace oproti ven-
kovnímu okolí. 

Filtry vnitřního prostoru 
od společnosti Bosch za-
braňují jejich vniknutí do 
interiéru, a chrání tím jak 
zdraví řidiče a cestujících, 
tak komponenty vnitřní 
ventilace/klimatizace. 

V nabídce jsou mimo 
standardního provedení 
i filtry vnitřního prosto-
ru s aktivním uhlíkem. 
Tyto jsou navíc opatřeny 
vrstvou obsahující aktiv-
ní uhlík, která zachycuje 
i zdravotně závadné a za-
páchající plyny jako jsou 
např. ozón nebo výfukové 
plyny.
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Co spojuje Melbourne v Austrálii s čín-
ským městem Dalian? Co mají spo-
lečného města Musashi v Japonsku 
a Campinas v Brazílii? A jaký je vztah 
mezi americkým Clarksvillem a němec-
kým Breidenbachem, kde je výrobní zá-
vod partnera Buderus Guss s kapitálo-
vým podílem společnosti Bosch?

Ve všech těchto místech se vyrábí Bosch 
brzdové kotouče, a to v počtu okolo 
25 milionů kusů ročně. Tím je však spo-
lečnost Bosch nejen jedním z největších 
světových výrobců kotoučů, ale díky úz-
ké kooperaci s výrobci vozidel i jedním 
z největších dodavatelů do prvovýbavy. 
Jinými slovy: miliony řidičů křižují svět 
s brzdovými kotouči od společnosti 
Bosch. A aby tak mohli pokračovat dále, 
klade společnost Bosch velký důraz i na 
náhradní spotřebu, tedy aftermarket. 
V prodejním sortimentu tak lze nalézt 
dnes kolem 1100 typů kotoučů, které 
pokrývají přes 97 % evropského trhu.

Proč jsou brzdové kotouče 
Bosch ve světě tak žádané?

To, že brzdové kotouče jsou v automo-
bilkách i u řidičů tak dobře přijímány, 
spočívá v primárním pracovním principu 
založeném společností Bosch: nic se ne-
ponechává náhodě. Zejména jde-li o tak 
citlivé téma jako je bezpečnost. Aby se 
zajistila stoprocentní kvalita, bere nej-
větší světový dodavatel automobilových 
technologií při výrobě vše do vlastních 
rukou. Začíná to již ve slévárně. 

Koneckonců brzdové kotouče mohou 
být jen tak spolehlivé, jako k jejich vý-

robě vybraná surovina. Proto používá 
společnost Bosch výlučně ocelolitinu 
vysoké kvality. Vyrábí se nejmodernější-
mi technologiemi. 

Obráběcí linky během procesu soustru-
žení a broušení nepřipustí téměř žádné 
výrobní tolerance. Tím se plní předpo-
klad vynikajících vlastností: výkonnost 
a komfort brzdění.

Zda kotouč vyhoví všem nárokům, vyply-
ne z toho, jaké extrémní zátěži odolá. 
Tepelná zátěž při brzdění může způsobit 
mikrotrhliny. 

Aby našla ideální řešení, sází společnost 
Bosch na rozdílné materiály. Kromě kva-
litní litiny z vlastní produkce se materiály 
jako molybden, měď, chrom nebo titan 
(tzv. legury přidané do taveniny) starají 
o požadované vlastnosti jako je zmíněný 
komfort brzdění a odolnost proti opo-
třebení.

Důležitou roli hraje též povrchová úpra-
va. Speciální postup vede doslova k osl-
nivým výsledkům. Speciální lakování 
chrání kotouče před korozí minimálně 
pětkrát déle než konzervační přípravky 
na bázi oleje. Sortiment těchto „lako-
vaných“ kotoučů je stále rozšiřován, 
a to i u stávajících objednacích čísel. 
Společnost Bosch je dodává pro after-
market za stejnou cenu v porovnání s ko-
toučem bez této úpravy!

Vedle volby materiálu a způsobu obrá-
bění je významná i konstrukce kotou-
če, která vytváří rozdíl mezi kotoučem 
běžným a originálním Bosch. U kotoučů 
větraných vnitřním prouděním vzduchu 
v kanálech mezi pracovními třecími plo-
chami lze zaznamenat lepší odvod tepla. 
Výsledkem je trvalejší brzdný výkon bez 
zjevného vadnutí brzdného účinku – tzv.
fadingu.

