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Rozsáhlý program povrchově 
upravených brzdových kotoučů

Vážení čtenáři,

jak vám již v úvodníku minulého čísla moje kolegyně Monika 
Opletalová předestřela, v letošním roce bude prostor tohoto úvod-
níku patřit postupně jednotlivým pracovníkům divize Bosch. To 
proto, abyste měli možnost se s některými pracovníky společnosti 
Bosch alespoň takto krátce seznámit.

Právě v tomto čísle Formule jsem dostal tento milý úkol já, a proto 
mi dovolte se nejprve krátce představit. Ve firmě Bosch, v divizi 
Automobilová technika, zastávám pozici produktového manažera 
pro segment diagnostické techniky, a to v rámci českého a sloven-
ského trhu. 

Velmi zjednodušeně by se dalo říci, že mým úkolem je připravit 
takové podmínky, aby se dostalo správné zboží za správných pod-
mínek ve správný čas ke správnému zákazníkovi. 

Hned v úvodu bych vás chtěl pozvat na expozici společnosti Bosch 
na brněnské výstaviště. Začátkem června se tu koná výstava Autotec 
a Autosalon 2010. Je to velmi významná událost tohoto roku týkají-
cí se našeho oboru, oblasti automobilové techniky.

Jedním z důvodů, proč jsem jako produkt manažer diagnostické 
techniky dostal prostor k vám promluvit právě v tomto „veletržním 
vydání Formule“, je právě to, že na našem stánku bude diagnos-
tika hlavním tématem. To však v žádném případě neznamená, že 
bychom chtěli opomíjet skutečnost, že Bosch je významným sys-
témovým dodavatelem náhradních dílů špičkové kvality. I tu na 
našem stánku uvidíte. 

Důvodem, proč klademe důraz na tuto oblast, je zejména fakt, že 
vývoj výroby automobilů jde mílovými kroky vpřed. Automobilový 
průmysl chrlí denně nové, více sofistikované systémy, se kterými 
si poradí jen špičková diagnostika. Pro rychlé a správné vyhledání 
závady a nastavení dalšího správného postupu jejího odstranění se 
tak stává klíčovým momentem jednak samotná znalost automecha-
niků a samozřejmě také kvalitní diagnostika. Společnost Bosch je 
připravena vám poskytnout obojí. 

V pavilonu G budete mít možnost zjistit, co nového pro vás Bosch 
připravuje a co vám nabízí. Ať už v oblasti technické nebo v oblasti 
vzdělávání a školení. A máme vám co nabídnout! 

Rozhodně nejsme pouze úzce specializovaným producentem špič-
kových motortesterů a ucelené řady KTS přístrojů. Naše nabídka 
se rozšiřuje téměř každým dnem! Vývojáři společnosti Bosch drží 
krok s rychlým technickým vývojem, který se prolíná celým auto-
mobilovým průmyslem. S trochou nadsázky by se dalo říci, že naše 
nabídka diagnostiky je tak velmi obsáhlá, že se už k nám na vnitřní 
stánek ani celá nevejde. 

Z tohoto důvodu jsme pro vás letos připravili nejenom vnitřní expo-
zici v pavilonu G, ale také i venkovní stánek, který bude umístěný 
před tímto pavilonem. Rozhodně jej nebudete moci minout bez 
povšimnutí. Tento prostor věnujeme výhradně prezentaci nové, 
unikátní 3D geometrie Bosch FWA 4630. 

Přijďte a my se vám budeme rá-
di věnovat! Zodpovíme vaše do-
tazy, předvedeme vám, jak naše 
technika pracuje. Získáte tak 
novou představu o vašich mož-
nostech. Buďte na našich obou 
stáncích srdečně vítáni!

Ing. Jan Horák
Produktový manažer 

diagnostické techniky

divize Automobilová technika
Robert Bosch odbytová s. r. o.

S celkem více než 140 produkty nabízí nyní společnost Bosch 
rozsáhlý program povrchově upravených brzdových kotoučů. 
Brzdové kotouče Bosch se vyznačují vynikajícím brzdným výko-
nem, dlouhodobou ochranou proti korozi a mimořádně malými 
tolerancemi. Brzdové kotouče Bosch se dodávají s povrchovou 
úpravou hliníkem nebo zinkovým práškem. 

Oba druhy povr-
chových úprav jsou 
z ekologických ma-
teriálů, a proto je 
servisy při montáži 
nemusí odstraňovat. 
Výhodou povrcho-
vě upravených brz-
dových kotoučů je, 
že autoservisy tyto 
povrchově uprave-
né kotouče nemusí 
před instalací nijak dále upravovat. Odpadá tedy čištění, jak 
je to například u brzdových kotoučů s olejovou vrstvou. Kromě 
toho zůstává oblast brzdového kotouče s povrchovou úpravou 
chráněna proti korozi i po montáži. Při zajíždění brzd nedo-
chází k žádnému poklesku koeficientu tření, jako doporučení 
pro zajíždění by se mělo provést deset až dvacet brzdění ze 
střední rychlosti.

Pozvánka do Brna

Přijďte se podívat na náš stánek č. 004, 
hala G1 nebo na venkovní plochu G, rádi 
vás přivítáme a představíme vám naše novinky.

Brno, 5. 6. - 10. 6. 2010
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Nový motocyklový ABS od Bosch

varianta šla do sériové výroby v listopa-
du 2009.

