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Bosch kaleidoskop

Vážení čtenáři,
máme za sebou dobu dovolených, odpočinku, času společně stráveného
s rodinami a přáteli. Nyní je podzim a než se nadějeme, přijde zima. Špatná
zpráva je, že čas letí. Dobrá zpráva je, že vy jste piloti svého času.
Nosnou částí úvodníku by měla být myšlenka, názor, proč ne tedy pohled do
budoucnosti? Nebojte se, nebudeme věštit a odhadovat, jak co dopadne.
Podíváme se, jak Bosch vidí mobilitu zítřka.
Veřejnou diskuzi na toto téma formují mnohostranné zájmy – zájmy řidičů,
automobilového průmyslu, jeho dodavatelů, ale i politiků, svazů, ekologických
organizací a řady dalších uskupení. Množství různých názorů a mezery ve vědomostech o technologiích vedou, zdá se, k nerealistickým předpovědím.
Společností hýbe například otázka: ,,Jaký motor bude pohánět automobil zítřka?“ Bosch má jasno. Zatímco elektromobil je ještě daleko, spalovací motor
se bude v automobilu prosazovat ještě dalších 20 let. To je prostý fakt.
Bez ohledu na to, jaké koncepce alternativních pohonů Bosch vyvine, nejbližších 20 let zůstane spalovací motor i nadále tou nejdůležitější technikou.
Spotřeba paliva a emise CO2 se budou nadále snižovat, ze vznětového motoru
střední třídy se tak stane ,,třílitrové“ auto s emisemi oxidu uhličitého nižšími
než 99 gramů na kilometr. U zážehových motorů se pak například do roku
2016 ztrojnásobí podíl motorů s úsporným přímým vstřikováním, a to na
celkových 16 %.

Diagnostika KTS 340
sbírá ocenění
Raketový nástup zaznamenal KTS 340 – nový kompaktní
diagnostický přístroj pro autoservisy. Již krátce po svém
uvedení na trh obdržela tato inovace z divize Automobilová
technika důležitou evropskou cenu.
Tento diagnostický přístroj byl vyznamenán cenou za
inovace „Grand Prix“ skupiny Auto-Union, což je druhá
největší velkoobchodní centrála ve Francii, která má po
Evropě 700 poboček a 1800 servisních dílen.

Bosch jako systémový dodavatel samozřejmě přispívá svými technologiemi
k mnoha řešením a intenzivně pracuje na tom, aby elektropohon bylo možno
zavést do velkosériové výroby – to za prvé. Za druhé: souběžně s tím budou
inženýři ještě několik desetiletí věnovat zvýšené úsilí na vylepšení techniky
spalovacího motoru. „Budeme dělat to první, aniž bychom zanedbávali to
druhé,“ říkají dnes vývojoví pracovníci společnosti Bosch. Více viditelný podíl
elektromobilů bude až po roce 2020. Elektromobily budou optimálně uzpůsobeny především pro dopravu ve velkoměstech. Jejich šance spočívají v hustě
osídlených oblastech Asie, ale i v evropských a amerických metropolích. První
start sériové výroby s hybridní technikou Bosch se pak plánuje na začátek
roku 2010.
Stejně důležitá jako úsporná a ekologická mobilita je i bezpečnost vozidla.
V této oblasti Bosch vyvíjí nové funkce pomocí síťového propojení bezpečnostních systémů a senzoriky. Výchozím bodem je ESP – elektronický stabilizační
systém, který může zabránit až 80 procentům nehod způsobených smykem.
První sériová aplikace byla montována v roce 1995. Dnes je jím vybaveno již
každé třetí nově vyrobené vozidlo na světě a v roce 2012 to bude již každé druhé! Od roku 2014 pak bude v Evropě tento systém dokonce zaveden povinně,
a to u všech tříd automobilů, stejně jako tomu bylo před lety u systému ABS.
Vývoj orientovaný na bezpečnost provozu podporuje společnost Bosch stejně
intenzivně jako vývoj nových koncepcí hnacích ústrojí. Bosch investuje každoročně více než 3,5 miliardy euro do vývoje a výzkumu a přihlásí celosvětově
více než 3000 patentů. Svými výrobky a službami Bosch zvyšuje kvalitu života
tím, že přináší inovační a užitečná řešení. U naší společnosti si plně uvědomujeme, že životní úspěch nezávisí na podmínkách, které máme, ale na rozhodnutích. Věříme, že naše rozhodnutí jsou pro budoucnost ta správná.
Přeji vám příjemné čtení a jen ta správná rozhodnutí.
Lukáš Nekola
vedoucí prodeje pro Českou
a Slovenskou republiku,
divize Automobilová technika
Robert Bosch odbytová s. r. o.

Renault Mégane
s moderní designem
Nejnovější Renault Mégane vyjíždí s moderním designem.
Tento model je vybaven celou řadou komponentů od
Bosche. Společnost Bosch se zapojila také do vývoje řízení motoru. Obě verze se vznětovým motorem vypouštějí
do ovzduší maximálně 120 g oxidu uhličitého na kilometr,
což je špičková hodnota. Na jejím dosažení se podílí také
řízení motoru, vysokotlaké čerpadlo a injektor Common
Rail od Bosche. Typ se zážehovým motorem F9Q je vybaven alternátorem/startérem firmy Bosch. Jasný výhled
dozadu zajišťují lišty a motorky stěračů. K drobnějším
součástem patří lamda sonda, nastavování škrticích klapek a zapalovací cívka. A komu se zdá rychlá jízda po
táhnoucích se francouzských silnicích příliš jednotvárná,
ten si zapne autorádio od Bosche.
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Porsche ocenil společnost Bosch
Společnost Bosch byla oceněna cenou „Supplier Award“ společnosti Porsche. „Získali jsme toto ocenění za naše výjimečné schopnosti v oblasti kooperace se společností Porsche
v oblasti kvality, logistiky a vývoje produktů,“ vysvětluje Peter
Kilgenstein, vedoucí OE Sales Region pro jihozápadní Německo
u společnosti Bosch. Společnost Porsche prezentovala tímto
oceněním svých deset nejlepších dodavatelů: „A my jsme jedním z nich – jsme velmi pyšní na toto ocenění, ale budeme
naše schopnosti v budoucnu ještě zlepšovat,“ dodává pan
Kilgenstein.

Předání ceny proběhlo v Porsche Museum
ve Stuttgartu
„Vztahy mezi společností Porsche a jejími dodavateli budou
pokračovat při dodržení spolehlivosti, dlouhodobé spolupráce
a férovosti,“ říká Wendelin Wiedeking, CEO Porsche AG při
příležitosti předání ocenění v Porsche Museum ve Stuttgartu.
Dodal, že dodavatelé splnili svoji zodpovědnost a přispěli k zajištění a dosažení prvních pozic vozidel Porsche v mezinárodních studiích a v porovnávacích testech.

Muzeum

Bosch na palubě
Celkem 18 různých výrobních závodů Bosch dodává komponenty pro různé řady modelů vozidel Porsche. Společnost
také v blízké budoucnosti plánuje vybavování určitých modelů
Cayenne hybridními komponenty.

Filtry Bosch pro užitková vozidla zvítězily

V této čtenářské anketě byly zjišťovány informace o 22 produktových skupinách jako jsou například pneumatiky, sedačky,
filtry, klimatizace/topení, spojky přívěsů, navigace pro nákladní vozidla a chladicí agregáty. Vítězové za kategorie „Nejlepší
užitkové vozidlo 2009“ a „Nejlepší značky 2009“ byli oceněni
16. června v centrále DEKRA ve Stuttgartu.

Tip autoservisů Bosch pro výměnu filtrů u vozidel
se vznětovými motory
Systémy vstřikování ve vozidlech se vznětovými motory jsou
stále komplexnější, technicky vyzrálejší a citlivější. Aby byly
vysoce přesné díly vystavené extrémnímu zatížení chráněny
před předčasným opotřebením a aby mohla být zaručena jejich optimální funkce, musí být palivo co nejlépe filtrováno.
Filtry pro vznětové motory slouží vedle odfiltrování znečištění
také pro odloučení vody obsažené v naftě.

Pro vznětové motory s rotačními a řadovými vstřikovacími čerpadly se používají hvězdicové filtrační vložky. Jejich výhodou
je vyšší životnost filtru díky větší ploše filtru, optimální odloučení vody, necitlivost na větší množství nečistot a menší
průtočný odpor.

www.bosch.sk

Již po třetí v řadě získala firma Bosch první cenu v kategorii
filtrů pro užitková vozidla. Ve čtenářské anketě přesvědčily
filtry Bosch především svými vysokými filtračními schopnostmi a dlouhou životností bez ztráty výkonu. Firma Bosch
bude svůj program filtrů i v budoucnu stále rozšiřovat.

Filtry pro vznětové motory jsou u firmy Bosch nabízeny jako
boxy filtrů a jako vložky filtrů. Boxy filtrů se při výměně filtru
vyměňují kompletně. U ekologických vložek filtrů se vyměňuje pouze element filtru v našroubovatelném krytu. Na rozdíl
od boxu filtrů se filtry do vedení nafty nešroubují svou čelní
stranou, ale jsou vestavěny do palivového vedení. Na základě
své vyšší hmotnosti musí být přídavně upevněny pomocí objímky.

Speciální filtry pro systémy Common Rail firmy Bosch jsou optimalizovány pro vysoký vstřikovací tlak a přesné mechanické
díly systému Common Rail a vyznačují se extrémně vysokou
schopností zachycení nečistot, nejvyšším stupněm odloučení
nečistot a maximálním odloučením vody. Při otevření systému
Common Rail mohou do systému vniknout nejjemnější částečky nečistot a prachu. Tím může opět dojít ke zvýšenému
opotřebení nebo ke zničení jednotlivých komponentů. Proto
je po každém otevření systému Common Rail bezpodmínečně
nutné vyměnit palivový filtr.

www.bosch.cz

Filtry Bosch pro užitková vozidla zvítězily již po třetí v anketě
„Nejlepší značky“. Němečtí profesionálové z oblasti užitkových
vozidel znovu volili. Čtenáři časopisu Lastauto Omnibus, trans
aktuell a FERNFAHRER byli požádáni o zvolení titulů „Nejlepší
značky“.

Po opravě, popř. výměně komponentů Common Rail (injektory
nebo čerpadla) je nezbytné použít nové palivové filtry. Pouze
tak lze systém chránit před novým znečištěním.
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Maximální výkon pro každodenní
bezpečné použití – stěrače Bosch

Stěrač – neodmyslitelná součást každého vozidla, na kterou se ovšem často zapomíná. Stěrače, tak jak je známe,
existují od roku 1926. Pryžové lišty
jsou ještě o 18 let starší. Zajímavostí
je, že princip stěrače se až do dnešního
dne nijak nezměnil. Žádný jiný postup
čištění čelního skla se zatím neukazuje
jako cenově výhodnější nebo efektivnější.
Skutečnost, že stěrač existuje již přes 80
let, ovšem neznamená, že by nebyl dále
vyvíjen a zdokonalován. Opak je pravdou. Nabídka je stále širší, při výrobě
se používají moderní technologie a i životnost vlastního stírátka se prodlužuje.
O kvalitě stírání nemluvě.
Hlavním pilířem zájmu společnosti
Bosch jsou stěrače osobních vozidel.
Bosch, jako první na světě, nabídl svým
zákazníkům bezkloubové lišty s názvem
Aerotwin, které dlouhodobě vykazují
kvalitu a nerušenou viditelnost během
jízdy i v silném dešti. Kompletní nabídka

pokračuje přes dlouhodobě vyzkoušené
a osvědčené stěrače Twin s univerzálním Quick-Clip adaptérem pro uchycení
na libovolný vůz, až k řadě nízko cenově
segmentovaných stěračů. V letošním roce dochází k dalšímu rozšíření řady ECO,
ze 6 na 13 objednacích čísel.

Stírací lišty a stěračové
systémy Bosch
Pro zajištění vyššího stíracího výkonu
při současně klidném chodu stěračů,
je vhodné, aby byl břit stěrače vyroben
z obzvlášť pevné a odolné gumy. A naopak, aby hřbet stěrače byl vyroben
z měkkého a poddajného materiálu, nejlépe syntetického kaučuku. Firmě Bosch
se jako prvnímu výrobci stíracích lišt na
světě povedlo spojit dva různé materiály
kaučuku do jedné stírací lišty. Tak vznikl
stěrač složený ze dvou materiálů, který
se pyšní názvem TWIN.
Kvalitu stíracích lišt podporují i kompletní stěračové systémy firmy Bosch. Ty
nejmodernější se v případě nepoužívání

zaparkují co nejhlouběji pod přední sklo
mimo zorné pole řidiče. Zde jsou chráněny před povětrnostními vlivy. Navíc
v pravidelných cyklech převracejí stírací
hranu v parkovací poloze, a to pomocí
krátkého posunu tam a zpět. Pokud totiž
pryž trvale leží pouze na jedné hraně,
může být vlivem UV záření lehce vytvrzena a trvale deformována. Systém tak
zcela jednoduchým způsobem prodlužuje životnost stírátka.

Stěrače pro nákladní vozy
Firma Bosch je leadrem i v oblasti stěračů nákladních vozidel a autobusů.
S pouhými 20 objednacími čísly zde
Bosch dovede pokrýt více jak 97 % celého vozového parku. O rozsahu nabídky
svědčí i fakt, že Bosch dodává přestavbové stírací lišty Aerotwin i pro starší
typy nákladních vozidel (Mercedes-Benz
Actros a Atego).

