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Bosch kaleidoskop

Vážení čtenáři,
březnem začíná v našich zeměpisných šířkách
jaro a pro mnoho z nás je příchod tohoto ročního období spojen s pocity, že přichází něco
nového. Také my bychom vám v letošním roce
chtěli přinést v oboru automobilové techniky
mnoho nového.
Ve společnosti Bosch, divizi Automobilové
techniky, mám zodpovědnost za komunikaci
a marketingovou podporu a současně zajišťuji také vydávaní magazínu Formule. Věřím, že
jste již našimi pravidelnými čtenáři a že vám
byl v minulosti magazín Formule již mnohokrát dobrým rádcem a pomocníkem. Obsah
tohoto magazínu pro vás připravujeme vždy
tak, aby vám byl co nejvíce k užitku a byl pro
vás zdrojem zajímavých informací týkajících
se jak novinek v oblasti náhradních dílů a diagnostiky vozidel, tak abyste zde nalezli odborné články od vysoce kvalifikovaných odborníků řešící konkrétní požadavky praxe.
V letošním roce plánujeme magazín Formule
vylepšit. Půjde zejména o nové obsahové úpravy a také o úpravy vzhledu časopisu. V tomto
úvodníku bude mít pro příště prostor postupně řada mých kolegů z divize Automobilové
techniky Bosch, a budete tak mít možnost
se s nimi tímto způsobem krátce seznámit.
Nerada bych nyní předbíhala událostem, proto raději počkejme na další vydání. V následujícím vydání Formule se zaměříme zejména
na veletrh Autosalon a Autotec Brno 2010, na
který vás tímto současně srdečně zveme.
A ještě o jedné novince bych se ráda krátce zmínila. Svět je neustále v pohybu a také
u nás došlo k některým změnám. Proto, abychom mohli ve světě, který je čím dál tím více světem globalizovaným, poskytovat našim
zákazníkům co nejlepší služby, sjednotily se
do jednoho nového společného regionu tyto
země: Česká republika, Slovenská republika,
Polsko, Německo, Rakousko a Švýcarsko. My
všichni, společně s kolegy z ostatních zemí,
bychom tímto krokem rádi napomohli k ještě
lepší komunikaci a k ještě lepším službám,
které poskytujeme našim zákazníkům v oblasti automobilové techniky.
Těším se na viděnou na našem stánku Bosch na
veletrhu Autosalon a Autotec v Brně 2010.
Ing. Monika Opletalová
Manažerka komunikace
divize Automobilová technika
Robert Bosch odbytová s. r. o.

Inovační síla i v době hospodářské krize
Počet podaných patentů zůstává nadále mimořádně vysoký



3,8 miliard ¤ investováno do
výzkumu a vývoje
Každý pracovní den je podáno
15 patentových aplikací

V minulém roce vědci a inženýři
společnosti Bosch podali stejný počet patentových aplikací jako v roce
2008. Počet prvně podaných patentů
zůstává stabilní na hodnotě více než
3800. Tato hodnota znamená zpracování v průměru 15 patentů každý
pracovní den. To znamená, že Bosch
zůstává jednou z předních společností v oblasti výzkumu a vývoje, a to
dokonce i v mezinárodním významu.
Celkový počet patentů, registrovaných
patentů a registrovaných konstrukčních vzorů vlastněných společností
Bosch Group je přibližně 82000.

Na základě těchto dat říká Dr. Siegfried
Dais, který je vedoucím oblasti vývoje
a výzkumu: “Tyto výsledky podtrhují obrovskou inovační sílu společnosti Bosch
i v těžkých dobách, které právě prožíváme.” V minulém roce investovala společnost Bosch 3,8 miliard ¤ do oblasti
výzkumu a vývoje. Celosvětově pracuje
více než 33000 zaměstnanců na utváření
budoucích tvarů naší společnosti.

Uznávané ocenění od Volkswagenu
Koncern VW vyznamenal svých 18
nejlepších dodavatelů uznávanou
cenou „Volkswagen Group Award“.
Mezi nimi je na prvním místě značka Bosch. Předseda představenstva
Franz Fehrenbach převzal ocenění z rukou Francisca Javiera Garcíi
Sanze. Tento člen představenstva
VW zodpovědný za nákup označil
společnost Bosch za partnera, „který nám již po léta nepřetržitě dodává
inovační výrobky, jejichž kvalita je trvale vynikající“. Oceněn byl „celkový
výkon podniku„ a také „vynikající výrobek“, v tomto případě ESP8.1 pro
platformu Audi B8 (modely A4, A5,

Q5). Slovy Franze Fehrenbacha: „Tato
cena je výborným oceněním práce divize
Podvozkové systémy, regulace.“
Garcia Sanz předává cenu
Franzi Fehrenbachovi

Stále více kupujících jezdí s ESP
Vzestup elektronického stabilizačního programu se nedá zastavit. V roce
2008 vzrostl podíl nově registrovaných osobních vozů v Evropě se systémem ESP o 5 procentních bodů na
55 %. V Německu je ESP vybaveno
81 % nových vozidel.

Zdroj: Škoda Auto

Formule Bosch | 1/2010

3

ESP od firmy Bosch
v automobilech vyrobených v Česku
ho pedálu k pohybu vozu z kopce díky
tomu, že brzdový tlak ve třmenech působí ještě asi 3 sekundy, a dovolí tak řidiči
plynule přešlápnout na plynový pedál.
Systém Bosch 8.2 bude nabízen i ve vozech Škoda Fabia a Roomster od března
2010.

Tak například ve vozech Škoda Fabia
1. generace se v průběhu let jejich výroby můžeme setkat s elektronickými systémy Bosch označovanými jako produktová rodina Bosch 5.7 a od roku 2005
vylepšená verze Bosch 8.0, což je modulový systém. Znamená to, že je navržen
a sestaven podle požadavků a specifikací výrobce automobilu. U hydraulického
bloku lze „na míru“ provést výběr magnetických ventilů, zpětných čerpadel
a nízkotlakých zásobníků tak, aby byly
splněny parametry průtoku brzdové kapaliny a z toho plynoucí rychlosti reakce
systému. Naprogramováním softwaru řídicí jednotky lze jednak nastavit parametry regulace přesně na daný model vozu,
jednak aktivovat další přídavné funkce
pro bezpečnost a komfort.

Stejné vybavení systémem ESP jako
Fabia má i Škoda Roomster.

ESP systém Bosch 8.2 s integrovaným snímačem příčného zrychlení v řídicí jednotce
ESP je z hlediska jízdní dynamiky vhodným systémem zejména pro vozidla lehká,
s krátkým rozvorem náprav, kde případná
ztráta jízdní stability nastává rychleji než
u vozidel s vyšším zatížením náprav a delším rozvorem. Takovým typickým příkladem jsou vozy vyrobené v automobilce
TPCA v Kolíně. Jde o modely „trojčat“
– Toyota Aygo, Peugeot 107 a Citroën
C1. Všechny mají kompletní brzdovou
soustavu Bosch včetně elektronické
části – modulového systému Bosch 8.0
(podrobněji viz Formule 2/09).

www.bosch.sk

Jak je to s uplatněním ESP
od firmy Bosch ve vozech
vyráběných v Česku?

Současná Škoda Fabia 2. generace je vybavena modulovým systémem Bosch 8.0.
48 % všech Fabií je tedy vybaveno ABS,
3 % ABS/ASR a 49 % ESP. Součastí nabídky je funkce kontroly tlaku v pneumatikách. Jde o nepřímé měření založené na
principu sledování otáček kola. Snímač
otáček rozpozná, kdy se kolo otáčí rychleji vlivem menšího než nominálního
průměru kola v důsledku úniku vzduchu
z pneumatiky. Na algoritmu výpočtu pro
toto nepřímé měření se podílela kromě
firmy Bosch také firma Dunlop.

Zdroj: Škoda Auto
Nové modely vozů koncernu VW – Polo
a Seat Ibiza – používají modulový brzdový systém Bosch 8.2. Jde o systém,
u něhož je kromě snímače brzdového
tlaku v hlavním válci integrovaný i snímač příčného zrychlení přímo do modulu ESP a který u těchto vozů nabízí další
přídavné funkce. Kromě funkce kontroly
tlaku v pneumatikach je zde integrována
funkce asistenta rozjezdu do kopce. Při
rozjezdu nedojde po uvolnění brzdové-

Zdroj: Peugeot ČR
Co ještě dodat? Elektronický systém ESP
je vynikající pomocník. Jednoznačně
však platí – a všichni výrobci automobilů na to ve svých návodech k obsluze
vozu upozorňují – že nezachrání úplně
vše. Nedokáže totiž překonat fyzikální
hranice, které budou stále platit i pro
sebedokonalejší elektroniku. Řidiči na to
nesmí zapomenout a určitě se jim vyplatí
jezdit s rozumem!
Ing. Milan Kout

www.bosch.cz

Čeští výrobci automobilů (kam z pohledu polohy výrobního závodu můžeme
zařadit i automobilku TPCA v Kolíně
a Hyundai v Nošovicích) si stejně jako
všichni ostatní světoví výrobci uvědomují nezbytnost ESP (Elektronického
Stabilizačního Program) jako nedílné
součásti systému aktivní bezpečnosti,
tedy předcházení kolizním situacím.
Proto v řadě jejich modelů můžeme jako součást vyšší úrovně výbavy tento
systém nalézt (u některých modelů dokonce již ve standardní výbavě).
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ESP – oko bdící nad bezpečností jízdy
algoritmů, případně s hodnotami z jiných
řídicích jednotek (motoru, převodovky,
airbagu, aktivního podvozku, tj. řízení
a pérování). V případě odchylek provádí
zásah prostřednictvím akčních členů.

Stručný popis funkce snímačů
Snímače otáček kol dávají nepřetržitou
informaci o rychlosti otáčení jednotlivých
kol a řídicí jednotka je porovnává vzhledem k rychlosti vozidla. Podřízenými
funkcemi systému ESP jsou funkce ABS
a ASR, tudíž řídicí jednotka v případě
nadlimitního prokluzu kola (prokluz je
rozdíl rychlosti kola vůči vypočítané referenční rychlosti vozidla) provede zásah pomocí brzdy na příslušném kole.
Zablokované kolo odbrzdí, prokluzující
kolo přibrzdí.
Úkolem mnoha konstruktérů automobilů na celém světě je navrhovat motorová vozidla stále bezpečnější s ohledem
na rostoucí hustotu silničního provozu.
Při svých technických návrzích systémů musí zvažovat celou řadu předvídatelných i nepředvídatelných situací. V oblasti stability jízdní dynamiky
automobilů byl za posledních více než
třicet let učiněn velký pokrok. U zrodu
elektronických brzdových systémů stáli vývojáři firmy Bosch. Počínaje prvním sériovým nasazením systému ABS
do vozů Mercedes Benz přes rozšíření
o funkci ASR dospěl vývoj k doposud
nejdokonalejšímu systému kontroly
a řízení jízdní dynamiky – ESP.
Dnes již asi není nutné motoristické veřejnosti vysvětlovat, že zkratka ESP znamená v mnoha světových jazycích včetně českého a slovenského Eletronický
Stabilizační Program.
Jde o elektronický systém schopný v každém okamžiku pomocí soustavy snímačů sledovat chování řidiče, který udává
požadovaný směr a rychlost jízdy, porovnávat jej s pohybem vozidla a provádět
případné korekce aktivními zásahy brzd.
Jde v podstatě o stejný princip, který
se využívá u pásových vozidel – na kterou stranu chceme zatočit, na té straně
přibrzdíme pás. Vytváříme tak požadovaný otáčivý moment, který u kolových

vozidel pochopitelně realizujeme přibrzďováním příslušného kola. V určité fázi
zásahu může dojít i ke korekci výkonu
motoru, případně zásahu tzv. aktivního
řízení, a to díky síťovému propojení řídicích jednotek dalších elektronických
systémů ve vozidle.

Co všechno musíme mít
k dispozici pro správnou
funkci ESP?
Především naprosto bezvadný mechanický a hydraulický stav brzd. Elektronika
dokáže vyhodnocovat signály a reagovat
ve zlomcích vteřiny, totéž musí dokázat
i brzdy na jednotlivých kolech. Správně
ošetřené vodicí plochy brzdových destiček, čelistí a pohyblivost příslušných
prvků brzd jsou proto pro správnou funkci ESP základem! Další nezbytné komponenty jsou snímače otáček kol, úhlu natočení volantu, stáčivé rychlosti kolem
svislé osy a příčného zrychlení vozidla,
dále hydraulický blok a řídicí jednotka,
spínač brzdových světel a kontrolky.

Snímač otáček kola Bosch DF 11-6-clip
Snímač úhlu natočení volantu (umístěný na volantové tyči buď pod volantem
nebo na jejím konci) – podává informaci
o směru jízdy zvoleném řidičem. Umí zaznamenat pootočení volantu již o 0,1°.