Brzdové kotouče z vlastní kuchyně
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Ukázka z nabídky brzdového příslušenství Bosch

Bezpečnost a spolehlivost jsou prioritní znaky brzdového ko-
touče. Řidiči však požadují více: žádné vibrace, žádné nervy-
drásající pískání při brzdění. Díky homogenní struktuře litiny 
Bosch brzdových kotoučů, která je bez vnitřního pnutí, lze 
takovéto obtěžující průvodní jevy eliminovat. Pro zvláště vyso-
ké nároky se vyrábí kotouče s vysokým obsahem uhlíku také 
nazývané brzdové kotouče High-Carbon. Tyto výrobky vykazují 
vyšší tepelnou vodivost . Tím se významně sníží sklon k defor-
maci a tím i nadměrná boční házivost kotouče. Jinými slovy: 
již žádné skřípání při brzdění.

A ještě jeden princip společnosti Bosch stojí za zmínku: osvěd-
čená technika nikdy nesmí vést ke zvolnění, či dokonce k za-
stavení vývoje. Proto společnost Bosch hledá a vyvíjí pro téměř 
každý vůz specifické řešení. Náročné zkušební a testovací po-
stupy se starají o to, že kvalita obrazně řečeno nezůstane stát 
uprostřed cesty.

Ing. Milan Kout
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 „Vidíme i to, co vy jen slyšíte“

Každý hluk a každý tón dává našemu 
životnímu prostředí vlastní kvalitu i vý-
znam. Nevěříte? Malým příkladem mů-
že být třeba automobil. Houkačka va-
ruje před nebezpečím, hudba uvolňuje, 
„cvakání“ blinkrů informuje a hluk při 
chodu stěračů pouze ruší. Pomocí tzv. 
akustické kamery mohou specialisté 
společnosti Bosch rychle a přesně lo-
kalizovat zdroje hluku a zobrazit je tak 
pro další výzkumy.

Sluchový orgán je svým způsobem vel-
mi svéhlavý. Ani jeden rušivý hluk ne-

přeslechne a posílá ho rovnou do moz-
ku. Tam nás začíná znervózňovat. Rušivý 
hluk se snažíme lokalizovat, ale to není 
vůbec jednoduché. Sluchové orgány se 
při určování zdroje zvuku nechají lehce 
zmást. Pracovníci firmy Bosch však po-
stoupili o významný krok ve výzkumu. 
Jak vypadá mechanismus vzniku hluku? 
Jak se šíří hluk z místa vzniku až k lidské-
mu uchu? Přitom je nutné zohlednit ur-
čitou zvláštnost. Sledovat akustiku jed-
notlivých dílů nic nepřináší. Rozhodující 
je celkový systém. Podle toho, zda je 
díl svařen, snýtován nebo slepen, bude 
vzniklé akustické chování vypadat vždy 
zcela jinak. 

Aby bylo možné pružně a rychle reago-
vat na každé přání zákazníka, využívají 
výzkumníci Bosch tzv. akustickou kame-
ru. Ta dokáže přesně lokalizovat zdroje 
hluku na principu „vidíme, co slyšíte“. 
Tímto způsobem lze zobrazovat tóny 
a hluky.

Akustická část zařízení sestává z kruhu 
připomínající gymnastickou obruč. V ní 
je upevněno 32 velmi citlivých mikro-
fonů. Ve středu obruče je umístěna vi-
deokamera, která paralelně k záznamu 
hluku zaznamenává obrazové sekvence. 

Na obrazovce počítače je filmový zá-
znam překryt rozložením intenzity hluku. 
„Břichomluvec by tak hned ztratil své ta-
jemství“, žertují v sídle výzkumu Bosch. 
Místem použití akustické kamery však 
není varieté, ale místnost pro lokalizaci 
zvuku. Zde zní a je snímán pouze hluk 
vznikající při provozu stěračů.