Stěrače pro osobní vozy
Od roku 1999 společnost Bosch uspokojuje své zákazníky v segmentu osobních vozidel zcela novou plochou lištou
s názvem Aerotwin. Díky své jednodílné
konstrukci je při provozu velmi tichá –
vytváří menší aerodynamický hluk. Mezi
další výhody patří rovnoměrný přítlačný tlak, vyšší životnost a lepší kvalita
stírání. Oproti konvenčním stěračům je
lišta Aerotwin o polovinu nižší a o 65 %
lehčí.
Vyzkoušené stěrače Twin z robustního pevného materiálu jsou díky dvojité
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Rozšíření objednacích čísel stěračů ECO - NOVINKA
Jednotka

Název materiálu

3397001984

SET

Lišta stírače - sada ECO 530/475

3397005158

SET

Lišta stírače - sada ECO 400/400

3397005159

SET

Lišta stírače - sada ECO 450/450

3397005160

SET

Lišta stírače - sada ECO 475/475

3397005161

SET

Lišta stírače - sada ECO 500/500

3397005162

SET

Lišta stírače - sada ECO 530/530

3397005163

SET

Lišta stírače - sada ECO 550/550

3397005772

SET

Lišta stírače - sada ECO 600/600

3397010249

SET

Lišta stírače - sada ECO 500/450

3397010250

SET

Lišta stírače - sada ECO 550/450

3397010251

SET

Lišta stírače - sada ECO 550/475

3397010252

SET

Lišta stírače - sada ECO 550/500

3397010253

SET

Lišta stírače - sada ECO 600/450

ochraně proti korozi extrémně odolné.
Samotná pryž stěrače je kombinací dvou
materiálů: měkkého hřbetu z přírodního
kaučuku, který zaručuje za každého počasí klidný a vyrovnaný chod, a z tvrdého
stíracího hřbetu ze syntetického materiálu s dvojitou mikrohranou.

tér. Pomocí něj zvládne výměnu celé lišty
stěrače za pár sekund skutečně každý –
stisknout, vysunout starý stěrač, nasadit
nový, zlehka zatlačit, cvak a hotovo.

mi plochami. V takovém případě je výmě-

I stěrač potřebuje
náležitou péči

Seznam výrobců vozidel, kteří se roz-

Zdokonalené stěrače řady ECO plynule nahrazují stávající stěrače řady C2.
Kompletní portfolio kvalitnějších celokovových stěračů s názvem ECO se nyní skládá z celkem 13 sad v délkách od
400 až po 600 mm. Nový stěrač je díky
upravené konstrukci účinnější zvláště
ve větších rychlostech. Přestože jde
o stěrače z nižšího cenového segmentu,
prvotřídní kvalita a bezchybná funkce
stěrače zůstává základním požadavkem.
Co běžný řidič ovšem ocení asi nejvíce,
je předinstalovaný tzv. Quick-clip adap-

Pro dosažení stálého a kvalitního stíracího
výkonu, který velmi úzce souvisí se zajištěním bezpečnosti provozu vozidla, je vhodné stěrače pravidelně měnit. Optimálně
dvakrát za rok – po letní a zimní sezóně.
Proč? V průběhu svého života jsou stírací
lišty nejvíce zatíženy právě v létě, kdy horko, hmyz a částečky nečistot způsobují na
stírací hraně trvalá poškození. Podobné
účinky mají v zimě i krystalky ledu. V obou
případech je následkem snížení stírací
schopnosti, které se projevuje šmouhami,
poskakováním stěrače a končí nesetřený-

hý, protože zahrnuje prakticky všechny

na stěračů za nové nezbytná.

Úspěchy v prvovýrobě
hodli pro stěračové systémy nebo jejich
díly od společnosti Bosch, je velmi dlouvýznamné automobilky.
Jen v letošním roce bylo stěrači Bosch
osazeno více jak 100 modelů světových
značek osobních vozidel. Patří mezi ně vozy Škoda, Audi, BMW, Citroën, Fiat, Opel,
Peugeot, Renault, Seat, Volkswagen,
Mercedes-Benz, Ferrari, Ford, Volvo,
Jaguar, Porsche, Toyota a další.
Mgr. Petr Semerád

www.bosch.cz

www.bosch.sk

Objednací číslo

Bližší informace o stěračích Bosch získáte u svého obchodního partnera Bosch, viz strana 39.
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Zapalovací svíčky – info

Přímé vstřikování benzinu s řízeným paprskem vyžaduje mimořádnou přesnost při výměně
zapalovacích svíček
Nejnovější generace systému přímého vstřikování benzinu (přímé vstřikování benzinu s řízeným paprskem) vyžaduje mimořádné požadavky na zapalovací svíčky.
Základem pro splnění těchto požadavků je skoro beztoleranční výroba, vývoj nových materiálů,
správná geometrie a využití správných výrobních postupů. Přímé vstřikování benzinu s řízeným
paprskem vyžaduje mimořádně přesné umístění zapalovacích jisker.
Pro tyto účely vyvinuté zapalovací svíčky s masivním těsnicím kroužkem vyžadují mimořádnou
pečlivost při instalaci. Pozice ukostřovací elektrody vůči vstřikovacímu ventilu je přesně definována, a svíčka má proto zakázané montážní pozice. Aby se zamezilo následným poškozením,
je při výměně vyžadována mimořádně přesná práce.

Rozlišovací charakteristiky těsnicích kroužků
Standardní
zapalovací svíčka

Přesnost při výměně zapalovacích svíček

Zapalovací svíčka
pro přímé vstřikování
s řízeným paprskem

23 Nm

Těsnicí kroužek
je přehnutý

Těsnicí kroužek
je masivní

Chybná montáž se závažnými následky
Chybné umístění kostřicí elektrody ve válci způsobené
chybným utahovacím momentem vede k:
 špatným startovacím vlastnostem
 výpadkům zážehu
 poškození motoru a katalyzátoru

Zakázané montážní
pozice ukostřovací
elektrody




Je bezpodmínečně nutné dodržet utahovací moment.
Správná instalace je možná pouze s momentovým klíčem.

Motory s přímým vstřikem s řízeným paprskem
Značka

Model

kW

Kód
motoru

Interval
montáže

BMW

X 6 xDrive
50 i

300

N63 B44A

05.2008-

BMW

750 i

300

N63 B44A

11.2008-

BMW

750 Li

300

N63 B44A

11.2008-

Mercedes

C 350 CGI

215

M 272.982

09.2008-

Mercedes

CLS 350
CGI Coupe

215

M 272.985

07.2006-

Mercedes

E 350 CGI

215

M 272.985

12.200703.2009

Mercedes

E 350 CGI

215

M 272.983

04.2009-

Mercedes

E 350 CGI
T-model

215

M 272.985

12.2007-
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Toyota, Peugeot, Citroën, Automobile a Bosch

venture firem Toyota Motor Corporation
a PSA Peugeot Citroën. Továrna se nachází nedaleko Kolína, v průmyslové
zóně Ovčáry.
Výroba byla zahájena v roce 2005 s plánovaným ročním objemem 300 000 vozů. Výrobní program tvoří tři modely vozů: Toyota Aygo, Peugeot 107, Citroën
C1 . Každý z těchto modelů zahrnuje 1/3
celkové produkce.
Z technického pohledu se jedná o shodné vozy, které se liší pouze některými
prvky vnějšího designu.
Zákazníci nejčastěji požadují verze osazené úsporným tříválcovým zážehovým
motorem o zdvihovém objemu 998 cm3

Od zahájení výroby probíhá úzká spolupráce TPCA s výrobními závody firmy
Bosch. Optimální chod motoru řídí systém
Motronic M7.9.52 nebo ME7.9.52 (u vozidel s elektronickým systémem stability jízdy). Firma Bosch dodává pro systém řízení
motoru řídicí jednotku, škrticí klapku se
snímačem polohy, lambda sondu před i za
katalyzátorem a modul pedálu akcelerace
se snímačem polohy (u vozidel s elektronickým systémem stability jízdy).
Při výrobě je nutné zohlednit i skutečnost, že se vozy exportují do mnoha zemí s různými klimatickými podmínkami,
a například motory pro oblasti s chlad-

Komponenty brzdového systému dodávaného do TPCA
Obj. číslo Bosch Název brzdového dílu

Pokrytí na
vozech TPCA
Aygo, C1,
P107

0 204 004 282

Brzdový třmen pravý

100%

0 204 004 281

Brzdový třmen pravý

100%

0 204 011 462

Brzdový buben

100%

0 204 004 123

Brzdový kotouč

100%

0 204 207 432

Brzdový kotouč s povrchovou úpravou

100%

0 204 051 248

Hl. brzdový válec s posil. pro systémy ABS - levostranný

100%

0 204 051 247

Hl. brzdový válec s posil. pro systémy ABS - pravostranný

100%

0 204 051 597

Hl. brzdový válec s posil. pro systémy ESP - pravostranný

100%

0 204 051 598

Hl. brzdový válec s posil. pro systémy ESP - levostranný

100%

0 204 011 482

Bubnová brzda, pravá

100%

0 204 011 481

Bubnová brzda, levá

100%

0 265 231 579

Hydroagregát s řídicí jednotkou ABS

100%

0 265 235 316

Hydroagregát s řídicí jednotkou ESP

100%

0 265 007 687

Snímač rychlosti, přední

100%

0 265 007 688

Snímač rychlosti, zadní

100%

0 265 005 703

Snímač ESP - yaw rate sensor

100%

ným klimatem jsou osazené výkonnějším
startérem Bosch.
Značný podíl má firma Bosch na podvozkové části. Vozy jsou vybavené vpředu
kotoučovými a vzadu bubnovými brzdami. Logo Bosch můžeme najít na brzdových kotoučích s vnitřním chlazením,
třmenech i na hlavním brzdovém válci
s posilovačem a zadní bubnové brzdě.
S brzdovým systémem úzce souvisí
i systémy bezpečnostní. Do standardní
výbavy patří systém ABS 8.0 a na přání
lze vozidlo vybavit i systémem ESP 8.0.
Oba systémy pocházejí z výrobních závodů Bosch, stejně tak jako oba snímače
rychlosti a snímač příčného a úhlového zrychlení ESP, tzv. yaw rate sensor.
Zjednodušeně řečeno, vyjma brzdových trubek pochází kompletní brzdový systém od společnosti Bosch, která
se společně s Toyotou a PSA podílela
na vývoji tohoto brzdového systému.
TPCA v současné době poskytuje práci 3500 zaměstnancům. Automobilka je
rovněž významným partnerem při rozvoji
kolínského regionu. Podporuje zejména
projekty týkající ekologie a bezpečnosti provozu, vzdělávání a různé kulturní
akce.
TPCA se řadí mezi jednu z mála automobilek, která neomezila výrobu ani
v období celosvětově probíhající hospodářské krize. Ba právě naopak, zájem
o vozy z výrobní linky TPCA vedl tuto
automobilku k navýšení plánované produkce na současných 330 000 ročně.
Zdroj: TPCA – www.tpca.cz,
Robert Bosch odbytová s. r. o.

www.bosch.sk

Automobile (TPCA) vznikla jako joint-

a maximálním výkonu 50 kW. Vedle mechanické převodovky je v nabídce i převodovka automatizovaná, u které lze nastavit mechanický i automatický režim
řazení.

www.bosch.cz

Společnost Toyota Peugeot Citroën
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BOSCH / ABS
ABS umožňuje řidičům zabrzdit bezpečněji, aniž by se kola úplně zablokovala.
Dokonce i při prudkém zabrzdění či na
kluzkém povrchu automobil stále reaguje na pokyny řízení. Automobil zůstává
stabilní a řidič je schopen vyhnout se
překážce.
Narůstající počet vozidel s elektronicky ovládaným regulačním systémem
brzd klade nové požadavky na výrobce.
Všechny hydraulické a mechanické komponenty musejí správně spolupracovat,
aby elektronika mohla dělat svou práci.
Systémová expertíza a vysoce účinná
diagnostika společně s kvalitním informačním systémem hrají čím dál důležitější roli v profesionální údržbě a opravě
brzdových systémů.

•

•
•

Bosch byl první společností, která
v roce 1978 zavedla na trh systém
ABS (Antilock Braking System)
schopný velkosériové výroby
Stále komplexnější opravy brzd
Úplná podpora diagnostiky a oprav
moderních brzdových systémů

Příběh úspěchu ABS začal v roce 1978,
kdy první elektronicky ovládaný antiblokovací brzdový systém pro automobily
sjel z výrobní linky. Pocházel z vývoje
společností Bosch a Mercedes-Benz.
Byla to zcela průlomová technologie, jež
se měla stát základem brzdových regulačních systémů.
Systémy značky Bosch jako například
program ESP (Electronic Stability
Program) a trakční kontrolní systém TCS
(Traction Control System), jež jsou na
ABS založeny, se v současné době velmi
úspěšně uchytily na trhu.

Dnes skoro tři čtvrtiny všech vozidel
vyrobených po celém světě mají zabudovaný systém ABS společně s dalšími
brzdovými systémy.
Mimochodem, Evropský parlament letos
10. března odsouhlasil povinné vybavení všech nových vozidel také systémem
ESP®. V souladu s nařízením musí být
od listopadu 2011 veškeré modely osobních a užitkových vozidel registrovaných
v Evropské unii vybaveny systémem aktivní bezpečnosti ESP®.