Co jednotlivé komponenty dělají?
Informace ve formě signálů ze snímačů
vstupují přes datovou sběrnici CAN do
řídicí jednotky ESP. Digitální signál může
být upraven přímo ve snímači nebo si jej
řídicí jednotka upraví pro svoji potřebu
sama. Získané signály porovnává s vypočítanými hodnotami dle předem daných

Snímač natočení volantu Bosch LWS 17
Snímač stáčivé rychlosti – posílá signál
informující o úhlové rychlosti vozidla ko-
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Snímač stáčivé rychlosti Bosch DRS 11
Snímač příčného zrychlení – díky signálu
z tohoto snímače lze vozidlo stabilizovat
např. při jízdě za silného bočního větru,
při rozkývání přívěsu do strany, případně
aktivovat boční airbagy, pokud se příčný
pohyb vozidla vyhodnotí jako nebezpečí
bočního nárazu nebo převržení.
Snímač tlaku v brzdové soustavě – má za
úkol informovat řídicí jednotku ESP, jaký
je aktuální stav brzdného tlaku, zda řidič
při počínající nestabilitě vozidla (např.
smyku) šlape na brzdový pedál či nikoli.
Podle toho je vypočítána potřebná intenzita zásahu brzdy pro korekci nežádoucího stáčení vozidla otáčivým momentem
působícím proti stáčení.

Snímač brzd. tlaku Bosch DS 2.1

b) akcelerace – při nadměrném prokluzu hnacího kola (kol) ESP aktivuje
svoji druhou podřízenou funkci ASR.
Tato funkce je řidičem vypínatelná,
aby za určitých okolností umožnila
neomezovaný pohyb vozidla (např.
jízda se sněhovými řetězy, rozjezd
vozidla zapadlého ve sněhu, písku,
blátě apod.).
c) průjezdy zatáček, vyhýbací manévry
– pokud se vozidlo v těchto jízdních
situacích dostává do oblasti nestability, čili na vozidlo působí moment,
který jej vychyluje z požadovaného
směru jízdy, provede systém ESP zásah přibrzděním toho kola, které je
v daný okamžik schopno vytvořit dostatečný protimoment. Ten může být
u některých modelů podpořen ještě
přídavným momentem od některého
z hnacích kol.
Vlastní zásah probíhá díky součinnosti
kolové brzdy, hydraulického bloku obsahujícího dvojici magnetických ventilů
pro každé kolo a dvojici zpětných čerpadel (jedno pro každý ze dvou brzdových
okruhů) a je přesně řízen řídicí jednotkou. Magnetické ventily korigují průtok
(a tím brzdový tlak) brzdové kapaliny
brzdou. Zpětné čerpadlo kapalinu do
brzdy tlačí – ve fázi nárůstu tlaku, nebo
odsává – ve fázi snižování tlaku.
Výše uvedené základní funkce jsou prioritní a představují nejvyšší bezpečnostní
úroveň systému ESP. Díky vysoce výkonné
hydraulice, lineárním magnetickým ventilům a výkonným mikroprocesorům lze
dnes software řídicí jednotky ESP „obohatit“ o celou řadu dalších tzv. funkcí s přidanou hodnotou (Value Added Functions),

které pomáhají zvyšovat bezpečnost jízdy
(jako např. brzdový asistent, automatické
nouzové brzdění, stírání vlhkých brzdových kotoučů, předvídavé brzdění) nebo
komfort obsluhy automobilu (asistent při
rozjezdu do kopce, kontrolované sjíždění
z kopce, soft stop – měkké zastavení, kontrola tlaku v pneumatikách apod.).
Funkcí je v současné době k dispozici
několik desítek, jejich podrobnější popis
se jistě objeví v některém z dalších čísel
tohoto časopisu.
Na závěr dodejme, že systém ESP dnes
patří k nejdůležitějším elektronickým
systémům osobních, užitkových i nákladních vozidel. Zachraňuje totiž ve stále větší míře nejen materiální hodnoty,
ale zejména lidské životy. Ne nadarmo
se firmě Bosch již dvakrát v nedávné
minulosti dostalo vysokého ocenění za
ESP – z rukou člena britské královské
rodiny prince Michaela z Kentu (spoluzakladatel programu International Road
Safety Award, kterým se oceňuje v celosvětovém měřítku přínos pro zvyšování
bezpečnosti silničního provozu) a dále
z rukou prezidenta FIA Maxe Mosleyho.
Jak už bylo ve veřejných médiích i v odborném tisku v loňském roce oznámeno,
význam systému ESP podtrhl Evropský
parlament tím, že v březnu roku 2009 přijal směrnici o povinnosti výrobců automobilů používat systém ESP jako standardní
vybavení u všech nových modelů osobních
a užitkových automobilů vyrobených od
listopadu 2011 a u všech nových vozidel
vyrobených od listopadu 2014 uváděných
do provozu v Evropské unii.
Ing. Milan Kout

a) brzdění na kluzkém povrchu, popřípadě na povrchu s rozdílným součinitelem adheze pod jednotlivými koly
– zde systém ESP využije při blokování kola již zmíněné podřízené funkce
ABS, která není řidičem vypínatelná.

www.bosch.cz

Co se děje při aktivaci ESP?
Základní funkcí ESP je udržovat jedoucí vozidlo ve stabilní oblasti jeho jízdní
dynamiky, to znamená neustále kontrolovat pomocí „smyslových orgánů“, tedy
snímačů, pohyb vozidla, a to s ohledem
na podmínky přilnavosti pneumatiky
k jízdnímu povrchu (silnice, terén) a režimu jízdy jako například:

www.bosch.sk

lem jeho vertikály při průjezdu zatáčkou
nebo při vyhýbacím manévru.
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Příklad zásahu ESP – nedotáčivý smyk
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Brzdové kotouče Bosch
Současnost







V kompletním programu společnosti
Bosch pro trh s náhradními díly existují brzdové kotouče pro téměř všechna
osobní a lehká užitková vozidla provozovaná v Evropě, a to v kvalitě originální výbavy.
V současnosti je to 1225 aktivních objednacích čísel s pokrytím trhu > 98 %.
Další rozšiřování řady o kotouče pro vozidla nově uváděná na trh jsou u společnosti Bosch samozřejmostí.
Společnost Bosch má několik výrobních
závodů brzdových kotoučů po celém
světě. V Evropě je to výrobní závod v německém Breindenbachu.

Ten je již také nově začleněn do skupiny
našich testovacích středisek a výrobních
závodů, kde lze uspořádat pro naše zákazníky odborné exkurze s prezentací.

Roční obrat více jak 140 mil. euro
Jeden z největších dodavatelů do
prvovýbavy
Vývoj a výroba přímo v Breidenbachu (Německo)
Vlastní slévárna jakostní litiny
Dodávky brzdových.kotoučů i do
Bosch AA pro trh s náhradními díly
Technická podpora

Mezi naše největší odběratele brzdových
kotoučů v prvovýbavě patří například:
 Audi – modely A4, S4, TT, Roadster,
A5, A6
 BMW
 KIA – Ceed
 Opel GM – Vectra, Signum, Meriva,
Astra, Corsa, Tigra, Combo
 Koncern VW – Polo, Fabia, Ibiza,
Golf, Touran, Octavia, Toledo, Altea,
Passat
 Toyota – Avensis, Corolla Verso

Buderus Breidenbach
Historie






Založení společnosti v roce 1731
Komponenty pro automobilový průmysl od roce 1946
Strategické rozhodnutí pro zaměření na brzdové kotouče v roce 1985
Spojení Buderus AG se společností
Robert Bosch GmbH v roce 2003
Integrace Buderus Guss do skupiny
Bosch CB v roce 2006

Kompetenci a zkušenosti z oblasti prvovýbavy přenáší společnost Bosch i na trh
s náhradními díly.
Z posledních inovací připomenu naše
brzdové kotouče opatřené speciálním
ochranným lakem.
Společnost Bosch používá v současnosti
dva druhy lakování pro zajištění optimálního výsledku. Jsou to kotouče lakované
částečně (zinková technologie) a kotouče celé lakované Aluthermovou technologií (včetně třecích ploch). Tento spe-
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100% automatická kontrola správného
vyvážení všech brzdových kotoučů
ciální lak slouží k ochraně proti korozi
jak při skladování, tak i během provozu,
a před montáží na vozidlo se samozřejmě neodstraňuje.
V rámci neustálého zlepšování kvality
produktu i kvality služeb pro zákazníky
zavádí společnost Bosch od začátku roku
2010 nové štítky na obalech brzdových
kotoučů. Pro ještě lepší informovanost
jsou zde na piktogramech znázorněné
dodatečné informace o obsahu balení.
Kromě běžných informací zde vidíte,
jestli jsou to kotouče z našeho programu
High Carbon (s vysokým obsahem uhlíku), jestli jsou lakované, obsahují ložisko
a nebo fixační šrouby.
Lubomír Maršálek

Ložisko

Ochranný
antikorozní
lak
Sada
fixačních
šroubů

HC

Originální kvalitu Bosch žádejte u svých velkoobchodních partnerů, jejichž seznam najdete na straně 43.

BBS – další z řady servisních konceptů Bosch
Bosch Braking Systems = Bosch Brzdové Systémy
Bosch Braking Systems – zkráceně
BBS – je modul v rámci nového servisního konceptu určený pro autoservisy obchodující s vybranými velkoobchodními partnery firmy Bosch v České
a Slovenské republice. Jde o vzdělávací a poradenský modul orientovaný na
brzdové systémy.

Jeho smyslem je vytvořit trvalou podporu autoservisům v technické oblasti
spojením know how firmy Bosch v oblastech školení, technických informací,
diagnostiky a hot line. Umožní autoservisům maximálně využít jejich potenciál. Podpora bude poskytována jak
přímým prostřednictvím velkoobchodů,

tak zprostředkovanými službami společnosti Robert Bosch odbytová s. r. o.
Se zavedením modulu se počítá v průběhu roku 2010. Autoservisy, které budou mít zájem stát se členem servisního konceptu BBS, dostanou bližší informace od vybraných velkoobchodů.

www.bosch.cz

Náhledový vzorek nového štítku

www.bosch.sk

Kvalita
High Carbon
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Brzdové systémy Bosch – technické školení

10. a 11. prosince 2009 se ve Vysokém
Mýtě konalo technické školení na téma Konstrukce, funkce a trendy vývoje
současných brzdových systémů osobních vozů. Pozváni byli zástupci národních velkoobchodů Bosch z České
republiky a ze Slovenska, kteří splnili
své obratové cíle v oblasti prodeje brzdových dílů Bosch.
Toto školení bylo rozděleno do dvou částí. V té první proběhla prezentace elektronických brzdových systémů a komponentů včetně vývoje brzd od prvních
systémů až po nejnovější trendy. Tuto
část vedl odborný školitel společnosti
Bosch ing. Milan Kout.
Ve druhé části měli účastníci školení
možnost ověřit si nabyté teoretické in-

formace přímo na testovací dráze. Tato
praktická část školení byla vedena profesionálními instruktory z Autodromu
Vysoké Mýto. Zde byli naši zákazníci
seznámeni s technikou jízdy na různých
typech povrchů, což si následně ověřili
na testovací dráze, a to jak se zapnutými
elektronickými systémy ABS a ESP, tak
i bez nich.
K tomuto účelu byly na testovací dráze
připraveny speciální kluzné plochy různých tvarů a délek. Zde si všichni účastníci školení vyzkoušeli, jak se jejich vozidlo chová v extrémních situacích, jak
správně reagovat a jak se chovat v krizových situacích. Vše pod vedením profesionálních instruktorů, kteří byli vysílačkou ve spojení s řidiči a během manévrů
na kluzných plochách upozorňovali na

případné chyby při řízení vozidla při průjezdech testovací dráhou.
Každý účastník si z tohoto školení odnesl
velmi cenné informace a zkušenosti. Dle
hodnocení účastníků bylo toto školení,
organizované společností Robert Bosch
odbytová s. r. o. vyhodnoceno jako velmi
užitečné a přínosné zejména pro zvýšení
znalostí o konstrukci a funkci nejnovějších elektronických brzdových systémů.
Neméně pozitivně byl hodnocen přínos
praktické části školení a řešení krizových
situací na kluzných plochách. Tato část
školení jistě přispěla ke zvýšení bezpečnosti jízdy každého účastníka.
Na závěr obdrželi účastníci kurzu certifikát o absolvovaném školení.
Ing. Pavel Bříza
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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

www.bosch.cz

www.bosch.sk

Vše zase pasuje
Diagnostika i díly Bosch
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FWA 4630 – Nové měření geometrie Bosch
Přesné, rychlé a snadno použitelné

Stereoskopické zobrazovací kamery

SIM - stereoskopické obrazové měření
2 kamery umístěné na společné základně umožňují
kompletní měření geometrie nápravy.
Rychlé snímání obrazu
Záznam až 29 snímků za sekundu z malé vzdálenosti
od měřeného objektu zajišťuje jasné sejmutí obrazu
a zjištění jakéhokoliv pohybu. Kompenzace házivosti
ráfku se provádí pojezdem vpřed a vzad.

Interní referenční systém
Měřicí senzory s integrovaným referenčním systémem a také kyvadlo pro určení těžiště umožňují
okamžité měření na libovoném stanovišti bez nutnosti složité instalace a kalibrací.
Demonstrační schéma měření

Vysokofrekvenční snímání
Měřicí
senzor

Gravitační
senzor

Kontrola
vzájemných
vazeb

Měřicí
senzor

Gravitační
senzor

Měřicí
senzor

www.bosch.cz
www.bosch.sk

Pro více informací kontaktujte svého velkoobchodního partnera, seznam najdete na straně 43.
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Brzdové zkušebny a testování podvozků
od firmy Bosch
na zopakování celého měřicího procesu
na stejné nápravě, nebo zablokování válců pro snadné a bezpečné vyjetí. Vše
probíhá automaticky, bez nutnosti mít
po ruce dálkové ovládání.
Na českém a slovenském trhu si budou
zákazníci vybírat z následujících možností.