Při rychlém pohybu stíracích ramének 
je např. obtížné zjistit, zda určitý rušivý 
hluk pochází z překlápění stírací chlop-
ně, ze zavěšení stěrače nebo z převodov-
ky. Teprve pomocí akustické kamery lze 
přesně určit příčinu tohoto hluku.

Budoucnost skrytá v laseru
Pomocí paprsku laseru lze přesně mě-
řit vibrace jednotlivých konstrukčních 
dílů. Výzkumný tým firmy Bosch rozšířil 
princip měření laserem na pohybující se 
objekty, aby tak všichni lépe porozuměli 
mechanismu vzniku hluků – například 
„skřípání“ stěračů nebo „kvičení“ brzd. 

Akustický výzkum je možné připodobnit 
mravenčí práci detektiva. Nejprve je nutné 
najít zdroj hluku – ve vývoji u firmy Bosch 
se většinou jedná o hledání rušivých hluků 
a o jejich potlačení. Poté je nutné porozu-
mět mechanismu vzniku zvuku. Potom lze 
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Stěrače Bosch
          AEROTWIN, TWIN a ECO

totiž konstrukční díl konstruovat tak, aby 
se rušivé hluky přirozeně potlačily. 

Jako mimořádně úspěšná se ve zkou-
mání hluku ukázala technologie SLDV 
(Scanning-Laser-Doppler-Vibrometrie). 
Co vše toto zařízení zvládne, ví každý 
špičkový špión. Hovor v místnosti lze 
snadno odposlouchávat, když se z vnějš-
ku vyšle paprsek laseru na okno a odra-
žený paprsek se znovu zachytí. Tento za-
chycený paprsek nese vibrace skla, kte-
ré byly vyvolány lehkými kmity při hovoru 
v místnosti. SLDV měří nejčastější příči-
ny hluku – kmity na povrchu konstrukč-
ních dílů. Odražený laserový paprsek 
získá po vibračním pohybu na povrchu 
lehký posun frekvence. Tento tzv. dop-
plerovský posuv se v laserovém skene-
ru měří pomocí komplexního optického 
systému a přepočítává se na komponen-
ty rychlosti na povrchu. Předem na po-
vrchu definovaná měřicí mřížka je skene-
rem snímána automaticky. Uspořádání 
s dvojitým zrcadlem v hlavici laseru tak 

přesouvá paprsek laseru z jednoho mě-
řicího bodu do druhého. 

Firma Bosch tento již zavedený měřicí 
princip rozšířila o měření na pohybují-
cích se objektech, tzv. „Tracking“. Tak 
lze zkoumat konstrukční díly nebo sys-
témy konstrukčních dílů s pohybujícími 
se komponenty jako jsou ventilátory ne-
bo stěrače, v reálném provozu. Paprsek 
laseru potom sleduje pevný měřicí bod 
na lopatce ventilátoru nebo na stírací 
liště stíracího raménka a registruje zde 
vlastnosti kmitání. 

U stěračů lze tak celý proces stírání sle-
dovat z hlediska vibrací a rušivých hlu-
ků. Takto byly pomocí laserové metody 
a akustické kamery zjištěny dva typy ru-
šivých hluků. Při změně pohybu nahoru 
a dolů vytváří tato změna směru stírací 
chlopně tzv. překlápěcí hluk. Kromě to-
ho se v poslední třetině procesu stírání 
na některých předních sklech vyskytuje 
„bručení“ s frekvencí kolem 100 Hz.

Aby bylo možné typy hluku přesněji zkou-
mat, byly pevné plastové třmeny stěra-
čů a flexibilní stírací chlopně označeny 
celou řadou rovnoměrně rozložených 
měřicích bodů. Na začátku měření sto-
jí učební program. Laser je při různých 
úhlových polohách stěrače manuálně 
nasměrován na příslušné měřicí body. 

Na počítači se tímto referenčním měře-
ním vypočtou pohybové dráhy jednotli-
vých bodů na předním skle. Tak může 
laserový skener sledovat měřicí body 
v rámci celého procesu stírání.

Výsledky měření napomáhají při správ-
ném dimenzování, konstrukci a volbě 
materiálů jednotlivých dílů stěrače. 

Kromě toho se výzkumníci pokoušejí 
získat charakteristické parametry vzni-
ku hluku z naměřených dat, která platí 
nezávisle na různých systémech snímání 
pro jednotlivé výrobce vozidel.