Přehled vývoje ABS

Společnost Bosch nabízí komplexní
obchodní podporu v oblasti brzdových
technologií. Praktická školení zajišťují
předávání vědomostí o specifických problémech moderních brzdových systémů
technickým specialistům.
Informace obsažené v rozsáhlých katalozích produktů Bosch, ESI[tronic], online databáze a zákaznická „horká“ linka
za použití moderní diagnostiky napomáhají servisním pracovníkům úspěšně
zvládnout opravy brzdových systémů.
Lubomír Maršálek
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Již přes 50 let vyvíjí a vyrábí Bosch brzdové kotouče – prakticky
pro všechny značky osobních vozidel. Velmi nízké výrobní tolerance
a inovační materiály zajišťují brzdovým systémům Bosch tu nejvyšší
kvalitu a předchází tak vzniku negativních jevů při brzdění jako jsou
například vibrace nebo pískání. Neponechejte nic náhodě a předejte
svým zákazníkům tu nejvyšší kvalitu od výrobce brzdových systémů číslo
jedna. Diagnostika a díly: obojí společně najdete pouze u Bosche.

www.bosch.cz
www.bosch.sk

www.bosch.cz

www.bosch.sk

Trvalý úspěch
Brzdové kotouče Bosch
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Hviezdna sila štartovacích akumulátorov Bosch
Každý vodič ocení na modernom vozidle, okrem pekných tvarov karosérie,
najmä jeho spoľahlivosť. Schopnosť
bezproblémového spúšťania motora
za všetkých klimatických podmienok
je pritom kľúčovým aspektom. Vodič
len otáča kľúčikom v zapaľovaní. Prvá
poloha, druhá poloha a ku slovu prichádza kvalitný akumulátor. Trvale uspokojiť požiadavku rýchleho štartu závisí
od úrovne štartovacej sily – na akumulátore a jeho sile.
I keď sa leto ešte len pomaly začína lámať do jesene, prichádza čas, kedy prvé mrazíky začnú preverovať stav spúšťacej sústavy.
Spoločnosť Bosch je pripravená so širokou ponukou akumulátorov pre osobné i nákladné vozidlá a autobusy.

Akumulátory pre osobné vozidlá
Akumulátory Bosch radu S* sú mimoriadne výkonné a patria ku špičke na svetovom automobilovom trhu. Autoservisy
na akumulátoroch Bosch oceňujú vysokú
spoľahlivosť, ktorá im umožňuje nakupovať tento produkt bez obáv z dvojročnej záručnej lehoty. Vodiči oceňujú
priaznivý pomer kvality a ceny spolu
s tradičnou istotou, ktorú v sebe nesie
značka Bosch.
Pre každý akumulátor je dôležitý najmä
výkon a spoľahlivosť. Akumulátory určené pre osobné vozidlá vyrába Bosch
s využitím technológie Power Frame.
V tomto segmente sú k dispozícii spolu 4 rady štartovacích akumulátorov pre
osobné vozidlá – S6, S5, S4 a S3. Nová
technológia PowerFrame je po výnimočnej technológii AGM ďalším dôvodom,
prečo dať firme Bosch vašu dôveru.

Voľba akumulátora je v súlade
s požiadavkami zákazníka
Spoločnosť Bosch ponúka akumulátory
vyhovujúce rozmanitým požiadavkám.
Pre autoservis to znamená jediné – vždy
spokojný zákazník. Voľba správneho akumulátora je určená najskôr typom jeho
vozidla, vybavením, jazdnými vlastnosťami a nakoniec napríklad i klimatizáciou.
Nielen kvalitné produkty, ale i rozsiahle
pokrytie trhu – tým všetkým firma Bosch
podporuje váš úspech v oblasti podnikania s akumulátormi.

Akumulátor Bosch S6

Akumulátor Bosch S4

Štartovací akumulátor S6 s technológiou
AGM (Absorbent Glass Mat) spĺňa extrémne požiadavky na štartovací výkon a
zároveň zaručuje funkčnosť všetkých komfortných, bezpečnostných a systémových
prvkov vo vozidlách novej generácie.

Výkonný zdroj energie pre bezpečné
štartovanie vyhovuje požiadavkám vybavenia vozidiel strednej triedy. Vďaka 97%
pokrytiu trhu pomáha napĺňať i osobité
požiadavky ázijských vozidiel.

Akumulátor Bosch S3
Akumulátor Bosch S5
Vyššia trieda vozidla vyžaduje väčší výkon akumulátora: pre bezpečné štartovanie vysokovýkonných motorov a spoľahlivé napájanie celého vybavenia.
ybavenia.

Spoľahlivosť a štartovací výkon so zodpovedajúcou cenou pre vozidlá s neveľkým rozsahom vybavenia.

Formule Bosch | 2/2009

T4 Heavy Duty jedným pohľadom
• Technológia Silver – rezerva výkonu
i pri vysokom zaťažení a extrémnych
teplotách.
• Absolútne bezúdržbové – namontovať
a zabudnúť.
• Až o 20 % vyšší štartovací výkon:
Bezpečný štart i po dlhšom čase odstavenia.
• Heavy Duty: 3-krát odolnejší z hľadiska
počtu cyklov a 10-krát odolnejší z hľadiska namáhania vibráciami než bežné
štartovacie akumulátory.
• Bezpečné pri inštalácii v interiéri vozidla.
• Možnosť skladovania 15 mesiacov.

Akumulátor je určený pre extrémne vysokú potrebu energie a časté vybíjanie – použitie v ťahačoch s kabínou pre spanie, pri
rozvoze so dvíhacím čelom, v požiarnych
vozidlách, v komfortných cestovných autobusoch a v mestských autobusoch – teda
so všetkými výhodami T4 HD a navyše:
• O 30 % vyššia životnosť, než majú zvyčajné štartovacie akumulátory.
• 4-krát vyššia odolnosť voči počtu cyklov.
• Mimoriadne rýchle nabíjanie a vybíjanie akumulátorov.
• 10-krát odolnejšie voči vibráciám oproti bežným štartovacím akumulátorom.

Prehľad použitia

Akumulátory Bosch pre úžitkové vozidlá
šetria čas i peniaze. Nové akumulátory
Bosch radu T majú k dispozícii najvyššie
rezervy výkonu. To ponúka rozhodujúce výhody na poli vysokého zaťaženia
v prevádzke úžitkových vozidiel, spoľahlivého zásobovania energiou a zaistenia stálej prevádzkyschopnosti drahej
dopravnej techniky.
Mgr. Petr Semerád

* Pre vozidlá s menším počtom elek
elektr. spotrebičov
ebičov

T4 HD

T5 HDE

Nákladné vozidlá v lokálnej a diaľkovej doprave
• S nakladacím čelom

9

• So žeriavom montovaným na vozidle

9

9

9

• So štandardnými spotrebičmi

9

9

9

• So zvláštnymi elektronickými spotrebičmi,
napr. TV, rádio, vysielačka

9

Mestské a cestovné autobusy

9

Komunálne vozidlá

9

9

9

Traktory a ťažné stroje v poľnohospodárstve
a lesníctve

9

9

9

Stavebné vozidlá

9

9

9
9

Špeciálne vozidlá

Porovnanie akumulátorov Bosch pre úžitkové vozidlá radu T5, T4 a T3
Vlastnosti

T3*

T5 Heavy Duty Extra

* V porovnaní s bežnými štartovacími akumulátormi

T4 Heavy Duty

Bosch T3

Absolútne bezúdržbové

D

D

Bezúdržbové, možnosť
doplnenia vody

Inštalácia v interiéri vozidla

D

D

nie je možná

až 400 %

až 300 %

prekračuje štandard EN

130 % vďaka technológii Silver a
sklenenému mikrovláknu

120 % vďaka technológii
Silver

100 %

10x odolnejší voči vibráciám

10x odolnejší voči
vibráciám

extrémne odolné voči
vibráciám

Odolnosť voči počtu cyklov
(v porovnaní so štandardom EN)
Životnosť
Odolnosť voči vibráciám*
Štartovací výkon
Skladovanie

www.bosch.sk

Akumulátory Bosch T4 a T5 sú predurčené
pre nákladné vozidlá a autobusy, kde sa
počíta s priebežným využitím elektrickej
energie v každodennej prevádzke, a to i pri
vypnutom motore. Tu sa využíva výkon z
akumulátorov T4 a T5, ktoré zvládajú i veľmi časté vybitie akumulátorov, rovnako ako
spoľahlivú dodávku energie pre autorádio,
kávovar, televíziu, klimatizáciu a elektromechanické systémy bŕzd alebo odpruženie.
To všetko vďaka technológii Silver, ktorá
umožňuje 1,5-krát rýchlejšie nabíjanie, než
to požaduje európska norma EN. A aký je
rozdiel medzi jednotlivými typmi v rade T?

T4 Heavy Duty Extra

• S prídavným skleneným mikrovláknom použitým ako separátor.
• Pre vozidlá v použití na dlhých trasách
a s radom elektrických spotrebičov.

130 %

120 %

100 %

18 mesiacov

15 mesiacov

až 12 mesiacov

Bližšie informácie o štartovacích akumulátoroch Bosch získate u svojho obchodného partnera Bosch, pozri stranu 39.

www.bosch.cz

Akumulátory T4 HD a T5 HDE

• Komfort pri transporte vďaka použitiu
ergonomických rukovätí.

VÉ
O

Akumulátory Bosch pre úžitkové vozidlá
šetria čas a peniaze. Nové akumulátory
Bosch radu T majú k dispozícii najvyššie
rezervy výkonu. To ponúka rozhodujúce výhody, ako je zvládanie vysokého
zaťaženia typického práve v prevádzke
úžitkových vozidiel a zaistenie spoľahlivého zásobovania energiou za každých
podmienok.

N

Nový a vylepšený program akumulátorov pre nákladné vozidlá
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Bosch Motorsport
je na světových závodních drahách jako doma

Produkty od Bosch Motorsport sklízejí
úspěchy na mnoha závodních drahách
po celém světě. Přitom jsou využívány
nejrůznější produkty: počínaje řídicími
přístroji a generátory a konče systémy vstřikování do vznětových motorů
a systémy telemetrie. Jedno mají ale
všechny produkty společné: zaručují
maximální výkon až po cílovou rovinu.

Chceme, aby se vítězem stal každý
Vysoce výkonné motory a automobily
v motorsportu kladou speciální požadavky na techniku a suport. Každý detail
může přispět k desetinám sekund, které
rozhodují o vítězství. Inženýři z Bosch
Motorsport znají nejen detaily, ale také
jejich souvislosti. Přináší do týmu systémovou kompetenci a zkušenosti ze závodních drah firmy Bosch.

Systémové znalosti jako
tajemství úspěchu
Týmy, které jdou na start s Bosch
Motorsport, využívají kompletní systémovou kompetenci firmy Bosch. Mohou
tak získat nejen přístup ke know-how

největšího přímého dodavatele automobilového průmyslu, ale využívají i vědomostí firmy, která rozhodujícím způsobem utvářela svými inovacemi dnešní
podobu automobilu.
Inženýři z Bosch Motorsport mají přístup
ke zdrojům ve zkušební technice a ke
konstrukci vzorků – to představuje výhodu právě pro malé série nebo jednotlivé
kusy, které jsou nutné v motorsportu –
stejně jako výzkum a vývoj.

S Bosch Motorsport k vítězství
Se zkušenostmi nasbíranými ve všech závodních třídách může Bosch Motorsport
zaručit, že všechna řešení a produkty
odpovídají předpisům. Přitom sahají
zkušenosti Bosch inženýrů od mistrovství Rallye, přes GT 3, Formuli 3, závody DTM a DTC, až po dodávky pro týmy
Formule 1 a podporu závodních týmů při
dosahování světových rekordů.

Maximální výkon až do cíle
Bosch Motorsport nabízí jedinečné
know-how pro aplikaci v motorsportu.
Paleta nabízených produktů pro závod-

ní vozy zahrnuje vstřikovací systémy pro
benzin, methanol a diesel, systémy zapalování, regulaci klepání a lambda, startéry a generátory. K tomu je nutné připočítat ručně vyrobené kabelové formy,
kompletní senzoriku, displeje v kokpitu
a volně programovatelné řídicí přístroje
pro motorsport.
Pro využití na palubě vozidla a v boxu
týmu jsou k dispozici výkonné softwary
a nástroje pro vyhodnocení dat o vozidle
a pro kalibraci funkcí řídicích přístrojů.
Servis telemetrie Bosch Motorsport vybuduje například na závodní dráze přenosový systém s relé stanicemi, který
zabezpečuje kontinuální spojení vozidla
a „týmu ve stáji“.
Zhruba 90 zaměstnanců Bosch
Motorsport tyto produkty nejen vyvíjí,
ale je přímo na místě na velkých závodních drahách po celém světě a stará se
o bezvadné fungování techniky od firmy Bosch. Mnohé z výrobků, které byly
nejprve určeny pro závodní automobily
a které jsou odzkoušeny, jsou později
používány v sériové výrobě automobilů.

Tip společnosti Bosch pro autoservisy týkající se výměny brzdové kapaliny u vozidel s ABS/ESP
U vozidel bez ABS lze výměnu brzdové
kapaliny provést bez problémů a bez použití elektronických pomůcek. Díky použití zařízení pro odvzdušnění brzd budou
propláchnuty veškeré oblasti hydraulických okruhů.
U vozidel s ABS/ESP je však tato metoda
nedostatečná, protože nebere zřetel na

některé zásobníky a prostory v hydraulickém agregátu.
Část staré brzdové kapaliny zůstává
v systému a značně ovlivňuje kvalitu nově naplněné brzdové kapaliny. Aby se
tomu zamezilo, je nutné ovládat různé
akční členy v přesně určeném časovém
intervalu.