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

BSA 43xx

Modulární stavba
Celá řada BSA je velkou stavebnicí. Je
jen na zákazníkovi, zda si zvolí klasické provedení s přehledným ciferníkem,
nebo raději bude ovládat celou sestavu prostřednictvím PC připojeným 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.

Špičková měřicí technika

Ať už budete mít jakékoliv požadavky,
dokážeme jim vyhovět.

Automatizace měřicího procesu

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 problémy s jejich

Standardem je rozsah pro měření brzdné síly na kolech 6 až 8 kN. V provedení
pro užitková vozidla pak až do 12 kN.
V případě zájmu je možno zkušebnu dovybavit váhou nápravy i pedometrem.
Na stejném ukazateli je možno sledovat
i výsledky volitelných rozšíření, kterým
může být test podvozku nebo směrové
odchylky.

I v době dálkového ovládání zůstává faktem, že nejjednodušší je nemuset se obsluhou zabývat vůbec. V ideálním případě stačí zkušebnu ráno pouze zapnout.
K dalšímu provozu již není dálkové ovládání třeba. A je jedno, zda jde o automatické rozpoznání náhonu 4x4, požadavek

SDL 410
Tester směrové odchylky pro dovybavení
BSA 43xx. Výsledky měření se zobrazují na společném ukazateli s BSA a jsou
součástí tištěného protokolu o zkoušce.

SDL 430
Tester zavěšení dle metodiky EUSAMA.
Umožňuje prověřit stav a vlastnosti celého systému zavěšení každého kola. Na
základě těchto měření je možné hodnotit stav tlumičů i dalších dílů podvozku.

SDL 435
Vychází z SDL 430 s rozšířením o frekvenční modulátor pro libovolnou regulaci v rozsahu 10 Hz až 30 Hz. Ideální
pro vyhledávání rezonančních ruchů na
vozidle.
Celá řada BSA a SDL spolu nabízí komplexní řešení potřeb servisu všech kategorií. Samozřejmostí je kompletní česká
lokalizace a servisní zázemí na celém
území České i Slovenské republiky.
Ing. Petr Kunzl

www.bosch.sk

spolehlivostí. Všechny prvky zkušební
linky jsou propojeny pouze čtyřmi kabely datové sběrnice a silovým napájením
motorů. Vše ostatní odpadá. Vedle jednoduché instalace je tím zaručena snadná dodatečná rozšiřitelnost, budoucí
kompatibilita s novějšími doplňky a plná
konfigurovatelnost celé sestavy tak, aby
její provoz vyhovoval právě tomu servisu,
kde je zařízení nainstalováno.

www.bosch.cz

Brzdové zkušebny Bosch BSA a testery podvozku Bosch SDL již nejsou na
českém a slovenském trhu žádnými
nováčky. Naopak, za sebou mají úspěšné instalace v nárocích každodenního
provozu a další se připravují. Přesto,
a nebo možná právě proto, přinášíme
malé připomenutí toho, co všechno dokážeme v rámci této řady nabídnout.

Volně konfigurovatelná řada brzdových
zkušeben. Na výběr je 5 různých typů
válcových sad a stejný počet zobrazovacích zařízení. Do konfigurace lze libovolně zařadit také jakékoliv zařízení z řady
SDL.
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Diagnostika elektronických systémů KTS 340
Kompaktní, kompletní, mobilní





Kompletní řešení pro diagnostiku, hledání závad, opravy a údržbu
Přímý přístup k funkcím diagnostiky z návodu pro hledání závad a z plánů údržby
2kanálový multimetr pro hledání závad a CAS[plus]
Jednoduchá obsluha pomocí dotekové obrazovky

V rámci akce získáte předplatné softwaru ESI[tronic] pro KTS 340
na jeden rok zdarma v rozsahu SD/SIS (komunikace/návody pro
opravy). Software je možné rozšířit o modul M (mechanické hodnoty) a TSB (technické servisní informace).

Platnost akce 1. 4. – 30. 6. 2010.

Další informace u velkoobchodních partnerů Bosch – viz strana 43.

www.bosch.cz
www.bosch .sk
ww.bosch-KTS340.com
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Informační systém ESI[tronic]
a zbrusu nová vozidla
Jak se v zápětí ukázalo, tato nová strategie přinesla své ovoce. Bosch za rok
2008 zdvojnásobil počet nových systémů
v ESI[tronic] oproti roku 2007. S každou
novou aktualizací přibývá do systému
mnohem větší množství nových systémů
než tomu bylo dříve. Průměrně asi 150
nových návodů pro vyhledávání závad SIS
a asi stejné množství nových programů
pro diagnostiku řídicích jednotek SD.
Celkově se v informačním systému ESI[tronic] nacházejí informace
k 230 000 modelům vozidel od více než
120 výrobců. ESI[tronic] používá okolo
60 000 zákazníků ve více než 100 zemích
světa.
Pro upřesnění uvádím tabulku několika
vozidel s konkrétními systémy, které přibyly během posledních aktualizací.
Pro vozidla RENAULT Megane III, CITROËN
C4, VOLVO XC60, VW Golf Plus a OPEL
Insignia kombi dále přibyly informace
v modulu „M“ – mechanické hodnoty jako
například plány údržby, vyobrazení údržby, objemy náplní, maziva atd.
Z uvedeného vyplývá, že Bosch jako vedoucí firma ve vývoji a výrobě automobilových komponentů zařazuje i do svého
informačního systému ESI[tronic] aktuální informace o nejnovějších technologiích použitých v nových vozidlech, a tím
plní i svá předsevzetí.

Posledních několik let však dramaticky
narůstají počty elektronických systémů použitých v motorových vozidlech
a s tím i množství použitých řídicích jednotek – v některých nových autech jich
je použito již více než sto. Z toho vyplývá,
že i menší opravy či údržba prováděná
v neznačkových autoservisech vyžaduje
diagnostiku řídicích jednotek.
Informační systém ESI[tronic] můžete zakoupit u našich obchodních partnerů viz str. 43.

Ing. Jan Horák

www.bosch.sk

Původní strategie Bosch o začleňování
nových komunikačních programů pro řídicí jednotky a nových návodů pro opravy do informačního systému ESI[tronic]
vycházela z myšlenky, že se nová vozidla
dostávají na opravy do nezávislých autoservisů až po ukončení záruční doby.
Proto byly nové systémy začleňovány do
databáze až po dvou letech od uvedení
daného vozidla na trh.

Proto Bosch vyslyšel hlasy svých zákazníků ESI[tronic] a před dvěma lety se
rozhodl, že opustí dosavadní strategii
a zkrátí dobu začlenění nových systémů
na půl roku od uvedení nového vozidla na
trh. K dosažení tohoto cíle tehdy rozšířil
vývojové středisko ESI[tronic] a navýšil
počet inženýrů a dalších spolupracovníků na 300. Tito pracovníci jsou rozmístěni ve vývojových centrech po celém
světě, kde získávají a implementují do
systému nejnovější informace od místních výrobců automobilů. Pro evropský
trh jsou nejdůležitější vývojová centra ve
Štutgartu, Paříži a Milánu.

www.bosch.cz

V této době se již každý člověk, který
si dal nějaké novoroční předsevzetí,
začíná zamýšlet nad tím, jestli plní sliby, které sám sobě před časem dal. Já
bych se chtěl v tomto článku věnovat
předsevzetí firmy Bosch, které vzniklo
před dvěma lety. Týká se začleňování
nových systémů do informační databanky ESI[tronic].
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Značka a model vozidla Uvedení do
provozu

Nové systémy

ALFA ROMEO MiTo

08.2008

ESI 2008/4
 Airbag Siemens
ESI 2009/1
 Nulování servisních intervalů
ESI 2009/2
 Centrální elektronika, podvozek, informace pro řidiče, řízení motoru, přístrojová
deska
ESI 2009/3
 ESP
ESI 2010/1
 Přídavné topení, osvětlení, kontrola vzdálenosti při parkování

LANCIA Delta

07.2008

ESI 2009/1
 Airbag Siemens, nulování servisních intervalů
ESI 2009/2
 Kontrola tlaku v pneumatikách, informace pro řidiče, přístrojová deska,
klimatizace, parkovací pomocník

PEUGEOT 3008

06.2009

ESI 2009/4
 Nulování servisních intervalů, ESP, centrální elektronika, komfortní elektronika,
podvozek/řízení
ESI 2010/1
 Řízení motoru, čerpadlo aditiva, Audio/telematika

CITROËN C3

02.2009

ESI 2009/3
 Podvozek/řízení
ESI 2009/4
 Přehled systému, ESP, nulování servisních intervalů, klimatizace, airbag,
kontrola tlaku v pneumatikách, centrální elektronika, parkovací pomocník,
řízení zážehového motoru

RENAULT Megane III

11.2008

ESI 2009/4
 Přehled systému, ESP, airbag, klimatizace, podvozek/řízení, elektr. parkovací
brzda
ESI 2010/1
 Řízení motoru, navigační systém

MERCEDES třída E

04.2009

ESI 2009/4
 Gateway, ESP, airbag, přístrojová deska, centrální elektronika, osvětlení,
klimatizace, řídicí jednotka dveří, skupina spínačů sloupku řízení,
parkovací pomocník

OPEL Insignia

09.2008

ESI 2009/3
 Přehled systému
ESI 2009/4
 ESP, přístrojová deska, elektr. parkovací brzda
ESI 2010/1
 Airbag, centrální elektronika

VW Golf VI

10.2008

ESI 2009/1
 Přehled systému
ESI 2009/3
 Podvozek, komfortní elektronika, jednotka sloupku řízení
ESI 2009/4
 Airbag
ESI 2010/1
 Řízení motoru, kontrola vzdálenosti při parkování, nulování servisních intervalů

SEAT Exeo

06.2009

ESI 2010/1
 Řízení motoru

VOLVO XC60

03.2009

ESI 2009/4
 Přístrojová deska, komfortní elektronika, klimatizace, parkovací pomocník,
centrální elektronika, informace pro řidiče, imobilizér
ESI 2010/1
 ABS, řízení motoru
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Nový KTS 340:
Vítězný tester!
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Dobře použitelný. Silný v oblasti servisu. Zkrátka vítěz. Nové testery porovnávala zkušební

www.bosch.cz

organizace DEKRA v testu, který nikoho nešetřil. Výsledek: „Celkově je tester Bosch vítězem,
který si prvenství jasně zasloužil“*. Zařízení vás přesvědčí dobře čitelným displejem, obsluhou s dotekovým ovládáním na obrazovce – také pomocí prstů – vestavěným multiplexerem.
Optimálně přizpůsobený pro použití v autoservisu: Toto jasně dokázaly testy v praxi!
Nejúplnější databanka ze všech testovaných zařízení.
I přes náročný výběr testovaných vozidel nedošlo k jedinému výpadku.
Promyšlený software zrychluje pracovní postupy.
Vsaďte na vítěze testu! KTS 340 učiní vítěze i z vašeho autoservisu!
Diagnostika Bosch: Naše vědomosti, váš úspěch.
* Zvláštní sešit kfz-betrieb 03/2009: „Diagnostická zařízení – velký test DEKRA 2009“

Software
ESI[tronic]

Vybavení
autoservisů

Školení

Technické
poradenství

www.bosch-KTS340.com
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První zákazník: BMW
SB LiMotive bude dodávat lithium-iontové akumulátorové články výrobcům automobilů
Před rokem se společnost SB LiMotive
postavila na start, nyní tento společný
podnik koncernu Bosch a korejského
Samsungu SDI získal jako zákazníka
prvního velkého výrobce automobilů.
Akumulátorové články od SB LiMotive
bude ve svých elektromobilech využívat
společnost BMW AG. Vozidla bez emisí, která firma BMW nyní vyvíjí v rámci
projektu „Megacity Vehicle“, se začnou
sériově vyrábět v první polovině příštího
desetiletí.
Norbert Reithofer, předseda představenstva BMW AG, označil toto rozhodnutí za
milník na cestě k sériové výrobě vozu
určeného pro velká města: „Ve firmě SB
LiMotive jsme nalezli dodavatele, který
nám nabízí nejlepší dostupnou technologii a spojuje německé schopnosti ve
výrobě automobilů s korejským knowhow pro akumulátory.“

Vyslání signálu
Joachim Fetzer, jeden ze dvou členů
představenstva SB LiMotive, očekává,

že získání „takto renomovaného zákazníka zapůsobí na mezinárodním trhu
jako signál“. Společný podnik dokázal
během pouhého roku svou konkurenceschopnost. To ho nyní naplňuje optimismem. Joachim Fetzer pokračuje: „Zájem
výrobců automobilů z celého světa o naše akumulátorové systémy je značný.“
Jasným cílem je, aby se společnost SB
LiMotive na všech světových trzích etablovala „jako lídr mezi dodavateli článkových a akumulátorových systémů.“ Člen
představenstva počítá pro rok 2020 přibližně se třemi miliony elektromobilů
a plug-in-hybridů a také se šesti miliony
vozů s hybridním pohonem při přibližně
100 milionech nově vyrobených vozů.

Důležitým projektem je výstavba nového výrobního závodu v jihokorejském
městě Ulsan. Počátkem září zde byl
v přítomnosti jihokorejského premiéra
Han Seung-sooa položen základní kámen prvních tří etap výstavby. Na ploše
28 000 čtverečních metrů tam má být
od roku 2011 spuštěna sériová výroba
litium-iontových akumulátorových článků. Nejdříve pro vozidla s hybridním
pohonem a od roku 2012 pro elektromobily. V závodě najde zaměstnání asi
1000 pracovníků. I přes krizi vzniká nová
budoucnost.