Mgr. Petr Semerád
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Trouble Ticket System Smart
Technické poradenství po internetu nově

Po čtyřech letech života poradenský portál Trouble Ticket 
System (TTS) společnosti Bosch rozšiřuje své možnosti. Nový 
portál se hlásí jako Trouble Ticket System Smart. Hlavním 
důvodem změn je zjednodušení a zrychlení obsluhy.

Co je to Trouble Ticket System?
Vysvětlení pro čtenáře, kteří ještě systém neznají. Jde o elek-
tronickou databanku problémů, se kterými se můžete potkat při 
opravě automobilu. Databanka tak obsahuje mnoho praktických 
rad a tipů, které ocení každý automechanik. Každému problému 
je přiřazena elektronická „karta“, Ticket, s popisem problému 
a doporučeným řešením pro jeho odstranění. Karta samozřej-
mě obsahuje i identifikaci typu vozidla a problémového systé-
mu. V databance lze vyhledávat podle řady kritérií, ale i podle 
klíčových slov, která jsou obsažena v popisu problému nebo 
v doporučeném řešení. Pokud není nalezen odpovídající návod 
k hledanému problému, je možné prostřednictvím systému TTS 
přiložit novou kartu, zaslat dotaz. Vyplníme identifikační údaje 
vozidla a do pole popis problému popíšeme projevy závady. 
Můžeme připojit i výsledky diagnostických kroků, které jsme 
již provedli. Odpovědí je doporučené řešení pro odstranění 
problému. Tyto nové karty jsou současně zdrojem pro veřejnou 
databanku. Technici hotline firmy Bosch zpětným dotazem ově-
řují, zda byl doporučený postup úspěšný. Pokud ano, je dotaz 
upraven do formy jednotné terminologie, aby byl srozumitelný, 
a „karta“ je zveřejněna pro všechny uživatele systému.

Pro koho je určen systém TTS?
Na poradenském portálu se mohou registrovat a následně vy-
užívat jeho funkce všichni předplatitelé elektronického infor-
mačního systému Bosch ESI[tronic], kteří dostávají pravidelné 
aktualizace návodů pro vyhledávání závad SIS a software pro 
diagnostické přístroje řad KTS 5xx/6xx, KTS 200 a KTS 340.

Zájemci o informační systém Bosch ESI[tronic] a technické poradenství se mohou informovat 
u velkoobchodních partnerů nabízejících servisní a diagnostickou techniku (viz str. 43).

Co nového nabídne TTS Smart?
Oproti původní verzi bude nový systém nabízet rozšířené mož-
nosti vyhledávání. Dále při zasílání nového dotazu bude mož-
né převzít identifikaci vozidla přímo ze systému ESI[tronic]. 
Odpadne tak vyplňování údajů. To jistě přines úsporu draho-
cenného času. A k zadávanému dotazu je možné jednoduše 
připojit až 5 datových souborů do velikosti 5 MB.

Převod systému do nového uživatelsky příjemnějšího prostředí 
klade na firmu Bosch velké nároky, a proto jednotlivé nové 
funkce přibývají v průběhu prvních osmi měsíců letošního roku 
postupně. Přechod je bohužel spojen s dočasným výpadkem 
českého prostředí. To však neznamená, že uživatel nemůže ko-
munikovat v češtině. Dnes je možné stejně jako v původním TTS 
systému po zvolení češtiny zadávat česká klíčová slova a podle 
nich vyhledávat v databance problémů. Kompletní databanka 
karet v češtině je převzata z původního systému. Stejně tak je 
samozřejmě možné zasílat i nové dotazy v češtině. Německá 
nebo anglická je zatím pouze maska. Od 1. července 2009 bude 
systém plně v českém jazyce. 

Nová adresa poradenského portálu TTS-Smart je od 1. ledna 
2009 www.bosch-tts-new.de. Zde se musí také zájemci o vyu-
žívání při prvním přihlášení zaregistrovat. Nově registrovat se 
z důvodu rozsáhlých změn musí i uživatelé původního systému. 
Nápovědu k registraci a používání systému TTS-Smart nalez-
nete na www.bosch.cz nebo www.bosch.sk v sekci vybavení 
pro autoservisy a ESI[tronic].