Pouze tak lze totiž zajistit, že byl systém
brzd kompletně odvzdušněn a správně
naplněn.
Diagnostický tester z řady KTS společnosti Bosch má k dispozici speciální
softwarové rutiny pro celý pracovní postup, a proto mechanika spolehlivě vede
všemi pracovními kroky.
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Vybírejte si své dárky od Bosche

Za 50 kusů
Z
k ů zapalovacích
l
í h
svíček Bosch

Exkluzivní set
bílé víno s přívlastkem v dřevěné kazetě

S t rručně foukaných skleniček
Set
uložených v dárkové kazetě

Za 60 kusů žhavicích
svíček Bosch

Termín akce: 1. 10. – 18. 12. 2009
Více informací u vašeho obchodního partnetra.

www.bosch.cz

www.bosch.sk

O d
Outdoorová
á vesta
sta H
Humi
Humi,
i materiál
i P
Pertex®
limitovaná kolekce Bosch

www.bosch.cz

www.bosch.sk

torů
Za 10 kusů startovacích akumulátorů
Bosch S3, S4, S5, S6, T3, T4, T5
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Zapalovací svíčky

Dieselové systémy

Benzinové systémy

Stírací technika

Diagnostika

Zásobování energií

Světelná technika

Komfortní elektronika

Brzdové systémy

Filtry

14
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Popis školení

Od

Do

FSA

Motortestery FSA 720/740/750

1. 10. 09

2. 10. 09

EDC vozidlo II

Vznětové systémy řízené elektromagnetickými ventily

5. 10. 09

7. 10. 09

JET 4.

Nejnovější systémy vstřikování benzinu Bosch

7. 10. 09

9. 10. 09

FWA

Měření geometrie náprav

26. 10. 09

27. 10. 09

PB/ABS - Cizí

Systémy brzd a ABS dalších výrobců

29. 10. 09

30. 10. 09

BIS

Zatím nespecifikováno

2. 11. 09

2. 11. 09

BIS

Zatím nespecifikováno

3. 11. 09

3. 11. 09

BIS

Zatím nespecifikováno

4. 11. 09

4. 11. 09

BIS

Vznětové motory II. (Systémy se sdruženými vstřikovači PDE)

5. 11. 09

5. 11. 09

BIS

Vznětové motory II. (Systémy se sdruženými vstřikovači PDE)

6. 11. 09

6. 11. 09

EDC vozidlo III

Vznětové systémy řízené elektromagnetickými ventily
Common Rail

9. 11. 09

11. 11. 09

FSA

Motortestery FSA 720/740/750

12. 11. 09

13. 11. 09

EL - 4

Komfortní a bezpečnostní elektronika

18. 11. 09

20. 11. 09

JET 5.

Nejnovější systémy vstřikování benzinu jiných výrobců

23. 11. 09

25. 11. 09

Osciloskop II

Pro pokročilé

26. 11. 09

27. 11. 09

EDC vozidlo III

Vznětové systémy řízené elektromagnetickými ventily
Common Rail

30. 11. 09

2. 12. 09

KTS

Testery elektronických systémů KTS 500,
KTS 520/530/540/550/570 a KTS 650/670

3. 12. 09

4. 12. 09

Školení se může účastnit kdokoliv (mechanik z jakéhokoliv servisu).
Přihlášky a další informace ke školením naleznete na webových stránkách:
www.bosch.cz/aa nebo www.bosch.sk/aa

www.bosch.cz

Název školení

www.bosch.sk

Termíny školení pro autoservisy v roce 2009
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Stavte na
úspech: Ako
Bosch Car Service

Vstúpte do úspešného konceptu silnej značky na trhu autoservisov, do
konceptu Bosch Car Service. Ako Bosch Car Service ponúknete svojim
zákazníkom prvotriednu kvalitu – nezávisle od značky ich vozidla. Budete
profitovať najmä z týchto výhod:
Vysoká známosť silnej značky a jej pozitívne vnímanie u zákazníkov
Široká paleta servisných služieb, kompletný program údržby a oprav
posilňuje spokojnosť vašich zákazníkov
Získavate trvale vysokú technickú kompetenciu vďaka:
• softvéru ESI[tronic], a vďaka jeho pravidelnej aktualizácii
• špičkovej diagnostickej technike Bosch
• vysoko odborným technickým školeniam
• službe hotline a databanke vedomostí
Čokoľvek vás zaujíma z oblasti servisného konceptu Bosch Car Service (pre Slovenskú
i Českú republiku), vám radi zodpovieme a poskytneme vám všetky potrebné informácie.

Viac informácií a kontakty nájdete tu:
www.bosch-service.sk
www.bosch-service.cz

Formule Bosch | 2/2009
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Setkání servisních partnerů BOSCH
Pravidelně každým rokem se vzájemně
setkávají partneři sítě Bosch Service
z České i Slovenské republiky. Letošní
tradiční setkání Bosch Car Service,
Bosch Diesel Service a Bosch Diesel
Center bylo tentokrát organizačně rozděleno na tři setkání: pro region Čechy
22. května v Heřmanicích v Podještědí,
pro region Slovensko 5. června v Mýtě
pod Ďumbierom a pro region Morava
19. června v Čeladné v Beskydech.

Servisní síť Bosch má k dnešnímu dni více než 130 partnerů, a přestože setkání mají i neopomenutelný společenský charakter, šlo zejména o možnost diskuze nad tématy, kterými autoservis každodenně žije. Tato témata je snazší prodiskutovat
v menších „pracovních“ skupinách. Proto byly vytvořeny čtyři základní tématické skupiny s následujícím obsahem:

4. Servisní koncepty: profil kvality 2009 a 2010,
dílenské testy, program Bosch Service Excellence,
marketing pro Bosch servisy, Bosch asistence
a spolupráce s fleetovými firmami.

www.bosch.sk

2. Prodej, logistika
a produktové novinky

3. Školení, hotline
a technické zázemí

www.bosch.cz

1. Diagnostika s novinkami o ESI[tronic]
a přístrojích, zejména KTS 340

18
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Bosch Diesel Service – šetřete čas a peníze!
Odborně, spolehlivě a rychle diagnostikujeme a opravujeme diesel systémy.
Přitom je jedno, o jaký typ jde – opravujeme také nejnovější vysokotlaké.
Přesvědčte se o naší profesionalitě!

Víc informací a kontakty na váš nejbližší
Diesel servis najdete na:
www.bosch-service.cz
www.bosch-service.sk

Formule Bosch | 2/2009
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Bosch Diesel Service v ČR a SR
Řadová
čerpadla

Česká republika

Rosch, s.r.o.,
Bratislava, Mierová 135
Václav Navrátil - Agát Diesel,
Pezinok, Šenkvická 1
Ján Majerik - D.C.M.,
Horný Hričov 223
T.S.A. , s.r.o.,
Kežmarok, Slavkovská 36
PÁL&PÁL, s.r.o.,
Košice, Ražná 6/A
Fuel, s.r.o.,
Piešťany, Vrbovská 161

EDC

mechaEDC
nická

VP29/30/44

Zexel Zexel EDC
EDC
- VRZ

CP1
CP2 injektory
CP3

583 238 221
547 227 230
558 640 340
553 671 720
518 698 430
476 103 377
553 609 111
377 227 937
283 870 776
281 921 972
267 216 500
491 810 454
381 522 510
466 415 767
583 499 303
577 102 935
284 682 541

Radové
čerpadlá

Slovenská republika
Firma

mechanická

UI/UP
PDE/PLD

Telefón

mechanické

EDC

Rotačné čerpadlá
mechanické EDC

VP29/30/44

Zexel- Zexel EDC
EDC
- VZR

Common Rail

UI/UP
PDE/PLD

CP1
CP2 injektory
CP3

(02) 45521194
(033) 6453120
(041) 5680200
(052) 4522578
(055) 6783888
(033) 7724246

Stav k 1. 10. 2009
Aktuálne vždy na www.bosch-service.cz
nebo na www.bosch-service.sk

www.bosch.sk

Agrega a.s.,
Bludov, Polní 46
AUTO ZM,
Brno, Křivánky 12
SOBEK Diesel,
Frýdek-Místek, Příborská 1494
Josef ŠVANČAR,
Kravaře - Dvořisko, L. Hořké 11
ČSAD Kyjov,
Kyjov, Boršovská 2228
AUTOPLUS II. Service,
Most, Budovatelů 624
TQM - Holding s.r.o.,
Opava,Těšínská 1028/37
Svatopluk ČERNÍK s.r.o.,
Plzeň, Skvrňanská 50
Autocentrum HALE spol. s r.o.,
Praha 7, Dělnická 15
Strojservis Praha s.r.o.,
Praha 9 - H. Počernice, Náchodská 2301
Autocentrum DOJÁČEK s.r.o.,
Praha 10, U Seřadiště 7/65
Václav Rejchrt - Opravárenství,
Rasošky u Jaroměře 201
Autoservis RADA,
Soběslav, Vrchlického 482/II
DIESEL SERVIS Pardubice s.r.o.,
Staré Hradiště, Areál HBH
PAS Zábřeh, a.s.,
Zábřeh n. Moravě, U dráhy 8
PENTO s.r.o.,
Zlín, Louky 300
AUTO RAVA s.r.o.,
Praha 9, Čerpadlová 7

Telefon

Common Rail

www.bosch.cz

Firma

Rotační čerpadla

Bosch / Automobilová technika

Diesel
Foto: Audi
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Audi A5 Cabriolet

Dieselové pocity!
Výkon a vášeň na široké frontě
Audi A5 Cabriolet: Čerstvý vítr

Cruiser společnosti Toyota. Označení

Seat Exeo: Španělský temperament

Nové Audi A5 Cabrio probouzí vášeň ne-

SUV vděčí nejen díky svému hranatému

Limuzína střední třídy firmy Fiat slaví

jen svým markantním designem. Také vý-

optickému vzhledu, ale také svému poho-

premiéru: Se značkou Exeo prezen-

kon tří nabízených turbodieselů v ničem

nu všech kol. Jako „4x4“ je na cestách se

tuje španělská dceřiná společnost

nezaostává: Dva motory V6 se zdvihovým

vznětovým motorem se zdvihovým obje-

Volkswagenu poprvé svoji novou špič-

objemem 2,7 a 3,0 l (140/176 kW) a řado-

mem 1,4 litru.

kovou řadu, a otvírá tak další důležitý

vý čtyřválec 2,0 TDI (125 kW). Všechny

Průměrná spotřeba (4,9 l/100 km) a níz-

segment vozidel.

motory jsou vybaveny systémem vstřiko-

ké emise CO2 pouze 130 g/km z něj dělají

vání Bosch Common Rail. Piezo-injektory

ekologického šampiona a podle údajů vý-

Příhodně byl také zvolen název této

CRI 3.2 popř. 2.5 přitom zajišťují vstřiko-

robce dokonce celosvětově vozidlo s po-

nové vlajkové lodi: Pochází z latiny

vací tlak 1800 barů.

honem všech kol s nejnižším množstvím

a znamená „vystupovat, pokračovat“.

škodlivých emisí.
K tomu přispívá také moderní technika

Seat využívá v oblasti střední třídy

Mini-terénní vozidlo určené speciálně

vstřikování Bosch Common Rail (CRI 3.2

také motor 2.0 TDI ve variantách 105

pro město – to je nápad vězící v Urban

a CP 3.2).

nebo 125 kW. Na palubě je však rovFoto: Seat

Foto: Toyota

Toyota Urban Cruiser

Foto: Kia Motors

Toyota Urban Cruiser: Duch města

Seat Exeo

Kia Soul
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News
něž know-how a vstřikovací technika
Bosch, mimo jiné systém Common Rail
s injektory CRI 3.2.
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Výkon přes limit
Moderní čerpadlo Common Rail CP4 v Peugeot 308

Kia Soul: Dva v jednom
S vozidlem Soul plní Kia cíleně dva požadavky zákazníků: Sportovní dojem
a prostorový komfort.
Pod heslem „Urban Crossover“ spojuje jihokorejský výrobce koncepci SUV
a mini-van do jediného vozidla s optickým vzhledem terénního vozidla
a s velkým zavazadlovým prostorem.
V programu je vznětový motor se
zdvihovým objemem 1,6 litru a výkonem 94 kW se systémem Common Rail
CRS 2.2 (CP 1H, CRI 2.2, EDC 17) společnosti Bosch. Variabilní geometrie
turbíny (VGT) zvyšuje výkon a současně snižuje spotřebu paliva.

Honda Accord Diesel Automatik:
Harmonický tah vpřed
Honda přináší s Accord Diesel na
trh verzi s automatizovanou převodovkou pro limuzínu a Tourer.
Pro motor 2.2 i-DTEC (110 kW) si
lze zvolit automatizovanou převodovku s 5 převodovými stupni
sekvenčně ovládanou kolébkou
řazení na volantu. Čtyřválcový řadový motor je vybaven systémem
Bosch Common Rail CRS 3.2.

2000 barů a více
Nové čerpadlo CP4 společnosti Bosch
vytváří skutečný tlak. Jako základní
aplikace pro další vysokotlaká čerpadla je konstruováno na nejvyšší hydraulickou účinnost a v současnosti vytváří tlaky až 2000 barů.
Limuzína nebo kombi – více nebo
méně zavazadel: diesel stále táhne
S čerpadly CP4 jsou osobní vozidla vybavena vznětovými motory s tlaky až
1600 barů mimořádně živá, mají nízkou spotřebu a jsou také ekologická.
Například Peugeot 308 jako limuzína
a SW (station wagon) zrychluje s vý-

Peugeot 308: Na cestách s plným výkonem

konem 80 kW a krouticím momentem
240 Nm až na 191 km/h.
Špičkový výkon s CP4.1H
Ještě výkonnější je však čerpadlo
CP4.1H s tlakem 2000 barů, které
ve stejné třídě vozidel katapultuje
BMW 123 d za 6,9 sekund na rychlost
100 km/h.
Zjednodušený servis
CP4 je lehčí a má méně konstrukčních
dílů než jeho předchůdce a přitom má
zaručenou jednoduchou přístupnost
a rychlou manipulaci v servisu při použití menšího počtu nářadí.