Mezinárodní aktivita
Společnost SB LiMotive byla založe-

Při vývoji elektromobilů má akumulátor
ústřední význam. Závisí na něm dojezd
a výkonnost vozidla, a tedy i jeho přijetí
koncovými zákazníky. Do roku 2013 investují obě společnosti Bosch a Samsung
asi 500 milionů dolarů do dalšího vývoje
lithium-iontových akumulátorů a systémů
s lithium-iontovou technologií.

na v roce 2008. Podnik s pobočkami
Giheung (Korea), Stuttgart (Německo)
a Orion a Springboro (USA) zaměstnává
přibližně 500 pracovníků.
„Naším cílem je rychle se etablovat na
všech trzích po celém světě jako přední dodavatel.“ Joachim Fetzer

Robert Thomas a SeWook Seo testují akumulátor v klimatizační komoře. Tato zakázka od BMW je pro společný podnik SB LiMotive
velkým impulzem. Foto: Grömminger
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Servis klimatizací Bosch ACS

www.bosch.sk

Plně automatizovaná údržba klimatizace
Interní databanka předepsaných hodnot
České ovládání
Přesné dávkování chladiva
Funkce proplachu
Robustní konstrukce

ACS 600

ACS 650

 Ekonomické řešení pro menší a střední servisy
 Plně automatický provoz







ACS 601

Pro vysokokapacitní systémy (např. autobusy)
Tiskárna servisního protokolu
Větší zásobník chladiva
Manometr tlaku v zásobníku
Dvojnásobný výkon vakuového čerpadla

 Jako ACS 600
 Doplněno o tiskárnu servisního protokolu
* V období od 1. 4. do 30. 6. 2010 platí akční sleva 10 % z katalogové ceny přístrojů ACS 600/601/650.

Další informace u velkoobchodních partnerů Bosch – viz strana 43.

www.bosch.cz
www.bosch .sk
ww.bosch-KTS340.com

www.bosch.cz
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Bosch ACS 600, ACS 601 a ACS 650
ucelená řada přístrojů pro servis klimatizací
Pro klimatizační zařízení dimenzovaná
na větší výkon (např. autobusy) nabízí
špičkový přístroj ACS 650 rozšířenou
výbavu:





V minulém roce jsme na stránkách tohoto časopisu představovali dva nové
přístroje na údržbu a servis klimatizací
ACS 600 a ACS 650. Během loňského
roku k nim přibyl další model ACS 601,
který bychom vám rádi představili nyní. Bosch není jen dodavatelem servisních přístrojů, ale ve svém sortimentu
má rovněž širokou nabídku kvalitního
příslušenství.








Plně automatizovaný průběh všech
pracovních kroků, možnost manuálního ovládání je samozřejmostí
Robustní a ergonomická konstrukce
přístrojového vozíku
Kontrolní LED indikátor viditelný
z celé dílny
Komfortní a promyšlené ovládání
s 3,5“ barevným displejem
Rozsáhlá databanka předepsaných
hodnot vozidel

Společné rysy celé řady ACS 6xx



Bezpečné a efektivní zařízení pro
ekonomický provoz
Vysoká přesnost při práci s chladivem a tím i značná citlivost k životnímu prostředí

Doporučené použití zařízení ACS
Přístroj ASC 600 je určen pro plně automatizovanou údržbu a opravy vozidlových klimatizací převážné většiny osobních vozidel.

Tiskárnu servisního protokolu
Větší zásobník chladiva
Přídavný manometr pro kontrolu
tlaku v zásobníku
Vyšší výkon vakuového čerpadla

Nejnovější model této řady ACS 601 je
určen pro autoservis, který chce nejen
provádět údržbu a opravy klimatizací,
ale zároveň chce zákazníkovi poskytnout i protokol o provedených úkonech.
Co se týká technických parametrů, je
shodný se základním modelem této řady
ACS 600, navíc je dovybaven integrovanou tiskárnou protokolů.
Parametry všech modelů ACS 6xx naleznete v tabulce na straně 19.
S popsanými přístroji Bosch ACS je
možné provádět nejen běžnou údržbu
klimatizačních systémů, jako je recyklace a doplnění chladiva a oleje, ale je
možné je také využívat při opravách. Pro
tyto případy Bosch nabízí širokou paletu
příslušenství, kterou bychom nyní rádi
představili.
Další informace o zakoupení přístrojů
ACS 6xx zjistíte u vašeho velkoobchodního partnera, jejichž seznam naleznete na straně 43.
Ing. Jan Horák

ACS 600

ACS 601

ACS 650

Objednací číslo

F002 DG2 4A0

F002 DG2 465

F002 DG2 400

ACS 600

ACS 601

ACS 650

Odsátí a recyklace chladiva

automaticky

automaticky

automaticky

Odloučení použitého oleje

automaticky

automaticky

automaticky

Vakuování systému

automaticky

automaticky

automaticky

Zkouška vakua/test těsnosti

automaticky

automaticky

automaticky

Doplnění nového oleje a UV barviva

automaticky

automaticky

automaticky

Naplnění systému chladivem

automaticky

automaticky

automaticky

9

9

9

zvláštní příslušenství

zvláštní příslušenství

zvláštní příslušenství

ACS 600

ACS 601

ACS 650

displej, tlačítka

displej, tlačítka

displej, tlačítka

barevný - 3,5"

barevný - 3,5"

barevný - 3,5"

9

9

9

Manometr pro tlak v int. zásobníku

-

-

9

Manuální nastavení času vakuování

9

9

9

zvláštní příslušenství

9 nové

9

optický a akustický

optický a akustický

optický a akustický

Zobrazení servisních prací

9

9

9

Integrovaná databanka

9

9

9

ACS 600

ACS 601

ACS 650

R134a

R134a

R134a

12 l

12 l

21,5 l

Odsávací výkon kompresoru

18 kg/h

18 kg/h

18 kg/h

Výkon vakuové pumpy

4 m3/h

4 m3/h

8 m3/h

Kapacita filtru

150 kg

150 kg

150 kg

Přesnost plnění chladiva

+/- 10 g

+/- 10 g

+/- 10 g

Souhrnná data

ACS 600

ACS 601

ACS 650

cca 105 kg

cca 105 kg

cca 110 kg

585 x 1170 x 730

585 x 1170 x 730

585 x 1170 x 730

230 V

230 V

230 V

Provozní teplota

5 – 50 °C

5 – 50 °C

5 – 50 °C

Rozsah dodávky

ACS 600

ACS 601

ACS 650

Připojovací hadice HP/LP (3 m)

9

9

9

Rychlospojky HP/LP

9

9

9

Zásobníky na oleje a UV barvivo

9

9

9

zvláštní příslušenství

zvláštní příslušenství

9

9

9

9

zvláštní příslušenství

zvláštní příslušenství

9

9

9

9

Jednotlivé úkony

Proplachování systému
Expertní proplachování systému
Ovládání a ukazatele
Ovládání
Displej
Manometr pro HP/LP (100 mm)

Tiskárna protokolu
Indikátor stavu

Odsávání/recyklace/plnění
Chladivo
Interní zásobník chladiva

Váha
Rozměry Š x V x H [cm]
Připojení

Zásobníky na dva druhy čistého oleje
Návod ve 13 jazycích
Protiprachový kryt
Ochranná sada (rukavice, brýle, čepice)

www.bosch.sk

Technické údaje

19

www.bosch.cz
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Název

Obj. č.

Popis

Sada pro
vyhledávání
netěsností

1 687 001 591

Profesionální sada přípravků určených k aplikaci UV kontrastní látky do chladicího okruhu
a následné vizualizaci úniku chladiva.

Elektronický
detektor chladiva

1 687 234 012

Elektronický detektor upozorňuje hlasitostí
signálního tónu na koncentraci unikajícího
chladiva. Tomu odpovídá i intenzita jasu LED
indikátoru. Jednoduché ovládání, dva stupně
citlivosti.

UV lampa

1 687 550 014

Výkonná UV lampa (1 W) určená pro vyhledávání netěsností. Napájení - 3 AA baterie.
Včetně brýlí pro zvýraznění kontrastní látky.

UV lampa

F 002 DG1 430

Výkonná UV lampa určená pro vyhledávání
netěsností. Napájení 12 V z palubní
sítě vozidla. Včetně brýlí pro zvýraznění
kontrastní látky.

Flex scope

F 002 DG1 438

Flex scope umožňuje vyhledávání netěsností
na špatně přístupných místech. Za pomoci
flexibilního endoskopu můžete zviditelnit úniky chladiva z klimatizačního okruhu. K tomu
slouží UV lampa připojitelná přímo k okuláru.
Endoskop je také možné používat k jiným účelům s přisvícením bílým světlem.

Proplachovací sada
pro AC systémy
(přemostění)

F 002 DG1 451

Sada zvláštního příslušenství určená k přemostění vysoušeče a expanzního ventilu při
proplachování. Při proplachování AC systému
hrozí poškození těchto komponentů. Proto
musí být přemostěny. Sada se připojuje přímo
na sací a výtlačnou hadici kompresoru (odsouhlaseno Audi a VW).

Sada
proplachovacích
přípojek

F 002 DG1 427

Příslušenství cíleně určené k proplachování
jednotlivých komponentů jako jsou kondenzátor nebo výparník. Kromě toho je možné
použít k přemostění vysoušeče a expanzního
ventilu.

Obj. č.

Popis

Připojovací hadice
6m

F 002 DG1 458

Při práci na větších užitkových vozidlech
bývá někdy nezbytné použít delší připojovací
hadice.

Servisní přípojka
Renault

F 002 DG1 433

Speciální servisní spojka pro připojení na
vozidla Renault.

Servisní přípojka
pro BMW E60,
Ford, Volvo

F 002 DG1 432

Speciální servisní spojka pro připojení na
špatně přístupných místech vozidel BMW
řady 5.

Digitální teploměr

1 687 230 062

Pro zjištění teploty ve větrací šachtě před
a za klimatizací. Měřicí rozsah od -50 ˚C do
150 ˚C.

UV barvivo (lahev)

1 689 916 000

240 ml UV barviva pro 32 použití. Barvivo je
určeno pro chladivo R134a.

UV barvivo
náplň (10 x 7,5 ml)

1689916001

10 x 7,5 ml náhradní kartuše pro UV
vyhledávací sadu.

UV barvivo
náplň (4 x 30 ml)

F 002 DG1 426

4 x 30 ml náhradní kartuše pro UV vyhledávací
sadu.

Kompresorový olej
(ISO 46)

F 002 DG1 440

Kompresorový olej
(ISO 100)

F 002 DG1 452

Kompresorový olej
(ISO 150)

F 002 DG1 453

Olej přebírá v klimatizačním systému více
funkcí. K nejzákladněší patří mazání pohyblivých komonentů. Vhodný olej vykazuje vysokou smísitelnost s chladivem. Pro předcházení
zbytečným poruchám je nezbytné používat
pouze vysokojakostní oleje s dobrou mísitelností. Nabízené oleje tyto předpoklady splňují.

www.bosch.cz

Název
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Bosch Diesel Service v ČR a SR
Řadová
čerpadla

Česká republika
Firma
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 - Plzeň, s.r.o.,
Plzeň, Skladová 17
Autocentrum HALE spol. s r.o.,
Praha 7, Dělnická 15
Strojservis Praha, s.r.o.,
Praha 9 - H. Počernice, Náchodská 30/248
Autocentrum DOJÁČEK s.r.o.,
Praha 10, U Seřadiště 7/65
Václav Rejchrt - Opravárenství s.r.o.,
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

Rosch, s.r.o.,
Bratislava, Mierová 135
AGÁT DIESEL, s.r.o.,
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, spol. s r.o.,
Piešťany, Vrbovská 4924/161

EDC

mechaEDC
nická

VP29/30/44

Zexel Zexel EDC
EDC
- VRZ

Common Rail

UI/UP
PDE/PLD

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
381 522 030
466 415 767
583 499 303
577 102 935
284 682 541

Radové
čerpadlá

Slovenská republika
Firma

mechanická

Rotační čerpadla

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

Stav k 8. 2. 2010
Aktuálne vždy na www.bosch-service.cz
nebo na www.bosch-service.sk

mechanické

EDC

Rotačné čerpadlá
mechanické EDC

VP29/30/44

Zexel- Zexel EDC
EDC
- VRZ

Common Rail
CP1
CP2 injektory
CP3

UI/UP
PDE/PLD
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Setkání servisních partnerů automobilové
diagnostiky
analyzátorům pro zážehové motory,
u kterých došlo ke generační výměně
technologie, tj. k nahrazení stávajícího
měřicího systému s komorami plněnými referenčními plyny novou technologií
na bázi pásmového filtru (více Formule
2/2009). V tomto bodu programu byli
účastníkům prezentovány souvislosti
a náležitosti spojené s evro pskou a národní legislativou, které doprovázejí uvedení produktu na trh.

Po dalších novinkách z firemní sféry proběhla část věnovaná produktům, kde byl
představen časový horizont náběhu podpory pro Windows 7 v oblasti ESI[tronic]
a produktové novinky zejména z oboru
pneuservisu a diagnostiky podvozku.
Zvláštní část byla věnována emisním

Seznam servisních středisek BTS
(v abecedním pořadí):
AD TECHNIK, s.r.o.
BTS 1 – sdružení
BTS 3
Peterson Technik, s.r.o.
Aktuální kontakty naleznete na webových stránkách firmy Bosch pod:
http://aa.bosch.cz nebo
http://aa.bosch.sk

www.bosch.sk

Tito smluvní partneři, zajišťující servis
– opravy a údržbu, uvádění do provozu
a zaškolení obsluhy diagnostické technologie pro autoservisy, jsou označováni jako Bosch Test-Equipment Service,
ve zkratce BTS. Šlo již o třetí setkání
od doby restrukturalizace odbytových
a servisních kanálů ve firmě Bosch, která
proběhla v roce 2006.