Alternativou pro online vyhledávání v databance řešených 
problémů a zadávání dotazů je samozřejmě pro předplatitele 
návodů k vyhledávání závad SIS technická hotline na známém 
telefonním čísle +420 261 300 658.

Za tým poradců Ing. Radan Staněk
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Proč zvolit filtry od společnosti Bosch? 

• Vysoká kvalita 
• Snadná dostupnost 
• Široký sortiment 
• Zajímavé nákupní podmínky 

Doporučená kontrola a výměna filtrů vnitřního prostoru bývá mezi 
10 000 km až 15 000 km, nebo minimálně jednou za rok.
Lhůty pro výměnu udává výrobce značky automobilu.
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Robert Bosch, spol. s r. o. 
Automobilová technika 
Dr. Vl. Clementisa 10, 826 47  Bratislava 
Tel. 02 48703255, Fax 02 48703555
E-mail: automobilova.technika@sk.bosch.com 
IČO: 31355579 

ČR SR

* Veľkoobchodní partneri s ponukou servisnej a diagnostickej techniky Bosch spolu s náhradnými dielmi.

 Allstar Trading, s. r. o., Havířov, 596 410 120;
* Küblbeck, s. r. o., Karlovy Vary-Doubí, 353 332 596;
* Knoll CZ, s. r. o., Krupka, 417 515 800;
* Knoll CZ, s. r. o., Loděnice u Prahy, 311 671 800;

* ACCBILL s. r. o., Nový Jičín, 556 749 268;
* Svatopluk Černík, Plzeň, 377 227 937;
* Autoservis Rada, Soběslav, 381 522 030;
* PAS Zábřeh na Moravě a. s., Zábřeh, 583 499 304

*  Pál & Pál, s. r. o., Košice, 055 6783888;
* TOSA AUTO PARTNER, s. r. o., Liptovský Mikuláš, 044 5514673;
* AUTOSERVIS POVAŽAN, Považská Bystrica, 042 4326577;

 Marián Troliga - MT, Prešov, 051 7560500;
 Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL, Vranov n/Topľou, 057 4881600

Česká republika

* Velkoobchodní partneři nabízející spolu s náhradními díly také servisní a diagnostickou techniku Bosch.

*

*
*

Veľkoobchodní partneri Bosch

* **

Slovenská republika

Velkoobchodní partneři Bosch

*

*

* *

Bosch Test Equipment Service – strediská opráv a servisu diagnostickej techniky Bosch

Název firmy Adresa Sídlo firmy Telefon Fax E-mail
BTS 3
pokrytie celej SR

Hálova 7 Bratislava  02 62410314
0908 751 940 

02 62410314 lvoska@zoznam.sk

PETERSON TECHNIK, s. r. o.
pokrytie celej SR

Bratislavská 17 Nitra 037 6517710
0908 554054

037 6517713 servis@petersonsk.sk

Bosch Test Equipment Service – střediska oprav a servisu diagnostické techniky Bosch

Název firmy Adresa Sídlo firmy Telefon Fax E-mail

AD Technik, s. r. o.
pokrytí celé ČR

Moskevská 63 - 
areál NAREX

Praha 10 
- Vršovice

272 072 331
603 471 760

272 072 334 servis@adtechnik.cz

BTS 1 – sdružení
pokrytí celé ČR

centrála Pesvice 50 Jirkov 603 469 368 476 000 018 servis.bts1@seznam.cz

 pobočka Praha Praha 777 949 325

pobočka Brno Brno 603 475 772
 pobočka Telč Telč 603 274 286
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Nejvyspělejší řada stěračů  Bosch  jaké můžete prodávat. Není těžké 
poznat, proč má Bosch vedoucí postavení v inovaci stěračů. Kompletní 
řada stěračů Aerotwin, Twin a Eco nabízí vašim zákazníkům lepší vý-
kon s čistším a tišším stíráním za každých povětrnostních podmínek. 
Zákazníci rozdíl jasně poznají.

Stěrače Bosch. 
          Revoluce ve stírání.

www.bosch.cz    www.bosch.sk