Vysokotlaké čerpadlo CP4.2
(2 písty, 1800/2000 barů)

www.bosch.sk

Honda Accord

Čerpadlo Bosch Common Rail CP4.1 (1 píst, až 2000 barů)

www.bosch.cz

Foto: Honda

Honda Accord: Novinka s automatikou
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Diesel News

Úspěšné použití v Mercedes-Benz

Fotos: Daimler

0 250 403 006

Třída A

Třída GLK

Plnou parou vpřed!
Aftermarket: Duraterm high speed pro Mercedes-Benz
Třída E

0 250 403 006 v třídě GLK
Mimořádně ekonomicky zvládá GLK 350
CDI silnici i terén. Šestiválcový vznětový
motor s technologií Common Rail a se
systémem žhavení Bosch má k dispozici
165 kW a krouticí moment 540 Nm.

Třída S

0 250 403 006 v třídě A
Vysoký výkon při nízké spotřebě jsou
typické vlastnosti třídy A se vznětovými
motory se systémem Common Rail a se
systémem žhavení Bosch. Toto zajišťuje
dynamiku a maximální krouticí momenty 180 Nm při 1400 až 2600 otáčkách za
minutu.

Sprinter

0 250 403 006 v třídě E
Inovační koncepce turbodmychadla plus
vstřikování Common Rail s tlakem až

2000 barů. Piezo-injektory a systém žhavení Bosch zvyšují výkon až o 20 %.
0 250 403 006 v třídě S
S nejmodernějším přímým vstřikováním Common Rail a se systémem žhavení
Bosch určuje S 350 CDI měřítka. Maximální krouticí moment 540 Nm je k dispozici již od 1600 otáček/min při výkonu
173 kW.
0 250 403 006 ve Sprinteru
Úspornost a výkon: Ve čtyřválcových
motorech CDI vytváří technologie Bosch
Common Rail konstantní vstřikovací tlak.
Systém žhavení se žhavicími svíčkami Duraterm zajišťuje komfortní kulturu jízdy.

Formule Bosch | 2/2009
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Automechanik Junior 2009
Pořádající školou v letošním roce finále „Automechanik Junior 2009“
byla Střední odborná škola a střední
odborné učiliště v Ústí nad Orlicí, kde
se konalo ve dnech 27. a 28. května
finále soutěže.
Soutěž se skládá ze dvou částí, kde se
prověří teoretické a praktické znalosti
všech finalistů v oboru automechanik.
Tato náročná soutěž s několikaletou
tradicí se již stala pojmem prestiže
v řadách škol.
První ocenění dostávali přímo žáci při
příležitosti slavnostního vyhlášení výsledků soutěže po skončení druhého
soutěžního dne.
Slavnostní předávání se následně konalo jako již tradičně v Brně u příležitosti brněnského autosalonu dne
5. června v rotundě pavilonu A. Hlavní

cenu věnovala společnost Bosch, která
si je vědoma důležitosti vzdělávání mladé generace a která úspěšně pokračuje
v „Evropském projektu vzdělávání pedagogických pracovníků II“.

Ceny jako např. KTS 570, které společnost Bosch věnovala vítězům, dosáhly
hodnoty bezmála 250 000 Kč.
Všem zúčastněným přejeme mnoho
úspěchů a vítězům gratulujeme.

Vítězové Česká republika
1. místo
Petr Sochůrek – Střední škola automobilní, Holice
2. místo
Michal Nováček – Střední škola automobilní, Jihlava
3. místo
František Lubík – Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou

Autoopravár Junior 2009 CASTROL

Vlastný priebeh finále je dvojdňový so
sprievodným programom pre účastníkov súťaže. Prvý deň sa zaoberá teoretickými znalosťami žiakov formou
testov. Samozrejme uvedenie do finále

ločnosť Bosch k dispozícii diagnostické

Spoločne s pánom Komárkom, školiteľom
divízie Automobilová technika spoločnosti Bosch v Čechách, sme mali príležitosť sa zúčastniť príprav praktickej časti
a vlastného priebehu súťaže. Zriadili sme
dve totožné diagnostické pracoviská,
ktorými museli finalisti prejsť a dokázať
svoje praktické znalosti na dvoch totožných vozidlách s rovnakými poruchami.
Tie museli súťažiaci nájsť a tieto poruchy
odstrániť. Pre zistenie poruchy dala spo-

škôl dnes už bežne využívané.

Víťazi Slovenská republika
1. miesto
Marek Cingel – Spojená škola, Martin
2. miesto
Tomáš Miškovič – SOŠ, Nové Zámky
3. miesto
Miroslav Červinka – SOŠ Sv. Jozefa Robotníka, Žilina

prístroje KTS 670 s informačným systémom ESI Tronic, ktoré sú na väčšine

Víťazom na prvom mieste venovala spoločnosť Bosch diagnostické prístroje
KTS 570, na druhom mieste KTS 540
a na treťom mieste BAT 121. Víťazom
blahoželáme a veríme v plné využitie darovaných diagnostických prístrojov vo
výučbe a zdokonaľovaní vedomostí.
Werner Kirsch – vedúci servisných
služieb, Automobilová technika

www.bosch.sk

Finále sa konalo pod záštitou „Cechu
predajcov a autoservisov SR“ CPA SR
v prepožičaných priestoroch firmy Auto
Valušek, s. r. o, M. Sch. Trnavského 14.

je slávnostného rázu za účasti predsedu
CPA SR pána Júliusa Hrona, tajomníka
Mgr. Stanislava Pravdu a sponzorov.

www.bosch.cz

Tak ako už tradične sa v Bratislave
konalo celoslovenské finále súťaže „AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2009
CASTROL“.
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Technika Bosch jako nová
S plným nasazením pro přátele oldtimerů: Lars Stuhlweißenburg (vlevo)
a Martin Mockert z Automobilové techniky
v Karlsruhe s tepelným oběhovým regulátorem.
fonát z Norimberku, že by byla k dispozici stará zkušební stanice pro regulátory, jinak určená k likvidaci. Mockert
a Stuhlweißenburg pohotově zareagovali a slíbili, že zařízení převezmou.

Tradice s budoucností

Trh s náhradními díly pro veterány
ožívá. Specialisté z divize Technika
klasických vozů firmy Bosch jsou díky
své široké nabídce zárukou, že se kdysi
atraktivní modely budou moci spolehnout na své komponenty i dnes.

Technika Bosch jako nová –
nechť stará láska nerezaví
Docela nenápadně působí žlutý kufřík
s červeným nápisem Bosch. Jeden díl
jako druhý, všechny původem z bohaté nabídky divize Automobilová technika – Aftermarket z Karlsruhe. A přece:
„Tenhle díl je na trhu veteránů hodně
žádaný a prakticky už není k dostání,“
říká Lars Stuhlweißenburg, ředitel divize Technika klasických vozů. V ruce
drží regulátor chodu zahřátého motoru,
součástku velkou asi jako lidská pěst.
Tento díl se na konci 80. let montoval do
Porsche 911 SC 3,0 a do jiných „sporťáků“ se vstřikováním K-Jetronic. Pátrání
po dávno zapomenuté technice Bosch
někdy vyžaduje až kriminalistický důvtip,
chce-li člověk vyhovět majitelům old-timerů a „young-timerů“ – relativně mladých veteránů, zhruba ze 70. a 80. let.
Opravdový začátek se v Karlsruhe datuje
k listopadu roku 2004. V závodě Bosch
v Norimberku tehdy byla ukončena výroba regulátorů chodu zahřátého motoru.
Lars Stuhlweißenburg a Martin Mockert,

rovněž zaměstnanec Techniky klasických
vozů, vypracovali v Karlsruhe obchodní
model efektivního nákupu a prodeje náhradních dílů pro veterány.

Bez obav o odbyt
Vstřikování K-Jetronic je dokonalým příkladem techniky v young-timerech a klasických veteránech. Co je v moderních
automobilech řízeno elektronicky, zajišťovalo totiž ještě v 70. letech mechanicko-hydraulické vstřikování. Systém
vstřikoval palivo kontinuálně a proporcionálně k množství nasávaného vzduchu. Vizionářská technologie K-Jetronic
si našla své místo v celé řadě velkosériových modelů, například ve vozech
VW Passat, Scirocco a Golf I GTI, Ford
Granada 2.8i, v modelech bavorského
koncernu Audi 100 a Quattro, ale také
v dnes velmi ceněných sběratelských
kouscích, jako roadster Mercedes SL
(R107), Porsche 911 nebo Ferrari 328.
Jen v Evropě jezdí ještě dnes 900 000
aut se vstřikováním K-Jetronic.
„V regulátorech zahřátého motoru je
proto konkrétně pro naše podnikání ohromný tržní potenciál,“ říká Lars
Stuhlweißenburg. Když v květnu 2005
končila podle předem stanoveného
plánu výroba těchto regulátorů, byla
divize Technika klasických vozů ještě
v plenkách. V listopadu pak přišel tele-

O rok a půl později se ukázalo, jak dobře
rozumí specialisté z Karlsruhe tradici –
nikoli jako zpátečnictví, ale jako odrazovému můstku k aktivitám s budoucností
a jasnou vizí. V létě 2007 už bylo totiž
jasné, že skladové zásoby některých velmi žádaných regulátorů (například do
Porsche 911 SC 3,0) byly vyprodané,
u jiných typů bylo k dostání posledních
pár kousků. Zákaznická poptávka však
spíš rostla, než by klesala. Milovníci veteránů museli jednat.
„Obnovení výroby, jako například u slavných klaksonů Bosch, nepřicházelo
v úvahu,“ vysvětluje Martin Mockert.
„Nemůžeme si přece dovolit ztrátové
podnikání.“ Díky zkušební stanici, kterou
se před několika lety podařilo zachránit,
tak mohla být v roce 2008 instalována
sériová opravna. Osvědčená technika
Bosch tak zase bude sloužit zákazníkům,
dokonce v kvalitě originálních dílů. Dnes
se v Karlsruhe provádějí repase 1:1, při
nichž zákazník dostane zpět vlastní díly
v kvalitě nových, navíc s plnou zárukou.
Lars Stuhlweißenburg nyní zaměstnává
čtyři „detektivy“, kteří pro něj vyhledá-
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vají součástky Bosch od veteránů. Pro
Techniku klasických vozů tak do písmenka
platí citát připisovaný Robertu Boschovi:
„Člověk nemá vyhazovat nic, co ještě může jednoho dne potřebovat.“ Pokud by
totiž k takové situaci vůbec došlo, byl by
to případ pro specialisty z Karlsruhe.

Co všechno nabízí technika
klasických vozů
Náhradní díly na eBay:
Majitelé young-timerů a old-timerů, kteří hledají radu ohledně svého miláčka,
najdou pomoc na tel.: +49 721 9421660
nebo na webu Techniky klasických vozů
www.automotivetradition.com.

Od roku 2009 funguje v Německu celkem
dvanáct servisů Bosch se službami pro
veterány. Majitelé young-timerů i old-timerů (tedy vozidel starších než 20 let) se
tu mohou spolehnout na profesionální
servis výrobků Bosch, od diagnostiky až
po kvalifikované opravy. Tato koncepce
se nyní rozšíří i do dalších zemí, nejprve
do Rakouska a do Švýcarska.

Hladký průběh na závodní
dráze
Bosch Motorsport v Markgröningenu:
v dílně na špičkovou elektroniku, jejíž tradice v automobilovém sportu spadá už do
roku 1900, dnes na plné obrátky pracuje
asi 100 techniků a vývojářů. Od května je
na závodní dráze již zase třeba plné nasazení. Koná se totiž německé mistrovství
cestovních vozů. Od roku 2000 je Bosch
Motorsport výhradním dodavatelem systémů řízení motorů všech cestovních automobilů, které se s maximální rychlostí
snaží sklidit palmu vítězství. Další aktivity
pobočky Bosch v Markgröningenu: dodávka vstřikovacích systémů nafty a benzinu, zapalovacích komponentů, elektroniky řízení a displejů pro závod 24 hodin
Le Mans, pro Formuli 1, americkou sérii
NASCAR a Formuli 3.

Úspěchy díky inovacím
Spojenými vědomostmi přispívají technici ke stálé výměně informací s ostatní-

Klaus Böttcher, ředitel firmy Bosch
Motorsport, se zaujetím vypráví o nejdramatičtějších okamžicích, které za
svou kariéru zažil: „Mým prvním triumfem byl rok 2001, kdy vůz Audi s naším
přímým vstřikováním benzinu vyhrál závod v Le Mans. Roku 2006 došlo k dalšímu obratu, protože poprvé v historii
tohoto závodu vyhrál automobil s dieselovým motorem.“ Za pouhé dva roky vymysleli zlepšovatelé v Markgröningenu
dieselový systém, který vyhovoval náročným požadavkům závodních automobilů. „Vývojové cykly jsou v motoristickém sportu velmi krátké,“ dodává Klaus
Böttcher.
Pracovníkům, kteří rok od roku vytvářejí
složitější a složitější řídicí prvky, a tak
zvyšují laťku pro výkony závodních automobilů, rozhodně nechybí průkopnický duch. Také Rainer Güntner, který
již jedenáct let pracuje u firmy Bosch
Motorsport jako aplikační inženýr a stará se o hladký průběh na závodní dráze,
prožívá každý den startovní horečku.
I když jsou vozidla v chodu, pořizuje
48letý technik na svém notebooku podrobné záznamy ze srdce každého vozu
– řízení motoru.