V úvodu byli účastníci seznámeni s novým firemním uspořádáním regionu
střední Evropy (SEC) v rámci divize AA,
které vedle německy mluvících zemí –
Německa, Rakouska a Švýcarska – nově zahrnulo i slovanské země střední
Evropy – Polsko, Česko a Slovensko.

www.bosch.cz

19. listopadu 2009 se uskutečnilo v Bukovanech, na moravském Slovácku poblíž Kyjova, setkání partnerů zabývajících se servisem výrobků automobilové
diagnostiky Bosch.

Jednání probíhalo v prostorách nefunkční repliky větrného mlýna z roku 2004,
která v sobě skrývá rozhlednu, lokální
slovácké národopisné muzeum a společenskou místnost "krbovnu". Spolu se
stylovou rustikální restaurací, vinným
sklípkem a hotelem v duchu slováckých
chalup poskytl areál důstojné a příjemné
prostředí, jak pro vlastní pracovní část,
tak i pro závěr dne, který patřil společné
večeři a neformálnímu večeru v prostorách Bukovanského mlýna.

24
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Diesel

On-road/Off-road/Lifestyle Diesel

Foto: BMW

Diesel musí v súčasnosti vedieť takmer všetko. Nové BMW X1 ukazuje, že je to možné.

BMW X1

BMW X1: Agilita a elegancia

Škoda Yeti: Originálna

Kia Sorento: Všestranne silná

SUV kompaktnej triedy, ktoré zaistí

Kompaktné SUV v nezameniteľnom dizaj-

Viac sily, komfortu a bezpečnosti! S tý-

dobrý vzhľad i v meste. X1 sa prezentuje

ne vyžaruje súčasne vzhľadom, výkonom

mito argumentmi predstavuje Kia ra-

tak športovo, ako i urbanisticky so stú-

a takisto plnými terénnymi schopnosťami.

dosť z kompaktného SUV.

pajúcimi bočnými líniami, skloneným

Vďaka priestorovo úspornej konštrukcii

Novo konštruované Sorento je vybavené

zadným sklom a krátkym previsom. Čel-

predstavuje dĺžka iba 4,22 m, a pritom sa

mechanickým radením alebo automatickolies (2WD) alebo pohonom všetkých

vznetové motory (105, 130, 150 kW)

rysé priestorové pomery a veľký priestor je

kolies (4WD).

so vstrekovaním Bosch Common Rail

takisto v oblasti hlavy. Motor TDI (103 kW)

Jeho úsporný, novo vyvinutý motor

CRI3.2 a CRI3.3 injektory a riadiaca jed-

pochádza od Volkswagena. Bosch dodáva

2.2 CRDi zaisťuje výkon 145 kW/437 Nm.

notka motora EDC 17 zvládnu nielen sil-

vstrekovanie Common Rail CRI3.2, vyso-

Výkonný a vysoko účinný vznetový mo-

ný pohon, ale takisto techniku pre úspo-

kotlakové čerpadlo CP4 a riadiacu jednot-

tor má systém vstrekovania Bosch Com-

ru paliva a dodržanie prísnych medz-

ku EDC 17. V roku 2010 pribudne ďalší

mon Rail CRS3.2 (s CP4 a EDC17).

ných hodnôt pre emisie oxidov dusíka.

vznetový motor s výkonom 125 kW.

Škoda Yeti

VW Golf Variant

Foto: Kia Motors

kou prevodovkou, pohonom predných

päť osôb sú ponúknuté príjemné a veľko-

Foto: Volkswagen

cestujúci v interiéri necíti stiesnene. Pre

Foto: Skoda

ná časť šípkovitej línie na kapote motora
pôsobí veľmi výrazne. Tri štvorvalcové

Kia Sorento
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News
Volkswagen Golf Variant Diesel:
So štýlom a voľným priestorom
Ponuka priestoru, bezpečnosti a dizajnu, tak deklaruje Volkswagen novo Golf

Opatrenia pre bezpečnosť
Robustné, elegantné a bezpečné: Modely Volvo diesel

Variant. Kombi z Wolfsburgu ukazuje
0 250 403 001 vo Volvo XC 60

svojej hodnoty. Presvedčí takisto veľko-

Kompaktné SUV so sviežim a svojráz-

rysá ponuka miesta. Moderné vedenie

nym dizajnom ukazuje svoj tempera-

línií však vozidlo napriek tomu udržiava

ment dieselu s päťvalcovým motorom

ploché a štíhle.

vybaveným systémom Common Rail.

emisií a optimálny výkon hovorí za varianty vznetového motora: V novej palete TDI (od 103 kW/320 Nm) sa ukazujú
úsporné a výkonné motory so vstrekovaním Common Rail Diesel s Bosch
CRI3.2 a riadiaca jednotka motora EDC
17 ako hlavné medzníky novej techniky
vstrekovania pri vznetových motoroch.

Voliteľne s výkonom 120 alebo 136 kW
pri 400 Nm a pri zdvihovom objeme
2,4 litra. Zapaľovacie sviečky Duraterm
Bosch minimalizujú emisie škodlivých
látok vďaka stále správnej teplote pre

Volvo XC 60

následné zapaľovanie.

Foto: Volvo

Nízka spotreba paliva, málo škodlivých

Žhne za každého počasí
Foto: Volvo

vysokú kvalitu a sľubuje zachovanie

0 250 403 001 vo Volvo XC 70
Presvedčivá dynamika a zároveň hospodárnosť: Mimoriadne silný päťval-

Foto: Audi

cový vznetový motor XC 70 s priamym
vstrekovaním Common Rail (točivý moment 120 kW a 340 Nm) pracuje so zapaľovacími sviečkami Bosch Duraterm

Volvo XC 70
Foto: Volvo

High Speed mimoriadne elasticky, má
tak rýchly štart, ako i zrýchlenie.

hicle) vyššej triedy nájde svoje miesto seAudi A5 Sportback

dem osôb. Všetky varianty XC 90 sú sériovo vybavené pohonom všetkých kolies.

Audi A5 Sportback: Markantný profil

Z hľadiska spotreby sa výhodne ukazuje

Suverénna elegancia je charakteristická

päťvalcový vznetový motor so vstreko-

pre prenos charakteristiky coupé Audi

vaním Common Rail so zdvihovým ob-

s najnovším stavom techniky optimali-

A5 na štvordverové vozidlo. Športový

jemom 2,4 litra a s výkonom 120 kW. Za-

zujú funkčné vlastnosti tohto vznetové-

vzhľad a účinnosť sa postarajú o zážitok

paľovacie sviečky Duraterm High Speed

ho motora.

z riadenia. Ten je spojený takisto so vznetovými motormi 2.0 TDI (125 kW), 2.7 TDI
(140 kW), 3.0 TDI quattro (140 kW s prevodovkou S-tronic a 176 kW so 6-stupňovou prevodovkou). Motory sú vybavené
systémom vstrekovania Bosch Common
Rail (1800 barov) s piezo-injektormi,
priamym vstrekovaním a vysokotlakovým čerpadlom Bosch CP4.
0 250 403 001

Volvo XC 90

www.bosch.cz

V V atraktívnom SUV (Sport Utility Ve-

www.bosch.sk

0 250 403 001 vo Volvo XC 90

26

Bosch / Automobilová technika

Diesel News
Novinky v Automotive Aftermarket

Výmena dýz: jednoducho a bezpečne
Preskúšanie + oprava = hospodárnosť

0 250 202 137

The power
of style

Všetko môže ísť veľmi rýchlo: Hospodárna výmena dýz pri združených injektoroch v niekoľkých krokoch! Demontovať staré dýzy ... vložiť nové dýzy ... a zoskrutkovať s uhlovým držiakom.

0 250 202 137 v Honda Civic
Civic ponúka štýl, výkon, priestor a flexibilitu. Mimoriadny dizajn pripomína
takisto pri päťdverovom modeli vzhľad
klasického športového coupé. Opticky
rafinovane „skryté“ rukoväti zadných
dverí sú pritom výrazom štýlu. Jeho motor CTDi s priamym vstrekovaním Common Rail profituje takisto z rýchleho pomocníka pre štart Bosch Duraterm.
0 250 202 137 v Opel Astra & Co.
Pri Opel Astra Diesel si možno vybrať
z rôzne silných agregátov Common Rail:
od motora 1.7 CDTI ecoFLEX až k Top
-Diesel 1.9 CDTI s výkonom 110 kW
a 320 Nm. Všetky modely sú agilné so zapaľovacími sviečkami Bosch Duraterm

Riešenie pre všetky systémy dýz
Profesionálna výmena dýz je teraz príkladom hospodárnej a kompetentnej
opravy komponentov vznetových motorov v autoservisoch. Spoločnosť Bosch
dodáva profesionálne riešenie opráv
pre prakticky všetky injektory Common
Rail, vstrekovače a združené dýzy.

Zisk pre zákazníka i dielňu
Zákazníci požadujú kompetentnú opravu
za férovú cenu: Meniť by sa mali iba chybné komponenty. Iba originálne náhradné dielce Bosch zaisťujú pri výmene dýz
bezchybnú funkciu a vysokú životnosť.
Potom sa takisto zákazníci vracajú. Tým
takisto rastie a zarába vaša dielňa.

Celková bezpečnosť s dielcami Bosch
Profesionálne odborné znalosti, perfektne vzájomne prispôsobené špeciálne prípravky a vysoko kvalitné
komponenty vytvárajú dokonalú a výkonnú kombináciu. Spoločnosť Bosch
tak umožňuje presné opravy systémov
vznetových motorov v osobných i úžitkových vozidlách až do najmenšieho
detailu.

Partner č. 1 pri výmene dýz
Všetko od jediného dodávateľa: Bosch dodáva na trhu najrozsiahlejší program pre
opravy komponentov vznetových motorov:
Riešenie opráv pre všetky systémy
Pre každý typ motora je k dispozícii
optimálna vstrekovacia dýza
Všetky náhradné dielce v kvalite Bosch
Podrobné návody na opravy
Diagnostická technika a špeciálne náradie
Školenie a Hotline

už od štartu. Takisto pri vozidlách Opel
Corsa, Meriva a Combo zaisťuje technika zapaľovacích sviečok Bosch ideálnu

Novinka! Od januára 2010: Nové balenie vstrekovacích dýz, elementov čerpadla a výtlačných
ventilov
Deväťdesiat percent všetkých vozidiel je vybavených štvorvalcovými alebo šesťvalcovými motormi. Pre efektívne skladové zásoby v dielňach sa od
januára 2010 dodávajú vstrekovacie dýzy, elementy čerpadiel a výtlačné ventily v modernom, novom, z hľadiska veľkosti optimalizovanom balení.
Súhrnná jednotka balenia 12 kusov
(namiesto 10 kusov)
Veľká jednotka balenia s 96 kusmi
(namiesto 100 kusov)
I naďalej sú možné jednotlivé objednávky

Foto: Honda

teplotu v spaľovacom priestore.

Honda Civic 1.7
Komponenty vznetových motorov v novom balení

Najlepší zákazníci sú spokojní zákazníci. Aby to tak zostalo, ponúka Bosch
jedinečnú kombináciu efektívnej diagnostiky, rýchleho a spoľahlivého dodávateľského servisu a najväčšiu ponuku náhradných dielov na trhu. A tam, kde sa
toto všetko spája, tam vyhovujú nielen diely, ale tiež časový plán, organizácia
a výsledky. Diagnostika a diely: To vie len Bosch.

www.bosch.sk
www.bosch.cz

www.bosch.sk

Všetko opäť sedí
Diagnostika aj diely Bosch
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Termíny školení pro autoservisy v roce 2010

Název školení
JET Blok
BIS

Popis školení
Systémy L-, LH-, LU-, LE-, Mono-Jetronic a Mono-Motronic + EL1
TROST CZ

Od
8. 2.
12. 2.

Do
10. 2.

Osciloskop I.
EDC I
KTS
JET III
BIS

Základní principy funkce osciloskopu, nastavení a ovládání, praxe na vozidlech
EDC vozidlo I – Elektronické systémy vstřikování nafty
Testery elektronických systémů KTS 500/520/ 530/540/550/570/650/670
Vstřikování benzinu jiných výrobců
ELIT CZ

18. 2.
22. 2.
25. 2.
8. 3.
15. 3.

19. 2.
24. 2.
26. 2.
10. 3.

Klimatizace
BIS

Princim činnosti, konstrukce a funkce komponentů systému klimatizace
TROST CZ

16. 3.
17. 3.

FSA
BIS

Motortester FSA 720 / 740 / 750
Moderní diagnostika vozidel – PETERSON

18. 3.
22. 3.

BIS

Vznětové motory I. – PETERSON

23. 3.

BIS

Vznětové motory III. – PETERSON

24. 3.

BIS

Vznětové motory I. – IC SK

25. 3.

BIS

METEOR SK

26. 3.

ME - DZ

VW, Audi, Škoda, Seat, Citroën, Peugeot, Renault, Opel

29. 3.

ME - DZ

Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Ferrari, BMW, Ford, Mercedes, Volvo

30. 3.

ME - DZ

Mazda, Honda, Nissan, Toyota, Subaru, Kia, Mitsubishi, Hyundai, Suzuki

31. 3.

ME - DV

VW, Audi, Škoda, Seat, Citroën, Peugeot, Renault, Opel

31. 3.

ME - DV

Fiat, Lancia, Alfa Romeo, BMW, Ford, Mercedes, Volvo

1. 4.

ME - DV

Mazda, Honda, Nissan, Toyota, Kia, Mitsubishi, Hyundai, Suzuki

2. 4.

EDC II
BIS

Vznětové systémy CR, VP 29/30, VR 44, PDE
TROST CZ

6. 4.
9. 4.

8. 4.

EDC II
ABS BOSCH
JET IV
Klimatizace
BIS

APM - Automotive spol.s r.o.
Bosch brzdové systémy ABS
Zážehové systémy Bosch Motronic, přímé vstřikování MED, OBD
Princim činnosti, konstrukce a funkce komponentů systému klimatizace
Vznětové motory I. – AD PARTNER

12. 4.
15. 4.
19. 4.
22. 4.
23. 4.

14. 4.
16. 4.
21. 4.

EDC III
ME - NA

PETERSON
Irisbus, Iveco, Karosa, SOR, Neoplan, Renault, MAN

26. 4.
29. 4.

28. 4.

ME - NA

MB, Volvo, Nissan, Ford, VW, Scania

30. 4.

19. 3.
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Od
6. 5.
10. 5.
13. 5.
14. 5.
17. 5.
20. 5.
24. 5.
25. 5.
26. 5.
27. 5.
28. 5.
31. 5.
2. 6.
3. 6.
3. 6.
10. 6.
17. 6.
18. 6.
21. 6.
24. 6.
25. 6.
28. 6.
30. 8.
31. 8.
1. 9.
1. 9.
2. 9.
3. 9.
6. 9.
9. 9.
13. 9.
16. 9.
20. 9.
21. 9.
22. 9.
23. 9.
24. 9.
29. 9.
18. 10.
21. 10.
25. 10.
1. 11.
2. 11.
3. 11.
3. 11.
4. 11.
5. 11.
8. 11.
11. 11.
22. 11.
25. 11.
29. 11.
2. 12.
6. 12.

Do
7. 5.
12. 5.

19. 5.
21. 5.

1.6.

4. 6.
11. 6.

23. 6.

29. 6.

8. 9.
15. 9.
17. 9.

1. 10.
20. 10.
22. 10.
27. 10.

9. 11.
12. 11.
24. 11.
26. 11.
1. 12.
3. 12.
8. 12.

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.sk

Popis školení
Cizí brzdové systémy ABS
Přímé vstřikování SCI-Ford, EEC 5, Simtec
Princim činnosti, konstrukce a funkce komponentů systému klimatizace
Vznětové motory II. – AD PARTNER
EDC vozidlo III – CR Lucas-Delphi, CR-Bosch EDC 16
Rozšíření informací o použití osciloskopu při hledání závad, praktická cvičení na vozidlech
Moderní diagnostikavozidel – PETERSON
Vznětové motory I. – PETERSON
Zážehové motory II. – PETERSON
Moderní diagnostika vozidel – Inter Cars SK
METEOR SK
Inter Cars SK
Vznětové motory III. – Inter Cars SK
METEOR SK
Motortester FSA 720 / 740 / 750
Testery elektronických systémů KTS 500/520/ 530/540/550/570/650/670
Irisbus, Iveco, Karosa, SOR, Neoplan, Renault, MAN
MB, Volvo, Nissan, Ford, VW, Scania
Komfortní a bezpečnostní elektronika
ELIT CZ
TROST CZ
Měření geometrie náprav
VW, Audi, Škoda, Seat, Citroën, Peugeot, Renault, Opel
Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Ferrari, BMW, Ford, Mercedes, Volvo
Mazda, Honda, Nissan, Toyota, Subaru, Kia, Mitsubishi, Hyundai, Suzuki
VW, Audi, Škoda, Seat, Citroën, Peugeot, Renault, Opel
Fiat, Lancia, Alfa Romeo, BMW, Ford, Mercedes, Volvo
Mazda, Honda, Nissan, Toyota, Kia, Mitsubishi, Hyundai, Suzuki
Systémy L-, LH-, LU-, LE-, Mono-Jetronic a Mono-Motronic + EL1
ELIT CZ
EDC vozidlo I – Elektronické systémy vstřikování nafty
Základní principy funkce osciloskopu, nastavení a ovládání, praxe na vozidlech
Moderní diagnostika vozidel - PETERSON
Vznětové motory III. – PETERSON
Vznětové motory I. – PETERSON
Zážehové motory I. – Inter Cars SK
Zážehové motory II. – Inter Cars SK
Vstřikování benzínu jiných výrobců
Vznětové systémy CR, VP 29/30, VR 44, PDE
Testery elektornických systémů KTS 500/520/530/540/550/570/650/670
Zážehové systémy Bosch Motronic, přímé vstřikování MED, OBD
VW, Audi, Škoda, Seat, Citroën, Peugeot, Renault, Opel
Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Ferrari, BMW, Ford, Mercedes, Volvo
Mazda, Honda, Nissan, Toyota, Subaru, Kia, Mitsubishi, Hyundai, Suzuki
VW, Audi, Škoda, Seat, Citroën, Peugeot, Renault, Opel
Fiat, Lancia, Alfa Romeo, BMW, Ford, Mercedes, Volvo
Mazda, Honda, Nissan, Toyota, Kia, Mitsubishi, Hyundai, Suzuki
EDC vozidlo III – CR Lucas-Delphi, CR-Bosch EDC 16
Motortester FSA 720 / 740 / 750
APM - Automotive spol. s r.o.
PETERSON
Přímé vstřikování SCI-Ford, EEC 5, Simtec
Měření geometrie náprav
Komfortní a bezpečnostní elektronika

www.bosch.cz

Název školení
ABS CIZÍ
JET V
Klimatizace
BIS
EDC III
Osciloskop II.
BIS
BIS
BIS
BIS
BIS
Osciloskop
BIS
BIS
FSA
KTS
ME - NA
ME - NA
EL IV
BIS
BIS
FWA
ME - DZ
ME - DZ
ME - DZ
ME - DV
ME - DV
ME - DV
JET Blok
BIS
EDC I
Osciloskop I.
BIS
BIS
BIS
BIS
BIS
JET III
EDC II
KTS
JET IV
ME - DZ
ME - DZ
ME - DZ
ME - DV
ME - DV
ME - DV
EDC III
FSA
EDC III
Osciloskop II.
JET V
FWA
EL IV
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Nové nabíječky Bosch C3 a C7
umožňuje jejich výběr, nebo ještě lépe,
celý proces nabíjení dovede řídit automaticky podle okamžitého stavu akumulátoru. Funkce, která by rozhodně chybět
neměla, je režim udržovacího nabíjení.
Všechny výše uvedené podmínky splňují
nové nabíječky Bosch C3 a C7.

Nabíječka C3 pro osobní
vozy a motocykly
Menší z obou novinek je nabíječka s typovým označením C3. Je určena pro nabíjení akumulátoru osobních vozidel a motocyklů s jmenovitým napětím 6 a 12 V.
Nabíječka je plně automatická a vlastní
proces dobíjení lze ovlivnit výběrem čtyř
režimů. Samostatnou funkcí je přepínací
režim s udržovacím nabíjením.

Akumulátor – součást, které si většina
běžných řidičů ani nevšimne až do okamžiku, kdy ráno po chladné noci přijdou k vozidlu a nenastartují. Řešení,
která se v tento okamžik nabízejí, jsou
tři – spouštění motoru přes startovací
kabely z jiného vozidla, nabití „prázdného“ akumulátoru, nebo jeho výměna
za nový.
Výměna akumulátoru je v mnoha takových případech zbytečná. Mnohem
levnější variantou je pravidelná péče
a údržba akumulátoru. Sem patří kromě
kontroly napětí a stavu elektrolytu také
kontrola dotažení svorek na pólových nástavcích, jejich čistota a samozřejmě to
nejdůležitější – pravidelné dobíjení.

Klíčový význam
pravidelného dobíjení
Pravidelné dobíjení akumulátorů má zásadní vliv na životnost a spolehlivost akumulátoru. Význam pravidelného dobíjení
roste v případech, kdy je vozidlo po delší
dobu odstaveno a akumulátor se nemůže
dobíjet delší souvislou jízdou. Lépe se
mu ovšem nedaří ani v případě častého
popojíždění v chladných měsících roku,
kdy je spouštěno velké množství elektrických spotřebičů. V takových případech,

hrozí hluboké vybití akumulátoru, které
může znamenat i nevratné poškození některého z článků. Důsledkem je snížení
kapacity, zkrácení doby použitelnosti,
ztížené nabíjení nebo ztráta schopnosti
opětovného nabití. K vybíjení akumulátoru přitom dochází i samovolně. Proto je
důležitá údržba nabíjením akumulátoru
i v průběhu jeho skladování. Nejdéle po
3 měsících a při poklesu napětí na 12,3 V
je nutné akumulátor ihned dobít. Správné
dobití usnadní kvalitní nabíječka.

Kvalitní nabíječka a jak
ji poznat
Moderní nabíječky akumulátorů umožňují
nabíjení bez odpojení akumulátorů z elektrického systému vozidla. Pro autoopravny
má tato funkce význam z hlediska vyšší
bezpečnosti a komfortu. Citlivé elektrické
spotřebiče (airbagy, elektrické řídicí jednotky atd.) jsou chráněny před špičkami
napětí a nedochází ke ztrátě paměti uložených dat u autorádií, palubních počítačů
atd. Pokud je akumulátor nabíjen uvnitř
vozidla, je nutné postupovat podle pokynů dodaných výrobcem vozidla.
Akumulátory lze nabíjet řadou nabíjecích
metod, které jsou charakterizovány různými nabíjecími křivkami. Kvalitní nabíječka

Nabíječka C3 je vhodná pro akumulátory
s kapacitou 1,2 až 14 Ah v případě 6V
provedení a pro akumulátory s kapacitou
14 až 120 Ah v případě 12V provedení.
V obou případech není důležité, zda jde
o olověné akumulátory s elektrolytem
konstrukce WET, AGM, GEL nebo VRLA.
K připojení do elektrické sítě slouží plochá EU vidlice na téměř dvoumetrovém
kabelu. Ovládání nabíječky je plně interaktivní. Všechny stavy jsou obsluze signalizovány pomocí několika barevných
diod a kvalitní nabíjení tak s touto nabíječkou zvládne opravdu každý.
Nabíječka disponuje automatickým režimem impulzního nabíjení při napětí
akumulátoru mezi 7,5 a 10,5 V, který
přispívá k regeneraci hluboce vybitých
akumulátorů. Po dokončení nabíjení se
rovněž automaticky spouští udržovací
režim s nabíjecím proudem 1,5 A.

Nabíječka C7 pro osobní
i nákladní vozy
Větším bratrem „cé trojky“ je nabíječka
s typovým označením C7. Je určena pro
nabíjení akumulátorů osobních a nákladních vozidel. Jmenovité napětí vhodného
akumulátoru pro nabíjení touto nabíječkou je 12 a 24 V, přičemž kapacita 12V akumulátoru může být od 14 do 230 Ah, 24V
akumulátoru od 14 do 120 Ah. Nabíjení
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probíhá plně automaticky a lze volit ze
šesti různých režimů. Samostatnou funkcí je opět udržovací nabíjení akumulátorů
konstrukcí WET, AGM, GEL nebo VRLA
(olověný akumulátor s elektrolytem).
K připojení do elektrické sítě slouží plochá EU vidlice, ovládání nabíječky je plně
interaktivní a pozornosti by neměla ujít
funkce zálohování/napájení. Nabíječku
C7 tak lze používat i k napájení elektrických systémů vozidla v době, kdy je nabíjen akumulátor.
Všechny kroky nabíjení jsou obsluze signalizovány pomocí několika barevných
diod. Po dokončení nabíjení se automaticky spouští udržovací režim s nabíjecím
proudem 1,5 A. Nabíječka disponuje automatickým režimem impulzního nabíjení
při napětí akumulátoru mezi 7,5 a 10,5 V,
který přispívá k regeneraci hluboce vybitých akumulátorů.
Zavedení výše uvedených nabíječek na
trh plánuje společnost Bosch pro nadcházející sezónu 2010.

je pak příliš studený a proces nabíjení
neprobíhá za optimálních podmínek.
Akumulátory se nikdy nesmí nabíjet se
zamrzlým elektrolytem.
Před zahájením nabíjení je nutné provést vizuální kontrolu akumulátoru
a zjistit případné poškození tělesa aku-

Pár tipů na závěr, aneb co
ani nejlepší nabíječka neumí
Při nabíjení akumulátorů nezapomeňte
na několik důležitých věcí.
Nedoporučuje se nabíjet akumulátory s teplotou nižší než 5 ºC. Elektrolyt

mulátoru, krytu akumulátorů a přípojek.
Poškozené akumulátory by neměly být
nabíjeny.
Pokud má akumulátor přístupné šroubovací zátky, je nutné překontrolovat hladi-

dě potřeby množství elektrolytu doplnit
destilovanou vodou.
Nabíječka se nesmí zapínat před připojením akumulátoru a nesmí se vypnout,
dokud se nabíjení nedokončí. Je také nutné překontrolovat, zda mají svorky dobrý
kontakt jejich přitlačením na přípojky.
Během nabíjení je nutné zajistit dostatečnou ventilaci, zvláště při nabíjení
v místnosti. Zvýšená koncentrace uvolňovaného vodíku ve vzduchu může způsobit výbuch při zajiskření.
Mgr. Petr Semerád

nu elektrolytu v každém článku a v přípaZákladní technické parametry
6/12 V, čtyři kroky nabíjení, plně
automatická s udržovacím nabíjením