Přesně vidím, co se uvnitř odehrává,
a které procesy mohu optimalizovat,“
říká Rainer Güntner. V nepatrné skříňce,
která je zároveň nejcitlivějším a nejsložitějším montážním dílem v autě, se spojuje řízení všech výkonnostních procesů.
Sériové prvky řízení motoru procházejí
v Markgröningenu salónní úpravou pro
automobilový sport.
Pro DTM zaměstnanci ručně vyrábějí
kompletní řídicí jednotku. Pozlacené
kontakty konektorů a kryt z ušlechtilých
materiálů jsou samozřejmostí.
Náročná je v neposlední řadě také obsluha závodního řízení, pro Rainera
Güntnera je však hračkou: „Tenhle svět
je mi důvěrně známý, vždyť se v něm
pohybuji každý den.“ S notebookem na
sedadle spolujezdce testuje tento technik denně jednotlivé řídicí prvky a jejich
souhru.
Každý další závod očekává s klidem:
„Čím klidněji k věcem přistupuji, tím
spíš přispěji k výkonu korunovanému
vítězstvím.“

www.bosch.sk

Servisní služby pro veterány

mi divizemi, takže se bohaté zkušenosti
Bosch odrážejí v úspěších přímo na závodní dráze. Historie úspěchů je velmi
dlouhá. Již roku 1903 vyhrál Mercedes
vybavený zapalováním Bosch. Díky inovacím pak rychle přibývala další vítězství. Vrcholem bylo mechanické přímé
vstřikování benzinu v padesátých letech
a bezkontaktní zapalování v letech šedesátých.

Vítězná technika s tradicí

www.bosch.cz

Kromě toho mohou navštívit profesionální internetový obchod eBay na adrese
http://stores.ebay.de/bosch-klassic-teilevermittlung.

Technika prověřena
Ve voze Porsche 906 bylo poprvé použito bezkontaktní zapalování v automobilovém závodě v roce 1965. Lepší test si
technici nemohli přát. Vychytali možné
slabiny a mohli je odstranit. Vývoj sériových komponentů tak vždy profituje
z tvrdých podmínek, které jsou běžné
při automobilových závodech. A naopak:
sériové komponenty se osvědčují na závodní dráze, protože nabízejí maximální
výkon a odolnost.
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Samostatné internetové stránky pro KTS 340
Letošní horká novinka pro diagnostiku řídicích jednotek Bosch KTS 340
se během léta dočkala vlastních webových stránek v českém jazyce.
V rámci uvedení nového testeru
KTS 340 na trh v Evropě i u nás vznikly
informační internetové stránky s touto
adresou:
www.bosch-kts340.com
Začátkem léta byly tyto stránky pro
větší komfort uživatelů našeho regionu
spuštěny i v českém jazyce.
Z několika následujících obrázků si
můžete udělat představu o výše popsaných stránkách nebo raději rovnou
zadejte do svého internetového prohlížeče adresu: www.bosch-kts340.com
Ing. Jan Horák
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Nový KTS 340:
Víťazný tester!
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Dobre použiteľný. Silný v oblasti servisu. Skrátka víťaz. Nové diagnostické prístroje po-

www.bosch.cz

rovnávala skúšobná organizácia DEKRA v nikoho nešetriacom teste. Výsledok: „celkovo je
tester Bosch víťazom, ktorý si víťazstvo jednoznačne zaslúžil.“ * Diagnostický prístroj vás
presvedčí dobre čitateľným displejom, obsluhou s dotykovým ovládaním na obrazovke –
taktiež pomocou prstov – vstavaným multiplexerom. Optimálne prispôsobený pre použitie
v oblasti autodielne: Toto jednoznačne dokázali testy v praxi!
Najúplnejšia databanka zo všetkých testovaných prístrojov
Napriek náročnému výberu testovaných vozidiel nedošlo k žiadnemu výpadku
Premyslený softvér podporuje užívateľa
Vsaďte na víťaza testu! KTS 340 urobí víťaza aj z vášho autoservisu!
Diagnostika Bosch: Naše vedomosti – váš úspech.
* Zvláštny zošiť kfz-betrieb 03/2009: „diagnostické prístroje – veľký test DEKRA 2009“

Software
ESI[tronic]

Vybavenie
autoservisov

Školenie

Technické
poradenstvo

www.bosch-KTS340.com
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Bosch FWA 4630
Měření geometrie nikdy nebylo tak snadné
měřicího systému snadno odpojíte a uložíte stranou tak, aby už dále nepřekážely. Stejně tak je možno využívat jedno
zařízení na několika místech v servisu.
Jediné, co bude třeba, je instalace kabeláže. Vše ostatní je snadno mobilní díky
robustnímu vozíku. Samotná instalace
měřicího systému je pak otázkou cca 30
vteřin. Není potřeba ani kontrola přesnosti umístění ani žádná kalibrace.

Jak to funguje?
Čím se novinka liší, je nejlépe patrné
z obrázků. Hlavním a jediným nosičem
měřicí techniky je právě zvedák, na kterém je měření prováděno.

Měření a seřizování geometrie podvozku je z hlediska autoservisu specifickou záležitostí. K práci autoopraváře
patří vlastně už od samotných počátků
tohoto oboru. Dalo by se říci, že patří
k pilířům této profese. A přitom je jen
málo oblastí, kde bychom mohli tak názorně pozorovat vývoj moderních technologií. Snad žádný jiný obor se z hlediska nutného vybavení tolik nezměnil.
Společnost Bosch vám nyní představí
další výrazný zlom v oblasti koncepce
těchto přístrojů.
Centrem zájmu odborníků v této oblasti se stalo v posledních letech takzvané
3D měření. Výhody jsou jasné: Rychlost
a jednoduchost, navíc bez nutnosti manipulace s nákladnou a citlivou měřicí
technikou. Ta je místo toho bezpečně
uložena ve stacionárním sloupu, který
je umístěn několik metrů před měřeným

vozidlem. Postupem času se podařilo
odbourat i poslední nedostatky, kterým
je například výrazně vyšší cena oproti
běžným konvečním systémům s měřicími hlavami přímo na kolech. Tímto bychom mohli uzavřít oblast výhod.
Nic však není pouze dobré nebo špatné.
Takto nainstalované zařízení přináší servisu i některá negativa. Především jde
o prostorovou náročnost pro stacionární stojan s měřicími kamerami. Druhou
nevýhodou je nemožnost využití tohoto
zařízení na některých typech čtyřsloupových zvedáků. To působí potíže především v okamžiku, kdy se již stávající
pracoviště dovybavuje novou měřicí
technikou.
Koncepce nového přístroje Bosch
FWA 4630 však výčet těchto nevýhod
naprosto eliminuje!
Umožňuje totiž měřit geometrii na jakémkoliv typu pracoviště. Tedy nejen
na libovolném, dostatečně robustním
a vybaveném zvedáku. Samozřejmostí
je možnost měřit i na pracovní jámě
a nebo prostě a jednoduše na rovné
podlaze.
Měřicí technika vás přitom nebude nijak omezovat. V okamžiku, kdy práci na
geometrii vozidla ukončíte, veškeré části

„Křídla“ s kamerami jsou jednoduše nasazena na předinstalovaných úchytech
a připojena na počítač, který je umístěn
ve vozíku. Opět platí, že montáž i demontáž těchto „křídel“ je otázkou 30 vteřin.
Podstatný je i fakt, že každá odrazová
deska je snímána nikoliv jednou (jak je
tomu u ostatních systémů), ale dvěma
kamerami (tzv. stereoskopické snímání).
To umožňuje vytvořit reálný 3D model
vozidla a na jeho základě poté přesně
propočítat jednotlivé naměřené hodnoty.
Díky tomu dosáhneme především maximálního urychlení a zjednodušení obsluhy. Například samotnou pojezdovou
kompenzaci házivosti ráfků lze zvládnout
během necelé minuty. Dvacetistupňová
rutina je pak otázkou cca 2 minut.
Další výhodou je maximální odolnost
proti vnějším vlivům, které mohou zasáhnout do měření. Typický je například
náraz do měřicí hlavy, přizvednutí oproti
její původní poloze nebo její natočení
(např. pokud je jen položena na zemi).
Referenční systém, který neustále vyhodnocuje vzájemnou polohu měřicích hlav,
dokáže všechny tyto vlivy eliminovat, a ty
se tak neodrazí ani v přesnosti ani ve stabilitě měření. To samé platí např. pro nechtěné natočení reflexní desky. V tomto
případě dokáže systém rozpoznat, zda
se otočilo kolo celé (např. během seři-
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zování) nebo jen samotná deska, a dle
toho upravit korekce házivosti.
Můžeme tak konstatovat, že vysoce sofistikovaný a komplexní měřicí systém
činí měření a seřizovaní geometrie zase
o pořádný kus jednodušší a přesnější,
než jakýkoliv jiný dosavadní systém.

Základní charakteristika Bosch
FWA 4630:



stereoskopické snímání polohy
odrazných desek
frekvence snímání polohy až
30 snímků za vteřinu
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měřicí kamery jsou uloženy
v ochranných pouzdrech ze vstřikovaného vypěněného polypropylenu
jednoduchá a rychlá montáž i demontáž systému
jednoduchá a rychlá kompenzace
pojezdem (± 30°)
kompletní databanka hodnot i seřizovacích postupů
celkové proměření vozidla do
7 minut (včetně přípravy systému
a kompenzace)
Petr Kunzl

Novinka pro špičkový pneuservis
od společnosti Bosch

Bosch nabízí vyvažovačky jak pro osobní,
tak i nákladní pneuservisy. Většina modelů byla pro tento modelový rok nahrazena od základu novými přístroji. Nový tedy
není jen samotný design a ovládání, který
posouvá ergonomii zas o krok dál.

Vlajkovou lodí je potom diagnostická stanice s laserovým proměřováním přesného tvaru kola. Lze tak snadno odhalit
házivost ráfku i pneumatiky nebo např.
její směrovou úchylku. Samozřejmostí je
doporučení rozložení pneumatik na jednotlivá kola vozidla, aktivní natočení kola
do polohy nevývažku a zvedák kol.

Nová řada montovaček Bosch TCE
Ani montovačky nezůstaly při inovacích
stranou. Práce na nich je teď zas o kus
snazší a rychlejší. Kdo si někdy vyzkoušel
celodenní dřinu v pneuservisu v plné sezoně, jistě ví, o čem je řeč. A právě na to
myslela i společnost Bosch, když pro vás
připravila nové modely montovaček.
Hlavní novinky:
 nový tvar pracovní otočné desky





dává více pracovního prostoru
a usnadňuje upnutí kola
patentovaný systém pneumatické
blokace a odskoku montážní patky
stisknutím jediného tlačítka
mírně skloněná montážní patka je
více po ruce a přitom méně překáží
při samotné práci s pneumatikou

Kromě toho se rozšířila nabídka Bosch
i o dva plně automatické přístroje pro
montáž speciálních osobních a užitkových kol.
Společnost Bosch tak umí nabídnout řešení i nákladním servisům díky čtyřem
novým modelům speciálně určeným pro
montáž kol nákladních vozidel a speciálních strojů.
Petr Kunzl

www.bosch.sk

Nová řada vyvažovaček
Bosch WBE

Hlavní novinky:
 nový měřicí systém využívající vyšší
vyvažovací rychlosti (přes 200 ot. za
minutu) pro vyšší přesnost
 laserový ukazatel a světelný prstenec pro přehlednější lepení závaží
(příslušenství)
 nová koncepce krytu kola skládající
se do sebe, vyžaduje méně prostoru
i menší ovládací sílu
 dvouúrovňový zasouvací pult pro
odkládání závaží, protože místa není
nikdy dost
 barevný LCD displej pro přesnou
a jasnou indikaci funkcí a nevývažků
 blokace kola v poloze nevývažku
 senzorická „nezničitelná“ klávesnice

www.bosch.cz

Podzimní sezona, nejdůležitější období
roku pro pneuservis, je sice ještě pořádný kus před námi, ale už teď je dobré
se na ni připravit. Tím se řídí i Bosch,
který právě nyní představuje kompletně
novou řadu vybavení pro pneuservisy
všech kategorií a požadavků. Ačkoliv by
se mohlo zdát, že v této branži už není
příliš co zdokonalovat, opak je pravdou.
To dokazují i nové přístroje od společnosti Bosch, a to jak pro osobní, tak pro
nákladní pneuservis.
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Emisní norma EURO 5
Od září letošního roku vstupuje v platnost emisní norma EURO 5. Nařízení,
která jsou obsažena v této normě, mění
postavení nezávislých servisů ohledně
přístupu k informacím výrobců vozidel.
Jasnější představu o celé problematice si lze udělat z následujících otázek
a odpovědí vztahujících se k EURO 5.

Co je Euro 5?
Je to nařízení Evropského parlamentu
k typovému povolení vozidel týkající se
emisí osobních a lehkých užitkových
vozidel a rovněž přístupu k informacím
výrobců pro opravy a údržbu vozidel.
Aby bylo omezeno zatížení životního
prostředí způsobované silničními vozidly, zavádějí se tímto nařízením nové
jednotné požadavky na emise škodlivin
vozidel a na jejich specifické náhradní
díly. Kromě toho jsou v tom stanovena
opatření, jimiž se zlepšuje přístup k datům pro opravy vozidel.

Jaké jsou povinnosti výrobců ve
vztahu k informacím pro opravy
a údržbu vozidel?
Výrobci mají nezávislým servisům prostřednictvím webových stránek poskytnout neomezený standardizovaný přístup k informacím pro opravy a údržbu.
V informacích má být obsaženo:
 jednoznačná identifikace vozidla
 servisní příručky
 technické návody
 informace o dílech a diagnostice
(spodní/horní mezní hodnoty pro
měření)
 schémata zapojení
 kódy závad systémů (s kódy specifickými pro výrobce)
 identifikační číslo softwarové kalibrace vozidla
 informace o speciálním nářadí,
přístrojích a informace zjištěné zařízeními specifickými pro výrobce
 informace o ukládání dat a o obousměrných kontrolních a zkušebních
hodnotách
 přeprogramování řídicích jednotek
vozidla má odpovídat normě SAE
J2534.

Je download (stahování dat)
bezplatný?

Odkud lze získat kalibraci řídicí
jednotky (data)?

Ne. Výrobce nabízí přístup k informacím pro opravy a údržbu na jeden den,
týden, měsíc, rok, přičemž poplatek je
odstupňován podle doby přístupu.

Od výrobců vozidel bude vyžadováno, aby poskytovali existující kalibrační data řídicích jednotek na webových
stránkách. Každý výrobce vozidla nese
zodpovědnost za péči a údržbu svých
webových stránek a za poskytování aktuálních kalibračních dat, která bude možné stáhnout v podobě softwaru.

Kdo může vyvolávat tyto
informace?
Prodejce vozidel a všechny nezávislé autoservisy.

Kterých vozidel se to týká?
Co je J2534?
J2534 je standard pro rozhraní dle SAE
(společenství automobilních inženýrů)
a je podřízen pověření agenturou pro
ochranu životního prostředí US-EPA pro
přeprogramování řídicích jednotek vozidel. Účelem je vytvořit programovací
rozhraní (API), které přijmou všichni výrobci vozidel, a umožní tak nezávislým
servisům přeprogramovávat řídicí jednotky bez nutnosti použití speciálních
značkových testerů výrobců vozidel.

EURO 5 se týká všech nových modelů
osobních vozidel kategorie M1, M2, N1
a N2 se vztažnou hmotností do 2610 kg,
a to od září 2009.

Kdy vstoupí zákon v platnost?
Všichni výrobci vozidel musejí dát k dispozici software pro přeprogramování
řídicích jednotek do září 2009. Je však
stanoveno přechodné období 6 měsíců.
Nejzazší termín je tak 1. března 2010.

Lze přeprogramovávat všechny
řídicí jednotky vozidla?

Umožňuje “Passthru-Interface”
(rozhraní pro programování)
diagnostikovat řídicí jednotku?

Ne, závisí to na výrobci vozidla a ne
všechny ŘJ lze přeprogramovat.

Ne vždy. Passthru-Interface je samostatný hardware vyžadující PC s Windows
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Lze přeprogramovat ŘJ pomocí
univerzálního diagnostického
přístroje?
Jen tehdy, pokud univerzální diagnostický
přístroj podporuje “Passthru-Interface”
nebo je způsobilý pro Euro 5.

Co musí zákazník udělat, pokud
jeho diagnostický přístroj není
způsobilý pro Euro 5?

s USB nebo se sériovým portem RS-232
a připojením na internet (aby bylo možné získat soubory softwaru). Může se
stát, že „Passthru-Interface“ s internetovým připojením k výrobci vozidla umožní
diagnostiku, přičemž jen málo výrobců
plánuje takovouto funkčnost. Euro 5 nevyžaduje explicitně od výrobců vozidel,
aby poskytovali on-line diagnostiku.

KTS 340, KTS515, KTS 530, KTS 540,
KTS 570 a KTS 670. A taktéž starší KTS
520, KTS 550 a KTS 650 ve spojení
s U-Boxem 02.

Ne, avšak je naléhavě doporučeno.
Soubory je nutno stahovat přímo ze stránek výrobce vozidla a kratší doba stahování znamená rychlejší přeprogramování. Někdy je vyžadováno přímé spojení
mezi vozidlem, PC a serverem výrobce
vozidla.
KTS 530/540/570 – diagnostické moduly
vhodné pro Euro 5

Ing. Štěpán Jičínský
KTS 515 – Bosch Passthru-Interface
vhodný pro Euro 5

Na co je třeba dbát pro úspěšné
přeprogramování?
Jsou důležité 3 body, na které je nutno dbát, aby přeprogramování proběhlo
úspěšně:
1. Palubní napětí se během programování nesmí měnit (toto upozornění
uvádějí výrobci vozidel).
2. Elektrický systém vozidla musí být
v řádném stavu (např. stav nabití

KTS 340 – diagnostický přístroj vhodný
pro Euro 5

www.bosch.sk

Je třeba připojení DSL?

akumulátoru a celkový stav, kabelová vedení a výkon alternátoru). Info:
nabíječky jako BAT 415/430 poskytují důležitou podporu při provádění
tohoto úkolu.
3. Dbejte pokynů, které pro přeprogramování udávají výrobci vozidel!

Které diagnostické přístroje
Bosch jsou způsobilé pro Euro 5?

Jak dlouho trvá přeprogramování
řídicí jednotky?
Programování trvá různě dlouho podle
vozidla a velikosti souboru a rovněž podle potřebného počtu souborů. Lze očekávat časové rozpětí 2 – 75 minut.

KTS 670 – diagnostický přístroj vhodný
pro Euro 5

www.bosch.cz

BAT 415/BAT 430 – elektronické nabíječky
akumulátorů zajišťují spolehlivé napájené
během programování

Pokud je tester starý, je vhodné pořídit si
nový tester, který bude vyhovovat Euro 5.
Pokud je diagnostický přístroj nový a je
k dispozici PC s Windows a připojením
na internet, je nutné dokoupit jen modul
Passthru-Interface, např. KTS 515.
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Vyberte si dárek od Bosche

Ke každé
KTS 670/340/570/540/530/200
670/340/570/54

NYNÍ ZDARMA

Buď

a nebo

Elektronická nabíječka BAT 415

Tester akumulátorů BAT 110

v hodnotě 9984,- Kč / 356,57€

v hodnotě 9163,- Kč / 327,25 €

Ceny uvedeny včetně DPH.

Termín akce: 1. 10. – 18. 12. 2009
Více informací u vašeho obchodního partnetra.

www.bosch.cz

www.bosch.sk
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Novinky v oblasti emisních přístrojů BOSCH
pro stanice měření emisí (SME) v ČR
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Firma Bosch přichází v současné době s inovovanými typy
emisních přístrojů určenými pro měření emisí zážehových
motorů. U osvědčených přístrojů řady BEA byl použit nový
typ měřicí komory pracující, oproti minulosti, na odlišné bázi absorpce infračerveného spektra plynem.

pro vlnové délky příslušející kysličníku uhelnatému, kysličníku
uhličitému a uhlovodíku hexanu. Takto získané signály, které
jsou nepřímo úměrné koncentraci plynu (čím vyšší koncentrace, tím více pohlceného spektra a tím nižší signál) se poté
dále vyhodnocují.

Místo dřívějších měřicích komor plněných referenčními plyny
využívá nová měřicí jednotka pro vyhodnocení koncentrace
plynu speciální pásmový filtr. Měřicí jednotka nového typu
je tvořena zářičem, komorou a pásmovým filtrem. Jako zdroj
světla slouží žárovka vyzařující infračervený paprsek. Tento paprsek prochází měřící komorou protékanou vyhodnocovanými
výfukovými plyny. V komoře pohltí měřené plyny část spektra
paprsku, přičemž každý z měřených plynů pohlcuje jinou vlnovou délku světla, to znamená jinou část spektra. Zeslabené
infračervené světlo poté dopadá na vícenásobný pásmový filtr,
který v každé své části propouští pouze vyhodnocované spektrum infračerveného paprsku. Filtr obsahuje pásmové propusti

Popsaná změna hardwaru emisních přístrojů si ale vynutila
i změnu obslužného softwaru – programu „emisní systémové
analýzy“ ESA. K tomu se připojila i aplikace sjednocené legislativy Evropské unie pro oblast měřicích přístrojů – směrnice
Evropského společenství 2004/22/ES, která klade nové požadavky mimo jiné i na emisní přístroje pro zážehové motory. Nařízením vlády č. 464/2005 Sb., které zavedlo zmíněnou
směrnici do českého právního systému, se staly emisní analyzátory tzv. stanovenými výrobky. Pro stanovené výrobky platí
předepsané typové schvalovací postupy a postupy posuzování
shody výrobku se schváleným typem. To vše a další zákonné
požadavky si vyžádaly podrobit jak přístroje, tak i jejich software novému schvalovacímu řízení na ministerstvu dopravy.

Na základě vydaného osvědčení lze však použít i některou ze
starších sestav emisních přístrojů Bosch i v nově schvalovaných provozech stanic ME za předpokladu, že došlo k výměně
původního analyzátoru za modul BEA 051 a k instalaci aktuální
verze softwaru ESA.
Toto ocení zejména ti vlastníci, kteří přebírají od jiného subjektu již provozovanou stanici měření emisí nebo přemísťují
provozovnu, a přitom musí splnit zákonné požadavky kladoucí
stejné podmínky jako pro provozovnu nově zřizovanou. Tímto
způsobem lze snížit investiční nároky související s provozováním obnovené nebo přestěhované stanice měření emisí.

www.bosch.cz

Jelikož u přístroje BEA 051 se jedná pouze o měřicí modul,
který není schopen samostatné činnosti, byl schvalován v kompletu jako sestava emisního přístroje BEA řady 8x0 s počítačem, monitorem a dalšími náležitostmi. Nové schválení se
však netýká jen nové řady emisních přístrojů BEA 8x0 osazené
zmíněným modulem (viz samostatná stať), ale vztahuje se
i na kombinace nových i starších přístrojů, v případě, že jsou
tímto novým měřicím modulem a novým softwarem vybaveny.
Vydané schválení tak umožňuje provozovat ve stanicích měření
emisí aktuálně dodávané typy motortesterů FSA 720/740/750
dovybavené na emisní pracoviště.

www.bosch.sk

Schvalovací zkoušky pro ministerstvo dopravy zajišťuje pověřená zkušebna – firma DEKRA Automobil, a. s., kde od počátku
roku 2009 zkoušky probíhaly. Z nich pak vyplynuly připomínky, na jejichž základě byly realizovány další úpravy emisního
programu. Výsledkem proběhlých zkoušek je typové schválení
a k němu ministerstvem dopravy vydané osvědčení pro přístroj
Bosch BEA 051 nové generace ve spolupráci se softwarem
ESA 2.40CZ. Tímto jsou zařízení BEA a software ESA schváleny
pro použití ve stanicích ME v ČR.
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Nová verze programu ESA
Současně s nezbytnými úpravami emisního programu ESA
bylo rozhodnuto i o jeho rozšíření o funkce, které výrazně
zvýší jeho užitnou hodnotu
jak vlastního programu, tak
celého emisního přístroje.
Do programu byly zabudovány komunikační funkce palubní diagnostiky známější
pod zkratkou OBD, tj. funkce
SW ESA CZ – 1687000785
komunikace s řídicími jednotkami vozidel, které jsou zaměřeny na kontrolu zařízení rozhodující pro tvorbu emisí.

Funkce palubní diagnostiky, kromě vyčítání chybové paměti
vozidel a diagnostiky emisního systému, přináší v současné
době pro měření emisí téměř neocenitelnou funkci přebírání
údajů otáček a teploty z řídicí jednotky motoru.
Pokud je pro měření zvoleno vozidlo vybavené řízeným emisním systémem, objevuje se v krocích přípravy vozidla ikona
– symbol přístroje KTS s názvem OBD.

OBD diagnostika je dostupná z úvodního obrazu měření emisí:

Volba ikony zahájí komunikaci
s řídicí jednotkou vozidla a poté
přenos hodnot otáček a teploty
motoru do měřicího programu.

Stisk klávesy "OBD diagnostika"
funkci aktivuje.
Tato funkce, je ovšem dostupná pouze při spojení emisního
přístroje s některým z diagnostických přístrojů řady KTS (s výjimkou KTS200 a 340).

V následujícím kroku vizuální kontroly se v případě výběru
vozidla s OBD objeví ikona aktivující modul KTS.

Formule Bosch | 2/2009

35

Databanka vozidel
V případě databanky vozidel nejde
o novinku, avšak je vhodné si její
existenci připomenout. Výrazně totiž urychluje proces přípravy měření
emisí tím, že obsluze odpadá vyhledávání přípustných hodnot v alternativních databázích nebo publikacích
a jejich pracné zapisování do zadávacích polí emisního programu.

Emisní databanka
1 687 000 580

Emisní databanka tvoří doplněk emisního programu ESA.
Databanka, jejíž aktualizace jsou vydávány 2x ročně, je k dispozici formou ročního předplatného.

Na novějších vozidlech vybavených OBD uvedené funkce výrazně urychlují vlastní proces měření emisí.
Nová verze programu ESA 2.40CZ je určena nejen pro nejnovější přístroje řady BEA osazené novým typem analyzátoru, ale
podporuje i veškeré typy emisních přístrojů a motortesterů
pracujících na počítačové bázi, které byly v ČR schváleny pro
provoz ve stanicích měření emisí od roku 1995.
Jedná se o analyzátory Bosch řady ETT a BEA 050, opacimetry
RTT v sestavách ESA, FSA a MOT s PC.
Jeho výhody mohou proto využít i majitelé starších přístrojů,
pokud chtějí využívat jeho předností, zejména v oblasti zmíněného přenosu údajů teploty a otáček prostřednictvím připojeného přístroje řady KTS.