Vstupní napětí
Výstupní napětí, jmenovité
Nabíjecí proud
Typy akumulátorů
Kapacita akumulátoru

C7
12/24 V, šest kroků nabíjení, plně
automatická s udržovacím nabíjením

220 – 240 V ~50/60 Hz
6/12 V

12/24 V

3,8 A nebo 0,8 ± 10 %

7 A nebo 3,5 ± 10 %

olověné s elektrolytem (WET, AGM, GEL, VRLA)
6 V/1,2 – 14 Ah
12 V/14 – 120 Ah

12 V/14 – 230 Ah
24 V/14 – 120 Ah
12 V charge - Car/MoBa
14,4 V/7 A

Provozní režimy

6 V charge
7,3 V/0,8 A; 1,2 – 14 Ah

12 V charge - Winter/AGM
14,7 V/7 A

12 V charge – MoBa
14,4 V/0,8 A; 1,2 – 14 Ah

12 V Boost Regeneration
16,5 V/1,5 A

12 V charge – Car
14,4 V/3,6 A; 14 – 120 Ah

12 V Power Supply
13,6 V/5 A

12 V charge - Winter/AGM
14,7 V/3,8 A; 14 – 120 Ah

24 V charge Truck
28,8 V/3,5 A
24 V charge Truck - Winter/AGM
29,4 V/3,5 A

www.bosch.sk

Stručný popis a použití

C3

www.bosch.cz

Typ
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Nová generace ultrazvukové pomůcky
pro parkování - Bosch Parkpilot URF7
Parkpilot zjistí i překážky, které leží
mimo zorné pole řidiče. Při parkování
a manévrování v těsném prostoru detekuje parkovací systém Bosch přesně
překážky a opticky i zvukově signalizuje přítomnost jiných zaparkovaných
automobilů, hydrantů, patníků atd.
Funkce Parkpilot:
Ultrazvukové senzory vysílají krátké ultrazvukové impulzy, které se odráží od
případných překážek, a jsou jako signál
echa znovu senzorem registrovány. Řídicí
jednotka tyto signály během provozu trvale vyhodnocuje a vypočítává nejmenší
vzdálenost vašeho vozidla k potenciální
překážce. Tyto informace jsou řidiči sdělovány opticky i akusticky.

Systém v přední i zadní části vozu se aktivuje automaticky při zařazení zpátečky
– tedy dokonalá bezpečnost.
V případě jízdy s přívěsem možnost vypnutí systému vypínačem.

Co je nového oproti URF6?






Velikost snímačů je o 30 % menší
Samostatný přední systém
– může být instalován i bez
zadního systému
Nastavitelná hlasitost
Jednoduché instalační instrukce
na CD

nebo www.bosch.sk/aa, tištěná verze



u vašich velkoobchodních partnerů

Dva různé systémy pro zadní část
automobilu přizpůsobené pro menší
a větší vozidla
Originální kvalita Bosch za dobrou cenu

Výhody URF7:





Dodatečné (retrofit) vybavení vozidla
novým parkovacím systémem Parkpilot
URF7 s výrazně menšími senzory od společnosti Bosch poskytne zvýšenou bezpečnost a pohodlí.

Velký snímací rozsah rozpozná
i úzké a nízké objekty



Samostatný systém pro přední část
vozidla



Senzory a obrysové kroužky je možné nalakovat v barvě nárazníku

Lubomír Maršálek

Sada pro
zadní část

Nový Bosch Parkpilot URF7 je k dostání
pro přední a zadní část vozidla. Nabízí
větší komfort a bezpečnost při parkování nebo zajíždění do úzkých, hůře přehledných míst.

3kanálový zadní systém
0 263 009 564

Sada pro
přední část

Český a slovenský návod k obsluze a instalaci v PDF najdete na www.bosch.cz/aa

Ve spojení se zadním retrofit
systémem

4kanálový přední systém
0 263 009 566

4kanálový zadní systém
0 263 009 565

Samostatný případ ve spojení
se zadním sériovým systémem

4kanálový samostatný přední systém
0 263 009 571
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Halogenové žárovky „Plus 90“
se dodává v provedení H1, H4 a H7, což
jsou vhodné typy pro většinu vozidel.





Až o 90 procent vyšší světelný výkon
oproti standardním halogenovým
žárovkám.
Lepší osvětlení silnice díky delšímu
a většímu světelnému kuželu.
Přirozená bílá barva pro uvolněnou
jízdu.

Použitá technologie

Žárovky Plus 90 vyzařují daleko vlídnější
světlo, než mají standardní halogenové
žárovky. Toto světlo podobné dennímu
světlu vnímají řidiči jako mnohem příjemnější, protože zajišťuje v noci uvolněnou jízdu bez únavy. Nová řada žárovek

www.bosch.sk

Žárovky Plus 90 dosahují ve světlometech delšího a většího světelného kuželu
a daleko lépe osvítí silnici. Tím přispívají k vyšší bezpečnosti při jízdě v noci
a za špatných povětrnostních podmínek.
Řidič dokáže mnohem dříve rozpoznat
nebezpečí, překážky nebo dopravní značení.

Znázornění dosvitu světlometů
Standardní žárovka

Mgr. Petr Semerád

Žárovka Plus 90

www.bosch.cz

Nová řada halogenových žárovek
Plus 90 dosahuje v porovnání se standardními halogenovými žárovkami až
o 90 procent vyšší světelný výkon. Tak
se tyto halogenové žárovky v programu
Bosch dostávají v současnosti mezi žárovky s nejvyšší světelnou intenzitou
a nejvyšším výkonem.

Nové žárovky Plus 90 nabízejí daleko
vyšší světelný výkon v kombinaci s bílou
barvou světla. Toho je dosaženo speciálně konstruovaným tělesem žárovky.
Baňka je naplněna xenonovým plynem,
optimalizací prošla konstrukce žhavicí
spirály a vše umocňuje povrchová úprava baňky s modrým povlakem. Tu mají
typy H4 a H7 stříbrnou, a proto žárovky
Plus 90 vypadají mimořádně elegantně
především ve velkoplošně zasklených
světlometech. Obě úpravy, stříbrná krytka a modrý kroužek na povrchu, kromě
toho zajišťují i zajímavý efekt vypnutého
reflektoru – světlomet se modře třpytí.
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Stěrače Bosch

Revoluce ve stírání

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 výkon s čistším a tišším stíráním za každých povětrnostních podmínek. Zákazníci rozdíl jasně poznají.

www.bosch.cz www.bosch.sk
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Stěrače Bosch Aerotwin vítězem testu

Jednička pro Bosch
Aerotwin
Při všech zkouškách, jak při plusových,
tak také při minusových teplotách, se
stěrače Bosch Aerotwin dokázaly jasně
prosadit vůči konkurenci, což jednoznačně vyjádřili testovací pracovníci ADAC.
Nejlepší výsledky dosáhly nejmodernější bezkloubové stěrače. Druhé stěrače
Bosch v testu, tedy Twin Spoiler, se ukázaly nejen jako nejlepší stěrače se třmeny, dosáhly ta ké třetí místo v celkovém
hodnocení.

Bezproblémová montáž
Známku „velmi dobrý“ dostaly Aerotwin
nejen za vynikající výsledky při stírání

Závěry ADAC
Při koupi stěračů se vyplatí dbát na
kvalitu a zaplatit za ni také o trochu více. Celkově se totiž kvalitnější a trochu
dražší produkty v testu ukázaly jako cenově výhodnější. Kromě toho by měli řidiči sáhnout po modernějších stěračích

s plochou lištou, protože vydrží déle poskytovat lepší stírací výkon.

Dokonalá kombinace
materiálů
Vynikající výsledky stírání dosahují stěrače Bosch Aerotwin také díky na míru
přizpůsobené pružinové liště, která se
dokáže optimálně tvarově přizpůsobit zaoblení předního skla. S takto dosaženým
rovnoměrným přítlačným tlakem dosahují
Aerotwin v každém bodě na předním skle
perfektní stírací výkon. Aerodynamický
profil kromě toho zajišťuje, aby se stěrače nezvedaly ani při vysokých rychlostech
jízdy, a kromě toho, aby způsobovaly co
nejnižší hluk způsobený proudícím vzduchem. Pryž stírací lišty s flexibilním hřbetem, s hranou odolnou vůči opotřebení
a s potahem zaručujícím lehký chod je
velmi náročně konstruována. Při použití
vysoce odolné pryže a za dodržení rovnoměrného rozložení na předním skle dosahují stěrače Bosch Aerotwin mimořádně
dlouhé životnosti.

www.bosch.sk

V aktuálním testu stěračů ADAC, který
zveřejnil automobilový klub na své internetové stránce, zazářily Bosch Aerotwin
ve všech disciplínách jako jednoznačný
vítěz testu. Jako jediné stěrače dosáhly
Aerotwin celkové známky „velmi dobrý“.
Vedle pěti bezkloubových stěračů, tzv.
plochých lišt nebo Aero-stěračů, bylo
testováno také pět stěračů se třmeny,
které „jsou podle analýzy trhu relevantními a zajímavými značkami stěračů“.
Na VW Golf IV byla testována montáž na
vozidle a především také kvalita stírání
jak za letních +20 °C, tak také za zimních
-8 °C. Stěrače přitom musely prokazovat
svou kvalitu v novém stavu, při zkoušce
po opotřebení a také po umělém slunečním ozáření.

po dobu velmi dlouhé životnosti. Také
za montáž na vozidlo a za upevnění stíracího ramínka dostaly stěrače Bosch
známku 1. Montáž stěračů na vozidlo
je často problémem, na který si stěžovali testovací pracovníci ADAC a požadovali „uživatelsky příjemné a jednotné
spojovací prvky mezi ramínkem stěrače
a stírací lištou“. Pomocí univerzálního adaptéru „Multi-Clip“ pro Aerotwin
Bosch tyto požadavky již splňuje. Nově
na stěrači předem namontovaný adaptér
je vhodný pro nejrůznější typy stíracích
ramínek nejdůležitějších konstrukčních
řad osobních vozidel na evropském trhu. Bosch kromě toho nabízí stěrače
Aerotwin také pro starší vozy.

www.bosch.cz

Stěrače Bosch Aerotwin
dostaly jako jediné stěrače
známku „velmi dobrý“
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Důležitá novinka ve stírací technice



Značná úspora času i nákladů při
montáži.
Vhodný i pro modely stěračů převedených ze Sidelock na Toplock
(např. VW Golf V).

Zima dala stěračům zabrat –
vyměňte je!
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?

Pokud bychom měli nějak stručně a zá-

Jasný výhled v nabídce stěračů

roveň výstižně charakterizovat novinku,

Multi-Clip, nový adaptér stěračů Aerotwin,
v sobě spojuje špičkový komfort pro vaše
zákazníky i pro váš obchod:

kterou firma Bosch právě představuje
v oblasti stírací techniky, nabízejí se
jen tři slova – komfort, rychlost a jednoduchost. To je stručná charakteristika systému Multi-Clip!




Zákazníci naleznou vhodný stěrač
i bez poradenské služby.
Snižuje se počet vrácených a chybně zakoupených dílů.

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, která se projevuje
šmouhami nebo poskakováním stěrače
a končí nesetřenými plochami a špatným
výhledem řidiče přes čelní sklo. V takovém případě je již výměna stěračů za
nové nezbytná.
Mgr. Petr Semerád

Multi-Clip je malý díl s velmi velkým účinkem. Součástka, díky které budou mít
vaši zákazníci vždy jistotu při nákupu
nových stěračů. Jistotu, že zakoupený
stěrač bude vždy správně pasovat. Nový
Aerotwin Multi-Clip pokrývá až čtyři nejdůležitější způsoby připojení stíracích
ramének na trhu – je vhodný pro kompletní nabídku vozidel největších výrobců na celém světě. Vaši zákazníci se tak
lehce zorientují v široké nabídce kvalitního zboží stírací techniky firmy Bosch.

Multi-Clip – jeden pro všechny
V balení stěračů Bosch Aerotwin již nejsou žádné volné díly. Žádná sada nejrůznějších adaptérů, z kterých by si řidič
musel složitě vybírat a zkoušet ten nejvhodnější. Adaptér Multi-Clip je předem
smontován, a umožňuje tak komfortní
výměnu stěračů pomocí několika jednoduchých kroků. Přitom je univerzálně
použitelný pro celosvětově nejdůležitější modely vozidel.