Program nabízí výběr vozidla dle výrobce, typu emisního systému, modelu a případně dalších výběrových kritérií. Hodnoty
zvoleného vozidla jsou poté převzaty a vyhodnocení měření
emisí se provádí na základě těchto dat. Emisní databanka
tvoří vhodný doplněk k emisním přístrojům provozovaným se
softwarem ESA.
Ing. Jiří M. Troníček

Diagnostické přístroje Bosch nabízejí velkoobchodní partneři, jejichž seznam najdete na straně 39.

www.bosch.cz

www.bosch.sk

Stisk klávesy zahájí vyčtení paměti závad a zobrazení všech relevantních informací datového
přenosu. Výsledek testu OBD poté obsluha
zadá do dotazového pole obrazu vizuální kontroly.
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Modulární koncepce emisních
a diagnostických přístrojů Bosch
Na emisní přístroj můžeme pohlížet jako na stavebnici sestavenou z několika
samostatných modulů umístěných v pojízdném vozíku případně samostatně, která se skládá z:






BEA 850

měřicího modulu motortesteru
modulu emisního analyzátoru
měřicího modulu kouřoměru
– opacimetru
modulu pro komunikaci s řídicími
jednotkami vozidel
přídavného měřicího otáčkového
modulu

Poznámka: Obecně tvoří základ motortester a emisní analyzátor nebo kouřoměr, případně oba přístroje. Ostatní moduly patří mezi volitelnou výbavu
Z uvedených modulů byly vytvořeny základní sestavy s PC, které lze případně
rozšiřovat o další prvky. Kombinovaný
tester BEA 850, který byl již určitý čas na
českém trhu k dispozici, byl v nabídce doplněn o samostatné přístroje pro měření
emisí zážehových a vznětových motorů.
V kombinovaném přístroji došlo k náhradě původního typu emisního analyzátoru
za nově homologovaný typ BEA 051. Tato
sestava byla rozšířena o dále zmíněný
otáčkový modul BDM 300.

Přehled variant BEA řady 8xx
BOSCH BEA 810 Měření emisí
vznětových
motorů
BOSCH BEA 840

BOSCH BEA 850

* CZ sada obsahuje mimo jiné i SW ESA CZ
0 684 120 078 K sestavě nutno dokoupit:
CZ sadu – 1 687 001 854*,
odběrovou hadici k RTM
– 1 680 712 201
0 684 120 077 K sestavě nutno dokoupit:
CZ sadu – 1 687 001 854*

Měření emisí
zážehových
motorů
0 684 120 088
Kombinovaný
přístroj k měření emisí zážehových a vznětových motorů

BEA 850
MTM

Včetně BDM 300
K sestavě nutno dokoupit:
SW ESA CZ – 1 687 000 785,
odběrovou hadici k RTM –
1 680 712 201

V nabídce firmy Bosch a jejích autorizovaných distributorů jsou k dispozici
varianty přístrojů uvedené v tabulce.

Modul emisního analyzátoru
Bosch BEA 051
Jedná se o tzv. slepý modul, tj. o zařízení
bez jakýchkoli indikačních a ovládacích
prvků, který je určen pro spolupráci s počítačem s operačním systémem Windows
a je ovládán emisním softwarem ESA.

KTS

RTM

BEA
BEA 051
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Zařízení:
 pracuje na principu nedisperzní
infračervené spektrometrie
 k vyhodnocení využívá pásmový filtr
 je třídy přesnosti 0 dle OIML R99.
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BEA 460

Modul BEA 051 lze využít i pro rozšíření
motortesterů řady FSA koncipovaných
zejména pro diagnostiku elektrických
veličin vozidel. Modul je součástí dodávky nebo volitelnou výbavou v sestavách
motortesterů FSA 560 a MOT ve spojení
s PC.

Modul emisního analyzátoru
Bosch BEA 460

BEA 460

BOSCH BEA 460
Diesel

Měření emisí
vznětových
motorů

0 684 105 467 K sestavě nutno dokoupit:
SW ESA CZ – 1 687 000 785,
odběrovou hadici k RTM
– 1 680 712 201

Samostatné přístroje lze doplnit vestavným OBD rozhraním, případně samostatným modulem KTS.

Modul diagnostického
rozhraní KTS

Měřicí modul motortesteru
MTM

Pro komunikaci s řídicími jednotkami
vozidel je vedle stávající řady přístrojů
KTS530/540/570 a KTS670 nově k dispozici i "OBD modul" KTS515.

BEA

RTM

Jako modul motortesteru je pro měření emisí určen modul označovaný jako
MTM-Extended, který je součástí emisních sestav BEA 810, 840 a 850. Jeho
funkce zahrnují měření veškerých veličin
nutných pro emisní kontrolu. Těmito veličinami jsou teplota a otáčky motoru,
úhel sepnutí kontaktů a předstih zážehu,
dynamický předvstřik, dále pak napětí
lambda sondy a zobrazení pomalých signálů na osciloskopu (napětí lambda sondy, doba vstřiku, poměrné sepnutí...).

Jde o diagnostické rozhraní pracující
pouze v režimu palubní diagnostiky emisních systémů (OBD) s možností bezdrátového připojení pomocí Bluetooth, které, na rozdíl od přístrojů řady KTS520 až
KTS670, nevyžaduje předplacený software ESI[tronic].
Software pro KTS515 je součástí instalačního balíčku programu ESA verze
2.40CZ. Modul KTS515 však NENÍ plnohodnotnou náhradou ostatních přístro-

www.bosch.sk

Lze volit ze sestav uvedených v tabulce.

Přehled variant BEA 460
* CZ sada obsahuje mimo jiné i SW ESA CZ
BOSCH BEA 460 Kombinovaný
0 684 105 461 K sestavě nutno dokoupit:
kombi
přístroj k měřeSW ESA CZ – 1 687 000 785,
ní emisí zážeodběrovou hadici k RTM
hových a vzně– 1 680 712 201
tových motorů
BOSCH BEA 460 Kombinovaný
0 684 105 462 K sestavě nutno dokoupit:
kombi včetně
SW ESA CZ – 1 687 000 785,
přístroj k měřeOBD
odběrovou hadici k RTM
ní emisí záže– 1 680 712 201
hových a vznětových motorů
s vestavěným
modulem OBD
BOSCH BEA 460 Měření emisí
0 684 105 465 K sestavě nutno dokoupit:
Benzin
SW ESA CZ – 1 687 000 785
zážehových
motorů

www.bosch.cz

Jde rovněž o slepý modul, který ke své
činnosti potřebuje připojený počítač
a program ESA. Základem je měřicí jednotka z analyzátoru BEA 051 doplněná o integrovaný modul motortesteru
a případně i zabudované diagnostické
rozhraní OBD. Tento přístroj je koncipován díky svým malým rozměrům a nízké hmotnosti jako přenosný, a tudíž se
předpokládá spolupráce s přenosným
počítačem, což však není podmínkou.
K mobilitě zařízení, oproti předchozímu
modelu, přispívá možnost využití bezdrátového Bluetooth k propojení mezi
PC/notebookem a BEA 460. V případě
použití bezdrátového Bluetooth modulu
KTS 540, 570 nebo KTS 515 lze i zde
využít bezdrátovou komunikaci. Počítač
v těchto sestavách není předmětem dodávky.
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principu vyhodnocování mechanických
a akustických vibrací, který:

KTS 515




slouží k měření otáček u vznětových
a zážehových motorů.
měří otáčky pomocí kombinovaného
snímače ze dvou zdrojů signálu:
- z vibrací přenášených tělesem
motoru
- ze vzdušného zvukového signálu.

Modul opacimetru RTM 430
Jde o osvědčený model kouřoměru –
opacimetru, který se stal referenčním
přístrojem pro porovnávání opacimetrů
při homologaci přístrojů jiných výrobců.
Přístroj pracuje s měřicí komorou délky
430 mm. Jeho konstrukce (magnetické
uchycení vysílače a přijímače) umožňuje
rychlé čištění měřicí komory.
jů řady KTS. Při měření emisí je totiž
zákonem dána povinnost vyčíst paměť
závad emisního systému u vozidel, kde
je to možné, tudíž i vozidel, která nejsou
vybavena systémem řízení s OBD.
BDM 300

Vozidla vybavená již řízenými systémy
s možností vyčítání paměti závad, avšak

Slovo na závěr

bez podpory protokolu OBD, tvoří neza-

S přístroji Bosch BEA změříte emise
rychle a profesionálně.
Ing. Jiří M. Troníček

nedbatelnou část provozovaného autoparku. Přesto lze KTS515 považovat za
vhodné příslušenství zejména v provozech s více pracovišti, kde je již k dispozici "plnohodnotný" tester od typu Bosch
KTS520 až po KTS670 nebo tester specifický pro značku (přístroj VAS v servisech koncernu VW, OPEL TECH…).

Otáčkový modul BDM 300
Doplňkem pro vyhodnocení otáček je
přídavný modul BDM 300 založený na

RTM 430

Bosch dílenský tip pro snímání otáček při měření emisí
Pokud se jedná o diagnostická měření
a o měření emisí na vozidlech, jsou otáčky důležitým parametrem.V důsledku
stále komplexněji konstruovaných a často zcela zapouzdřených agregátů a jejich
prostorově úsporné zástavby v karosérii
se často snímání signálu otáček stává ne
zcela jednoduchým. Každopádně to vyžaduje jak praktické zkušenosti, tak také
odpovídající vybavení.
Protože pracovníci neznačkových autoservisů a stanic měření emisí (SME)
musí každodenně zákazníkům opravovat
anebo měřit řadu různých typů vozidel
od různých výrobců, musí se přizpůsobit pro všechny možné případy. Aby bylo možné pracovat efektivně a aby bylo

možné přezkoušet podle možností co
nejvíce modelů, nemohou se profesionálové již delší dobu spoléhat pouze na
jeden způsob snímání otáček, ale musí
reagovat flexibilně na nejrůznější situace vyskytující se u jednotlivých vozidel.
Z tohoto důvodu nabízejí emisní přístroje společnosti Bosch řadu různých možností získávání signálu otáček. U vozidel
se vznětovými motory lze otáčky snímat pomocí níže uvedených možností:
svorkový snímač, On-board-diagnostika
(OBD), svorka generátoru W nebo modul pro měření otáček ze zvlnění napětí
na akumulátoru (BDM).
Pokud není možné realizovat připojení
v motorovém prostoru, lze modul BDM

připojit pomocí příslušného adaptérového kabelu (objednací č. 1 684 460 213)
k zásuvce zapalovače cigaret. To platí také pro použití otáčkového modulu BDM
u vozidel se zážehovým motorem.
Pro snímání otáček u vozidel se zážehovým motorem jsou k dispozici následující možnosti: spouštěcí kleště, OBD,
BDM, primární signál přes svorky 1 a 15,
signál TD/TN z řídicí jednotky, snímač
HÚ, svorka generátoru W nebo optické
čidlo (to lze využít pouze u emisních přístrojů Bosch BEA 150, BEA 250, BEA 350
a BEA 450 a RTT).
Všeobecně se nejlépe pracuje s přípojkou přes OBD, svorku 1 a svorku 15 nebo přes spouštěcí kleště.
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Česká republika
Velkoobchodní partneři Bosch

*
*

*

*

*

*

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;
Svatopluk Černík, Plzeň, 377 227 937;
Autoservis Rada, Soběslav, 381 522 030

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

Bosch Test Equipment Service – střediska oprav a servisu diagnostické techniky Bosch
Název firmy
AD Technik, s. r. o.
pokrytí celé ČR

BTS 1 – sdružení
pokrytí celé ČR

Adresa
centrála

Sídlo firmy

Telefon

Praha 10
- Vršovice
Praha
Brno
Jirkov

272 072 331
603 471 760
724 986 255
608 453 604
603 469 368

pobočka Praha

Praha

777 949 325

pobočka Brno
pobočka Telč

Brno
Telč

603 475 772
603 274 286

pobočka Ostrava
pobočka Brno
centrála

Moskevská 63 areál NAREX

Pesvice 50

Fax

E-mail

272 072 334

servis@adtechnik.cz

476 000 018

servis.bts1@seznam.cz

Slovenská republika
Veľkoobchodní partneri Bosch

www.bosch.sk

TOSA AUTO PARTNER, s. r. o., Liptovský Mikuláš, 044 5514673;
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL, Vranov n/Topľou, 057 4881600

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

Bosch Test Equipment Service – strediská opráv a servisu diagnostickej techniky Bosch
Název firmy
BTS 3
pokrytie celej SR
PETERSON TECHNIK, s. r. o.
pokrytie celej SR

Adresa

Sídlo firmy

Hálova 7

Bratislava

Bratislavská 11

Nitra

Telefon
02 62410314
0908 751 940
037 6517710
0908 554054

Fax

E-mail

02 62410314

lvoska@zoznam.sk

037 6517713

servis@petersonsk.sk
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ČR Robert Bosch odbytová s. r. o.
Automobilová technika
Pod Višňovkou 1661/35, 140 00 Praha 4
Tel. 261 300 438, Fax 261 300 524
E-mail: automobilova.technika@cz.bosch.com
IČO: 43872247, Registrace: MK ČR E 14651, neprodejné

SR 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

www.bosch.cz

*

*

*

*

*
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Vše zase pasuje
Diagnostika i díly Bosch

Nejlepší zákazníci jsou spokojení zákazníci. Aby to tak zůstalo, nabízí Bosch
jedinečnou kombinaci efektivní diagnostiky, rychlého i spolehlivého dodavatelského servisu a největší nabídku náhradních dílů na trhu. A tam, kde se toto
vše spojuje, tam pasují nejen díly, ale také časový plán, organizace a výsledky.
Diagnostika a díly: To umí jen Bosch.

www.bosch.cz
www.bosch.sk