Jeden pro všechny: Nový Aerotwin
Multi-Clip je vhodný pro čtyři
nejdůležitější způsoby připojení
stíracích ramínek v celém trhu
vozidel.
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V této mapě jsou vyznačena města s velkým potenciálem pro úspěšné fungování
dalšího Bosch Car Servisu….třeba právě toho vašeho.
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potenciál pro rozvoj servisní sítě Bosch Car Service
stávající Bosch Car Service (podrobný seznam servisů najdete na www stránkách (viz dole)

Česká
Lípa

Trutnov
Louny

Náchod
Jeseník
Kolín

Praha

Bruntál

Beroun
Tachov

Třinec
Frenštát pod
Radhoštěm

Benešov
Žďár n.
Sázavou
Boskovice
Klatovy

Písek

Prachatice

Blansko
Vyškov

Kroměříž
Uherské
Hradiště

Jindřichův
Hradec

Vsetín

Uherský
Brod
Břeclav

Český Krumlov

Vstupte do úspěšného konceptu 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:
• softwaru ESI[tronic], a díky jeho pravidelné aktualizaci
• špičkové diagnostické technice Bosch
• vysoce odborným technickým školením
• službě hotline a databance vědomostí
Cokoliv vás zajímá z oblasti servisního konceptu Bosch Car Service (pro Českou i Slovenskou
republiku), vám radi zodpovíme a poskytneme vám všechny potřebné informace.
Více informací a kontakty naleznete zde: www.bosch-service.cz nebo www.bosch-service.sk

www.bosch.cz
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V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte správce sítě BCS:
Čechy: Milan Ernest, tel. 602 122 255
Morava: Milan Švancara, tel. 602 133 583
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Vysoce účinné palivové filtry Bosch
jišťují spolehlivý chod motorů a dlouhodobě spolehlivou ochranou vstřikovacích
systémů od nečistot v palivu.
Moderní, maximálně citlivé vstřikovací
soustavy, jako například Common Rail,
vyžadují nová řešení filtrace přizpůsobená nové konstrukci. Společnost Bosch
má jakožto výrobce a dodavatel kompletních vstřikovacích systémů tu nejlepší
kvalifikaci pro výrobu filtrů na konkrétní
typ motoru, vozidla.

Základní přehled
Velikost částeček
3 - 5 µm
Nečistoty obsažené v palivu vedou,
zvláště u moderních vstřikovacích zařízení, ke zvýšenému opotřebení jejich
komponentů a případně i přímému poškození (např. vstřikovačů). Také voda
vázaná v palivu může způsobit v důsledku koroze závažné škody. V nejhorším
případě může dojít k úplnému selhání
vstřikovací soustavy, a tím k zastavení
vozidla.
Opotřebení vstřikovací soustavy, resp.
karburátoru, má za následek výrazně
zvýšenou spotřebu paliva a snížený výkon motoru.
Filtry (čističe) v palivovém okruhu zachytávají částečky způsobující opotře-

bení. Na odlučování znečišťujících látek
ve formě pevných částeček se kromě
efektu síta podílí ještě nárazový efekt,
difuzní a blokovací efekt. Kvalita odlučování těchto jednotlivých efektů závisí na
velikosti a průtočné rychlosti částeček.
Čisticí médium je tomu přizpůsobeno.
Mechanismus odloučení vody je založen
na různém povrchovém pnutí a na různé
měrné hmotnosti vody a paliva.
Filtry musí také spolehlivě zvládat výkyvy
teplot a intenzivní pulzy paliva. To je důvodem, proč materiály používané ve filtrech, jako např. plast, ocel a hliník, musí
odolat korozi v agresivním prostředí paliva a udržet si svůj tvar i při vysokém tlaku.
Palivové filtry významným způsobem za-

Společnost Bosch patří mezi přední světové dodavatele filtrační techniky
pro osobní i nákladní vozidla a používá vždy nejnovější filtrační materiály.
Na výzkumu a jejich vývoji spolupracuje s předními světovými výrobci motorů
a vozidel.

Účinnost %
98

5 - 10 µm

99

10 - 15 µm

100

15 - 20 µm

100

20 - 30 µm

100

> 30 µm
100
Stupeň filtrace částeček Bosch palivových
filtrů (dle ISO 13353)

Výrobní závod
Aranjuez (dříve Alcalá) – Španělsko
Rozloha 89 000 m2
 Vlastnictví 100 % Bosch
 Produkce palivových filtrů a vstřikovacích komponentů již od roku 1930
 Výroba a distribuce pro prvovýbavu
i Aftermarket (OE, OES, IAM)
 Kapacita: 20 mil. kusů ročně
 Zaměstnanci: 280
 Sortiment filtrů: palivové, olejové,
vzduchové a Denox-filtry
Testy dle norem:
 Účinnost a životnost
 ISO TR 13353
 ISO TS 13353 (2002)
 ISO 19438 2003
 Odloučení vody
 ISO 4020
 ISO 16332
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Vliv vibrací na účinnost palivových
filtrů

mínek provozu. Otřesy z důvodu jízdy

u konkurenčního filtru snížení účinnosti

po nerovných vozovkách, vibrace mo-

z původních 92,1 % až na 84,5 %.

V Aranjuez se navíc testuje i účinnost fil-

toru atd., to vše ovlivňuje funkci filtrů

trů při vibracích (otřesech), ačkoliv toto

a jejich účinnost. V některých případech

není součástí běžných testů dle norem

pak může být snížení účinnosti velmi vý-

ISO 4020, 19438 atd.

razné.

Ve speciálních boxech se zde simuluje

V kategorii částeček o velikosti 3 – 5 μm

ani těch nejmenších částic u našich filtrů.

účinnost filtrace jako za reálných pod-

(mikronů) testy například prokázaly

Lubomír Maršálek

Účinnost Bosch palivových filtrů se zde
přitom sníží maximálně o 1 % (z 98 % na
97 %). Tzn. že ani různorodé vibrační efekty nemají prakticky vliv na kvalitu filtrace

Jaro se blíží!
Filtry vnitřního prostoru Bosch

Výhody pro obchod s Bosch
filtry vnitřního prostoru


Opakovaná příležitost k obchodu
na bázi intervalu výměny



Pokrytí trhu >95 % v Evropě



Kvalita prvovýbavy v celém programu



Jednoduché a přehledné pokyny
pro instalaci a snadnou montáž



Snadný přechod ze standardních
kabinových filtrů na filtry s aktivním uhlíkem



Rostoucí trh s kabinovými filtry

Filtry vnitřního prostoru od společnosti
Bosch zabraňují vniknutí nečistot, pylů
a bakterií do interiéru a chrání tím jak
zdraví řidiče a cestujících, tak komponenty vnitřní ventilace/klimatizace.
V nabídce jsou mimo standardního provedení i filtry vnitřního prostoru s aktivním uhlíkem. Vrstva obsahující aktivní uhlík zachycuje i zdravotně závadné
a zapáchající plyny jako jsou např. ozón
nebo výfukové plyny.

Vyšší bezpečnost: čerstvý vzduch
znamená lepší schopnost se
koncentrovat



Dobrý výhled z vozidla: snížení
kondenzace vodních par a omezení usazování prachu a smogu
na vnitřních sklech



Zdravější vzduch pro dýchání:
efektivní filtrace nečistot, pylů
a bakterií



Ochrana klimatizace: pevné
částečky a mikroorganismy se
nedostanou do výparníku

U všech je zajištěno, že perfektně pasují na své místo a zajistí tím optimální
ochranu.
Každé balení obsahuje pokyny pro instalaci a snadnou montáž.

Originální kvalitu Bosch žádejte u svých velkoobchodních partnerů Bosch, viz strana 43.

Lubomír Maršálek

www.bosch.cz

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



www.bosch.sk

V případě filtrů vnitřního
prostoru existují 4 významné
důvody pro jejich
pravidelnou výměnu:
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Filtrace paliva a moderní vznětové
vstřikovací systémy

Základním požadavkem pro bezporuchový provoz moderních vstřikovacích systémů vznětových motorů je použití palivového filtru, který je speciálně přizpůsoben požadavkům vstřikovací soustavy.
Vzhledem k razantnímu vývoji dieselové
technologie jsou na filtraci paliva, předtím než se dostane do systému vstřikování, kladeny stále větší nároky.
Zatímco před třiceti lety se měřilo
u vstřikovacích systémů s řadovým čerpadlem s tolerancí 0,1 mm (100 μm),
dnes se pohybujeme u nejnovějších CR
vstřikovacích systémů u některých součástí s tolerancemi 0,001 mm (1 μm).

Obrázek 1

Vstřikovací systémy mají dnes i daleko
větší životnost. Některá nákladní vozidla
najedou bez závady ve vstřikovacím systému přes 1 milion km a po celou dobu
musí být zajištěna kvalitní filtrace paliva.
Důležitým kritériem pro bezporuchový
provoz je proto i dodržování termínu výměny palivového filtru.
Prvním předpokladem, aby nedošlo
k poškození vstřikovací soustavy, je vyvarovat se natankování nekvalitní nafty.
Palivo může být kontaminováno organickými či anorganickými částicemi nebo
vodou při výrobě, dopravě, skladování,
tankování nebo přes odvětrání palivové
nádrže.

Obrázek 2

Moderní vstřikovací systémy vyžadují
velkou účinnost filtrace (přibližně devadesátiprocentní) drobných částic o velikosti od 3 μm do 5 μm. Právě drobné
nečistoty v palivu (3 μm – 10 μm) způsobují opotřebení součástí moderních
vstřikovacích soustav. Nejenom u vstřikovačů dochází vlivem abrazivních nečistot k opotřebení, a tím ke změně
optimální vstřikovací dávky, ale dochází
tímto i k opotřebení dalších komponentů vstřikovací soustavy, u CR systémů
je to vysokotlaké čerpadlo. Také voda
obsažená v palivu, jak ve vázané formě
(emulze) či nevázané formě (kondenzovaná voda vlivem teploty), může způsobit poškození komponentů vstřikovacího
systému na základě koroze nebo vlivem
nedostatečných mazacích schopností
paliva. Nedostatečně přefiltrované palivo může vést až ke zničení komponentů
vstřikovací soustavy.
Obrázek 1, 2 a 3:
Koroze vnitřních částí CR vstřikovače
(ventilu, kotvy, trysky) vlivem vody v palivu. Příčinou může být i nekvalitní palivový filtr nebo nebyl dodržen termín jeho
výměny. Závada se projeví nepravidelným chodem motoru, nižším výkonem
nebo špatným startem.
Obrázek 4 a 5:
Erozivní opotřebení sedla kuličky ventilu
CR vstřikovače vlivem nečistot v palivu.

Obrázek 3
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Příčinou může být nedostatečná filtrace. Závada se projeví nerovnoměrným
volnoběhem, nižším výkonem motoru,
špatným startem nebo vynecháváním
motoru.

Obrázek 4

Obrázek 6:
Zkorodovaný vnitřní prostor CR vysokotlakého čerpadla vlivem nekvalitního paliva.
Příčinou může být nekvalitní palivový filtr
nebo nebyl dodržen termín jeho výměny.
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Závada se projeví nižším výkonem a špatným startem motoru.
Ing. Tomáš Blaha

Obrázek 5

Obrázek 6

Školicí středisko 2010

Významnou událostí je školení pro pedagogické pracovníky probíhající v prvním
týdnu března. Jde o kurz spadající do projektu vzdělávání pedagogických pracovníků automobilních oborů 14 pilotních škol
České republiky. Na tomto projektu se od
roku 2006 podílejí firmy Škoda Auto, a. s.,
a Robert Bosch. Od minulého roku se
do 2. kola těchto školení zapojila i firma
Scania. Březnové školení probíhá v našem
školicím středisku a tématem je geometrie podvozku, ABS, ASR, ESP, nové typy
převodovek, elektronické parkovací brzdy a topení/klimatizace. Cílem školení je
rozšířit vědomosti učitelů o novinky, které
se za poslední dobu objevily v systémech
a diagnostické technice Bosch a v nových
modelech vozů Škoda.
Jistých změn doznalo i vybavení školicího střediska. Byly doplněny některé
přístroje, které se od minulého roku objevují v nabídce prodávaného dílenského vybavení. Jde především o nové typy
přístrojů pro servis klimatizací ACS 600
a ACS 650, přístroj pro měření geometrie v provedení 3D FWA 4630 a konvenč-

ní typ s měřicími hlavami FWA 4437
a v neposlední řadě nově homologovaný přístroj pro měření emisí zážehových i vznětových motorů BEA 850
s aktualizovaným softwarem.
Pro ilustraci je přiložen přehled plánovaných školení do konce letošního
roku. V případě, že vás některé téma zaujme, stačí zajít na internetové
stránky firmy Bosch (http://aa.bosch.
cz/Skoleni/Terminy-skoleni.html), vybrat si z nabízených termínů a on-line
se přihlásit.
Těšíme se na vás ve školicím středisku
automobilové techniky Bosch
Za tým školitelů
Ing. Štěpán Jičínský

www.bosch.sk

Dále pak už následovala obvyklá školení na téma vstřikovacích a zapalovacích
systémů Bosch pod názvem JET II, školení Osciloskop I představující základy
práce s osciloskopem na elektrických
systémech vozidel, školení elektro-

nických systémů vstřikování vznětových
motorů EDC I a školení na obsluhu diagnostických přístrojů řady KTS 5xx.

www.bosch.cz

Po krátké pauze na začátku roku se
školicí středisko opět rozjelo na plné obrátky. Program školení začal
tématem klimatizace. Proběhlo několik kurzů pro společnost Barum
Continental, kde jsme pracovníky
její sítě rychloservisů školili na diagnostiku a opravy systémů vozidlové
klimatizace. V projektu spolupráce
s firmou Barum Continental se do
budoucna počítá s rozšířením školení
i na další témata.

Zapalovací svíčky

Dieselové systémy

Benzinové systémy

Stírací technika

Diagnostika

Zásobování energií

Světelná technika

Komfortní elektronika

Brzdové systémy

Filtry
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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, s.r.o., 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

272 072 332
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@peterson-technik.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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1 0 1 2 4 km

0 4 8 8 9 km

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.