Zatímco počet smrtelných nehod v au-
tomobilech v Německu poklesl od roku 
1970 o více než 80 %, počet úmrtí moto-
cyklistů zůstává řadu let v podstatě beze 
změny. V roce 2008 bylo 822 mrtvých. 
Při stejné cestovní vzdálenosti je riziko 
smrtelné nehody na motocyklu 20krát 
vyšší než při jízdě autem.

Studie poukazují na potenciál 
záchrany životů
Odborníci považují protiblokovací brz-
dový systém za obrovský příspěvek 
k bezpečnosti. Studie publikovaná v ro-
ce 2008 německým Spolkovým ústavem 
pro výzkum dopravy (BASt) uvádí, že 
budou-li všechny motocykly vybaveny 

Ocenění za inovaci Bosch

„Žlutý anděl“ za nový 
motocyklový ABS

ADAC vzdává hold potenciálnímu 
zachránci životů
• Nejmenší a nejlehčí protiblokovací 

brzdový systém pro motocykly 
• První protiblokovací brzdový systém 

na světě vyvinutý speciálně pro mo-
tocykly 

• Nákladově optimalizovaná technolo-
gie pro všechny třídy motocyklů 

ADAC, přední německá automobilová 
asociace, udělila společnosti Bosch ce-
nu „Gelber Engel“ (Žlutý anděl) za nový 
motocyklový ABS (protiblokovací brzdový 
systém). Při udělování první ceny v kate-
gorii „Inovace a životní prostředí“ vzdala 
porota hold skvělému potenciálu bez-
pečnosti v silničním provozu, který tato 
novinka firmy Bosch nabízí. Cenu obdržel 
14. ledna na slavnostním shromáždění 
v Mnichově Dr. Werner Struth, předse-
da představenstva divize Bosch Chassis 
Systems Control. „Konstrukce systému 
byla z pohledu nákladů optimalizována 
a poprvé umožňuje využití u motocyklů 
všech tříd,“ řekl Struth. „Tímto způsobem 
napomáháme co nejrychlejšímu rozšíře-
ní této technologie zachraňující životy.“ 
Letos je to již potřetí, kdy Bosch získal tuto 
vysoce prestižní cenu za inovaci, která se 
uděluje každoročně od roku 2005. 

Bosch vyrábí systémy pro řízení brzd 
motocyklů od roku 1994. Zatímco všech-
ny ABS systémy na trhu dosud vycházely 
z technologií osobních automobilů, vy-
vinuli nyní technici v odborném centru 
Bosch v Japonsku novou generaci ABS 
určenou speciálně pro motocykly. S vý-
razně sníženým objemem a s hmotností 
pouhých 0,7 kg je nový „ABS 9 base“ 
o polovinu menší a lehčí než jeho před-
chůdci. Je tak úplně nejkompaktnějším 
systémem na trhu. Jeho konstrukce je 
i nákladově efektivní, což je důležité 
proto, aby mohl být systém použit pro 
všechny motocykly s hydraulickými brz-
dami. Motocyklový ABS je součástí nové 
modulární generace Bosch, jehož první 

systémem ABS, bude o 12 % méně smr-
telných úrazů. Studie publikovaná švéd-
ským dopravním orgánem Vägverket 
v říjnu 2009 dokonce předpokládá ještě 
vyšší účinnost tohoto systému. Podle ní 
by se s pomocí ABS mohlo předejít 38 
procentům nehod se zraněním a 48 pro-
centům nehod končících vážným zraně-
ním nebo úmrtím.

Tento aktivní bezpečnostní systém 
umožňuje motocyklistům bezpečně za-
brzdit bez zablokování kol a bez obavy 
z nevyhnutelného pádu. Podstatně se 
zkrátí i brzdná dráha. V současné do-
bě je tímto systémem v Evropě vybaven 
pouze každý stý motocykl. Pro srovnání, 
u osobních automobilů již tento počet 
dosáhl 80 %.

zdroj: tisková informace 
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Hybrid – na cestě 
do automobilové budoucnosti

Klesající zásoby ropy a stále přísnější 
emisní zákony – elektromobily bez ja-
kýchkoliv emisí jsou výrazem mobility 
zítřka. Kvůli stále drahým akumuláto-
rům a malému jízdnímu dosahu je však 
v současnosti spalovací motory ještě 
překonávají. Než se toto změní, ukáže 
své silné stránky zcela nový typ auto-
mobilu: hybridní vozidlo.

První auta typu „tak nebo tak“ se do 
sériové výroby dostala v polovině deva-
desátých let. V současnosti jsou již při-
pravena pro každodenní použití. Nyní je 

k dispozici již druhá generace hydridů 
typu Plug-in – ty se nabíjejí z normální 
elektrické sítě. Brzy již budou také exis-
tovat elektromotory s Range-Extender 
– vysoce efektivním mini-spalovacím 
motorem, který jejich dojezd ještě zvýší. 
Následovat budou čisté elektromobily 
s velkou kapacitou akumulátorů, které 
budou odebírat energii výhradně z na-
pájecí sítě.

Rozsáhlá nabídka systémů
Společnost Bosch byla již od počátku 
zdrojem impulzů pro tyto nové techno-

logie a v současnosti toto téma posouvá 
vpřed přibližně 500 inženýrů. Experti na 
hybridní technologii vyvíjí systémy pro 
všechny relevantní oblasti, což ze spo-
lečnosti Bosch dělá důležitého partnera 
pro výrobce automobilů. 

K těmto systémům patří komponenty pro 
elektrický pohon jako jsou elektromoto-
ry nebo invertory, centrály řazení hybrid-
ních pohonů či komponenty pro zpětné 
získávání pohybové a brzdné energie. 
Úspěchy vývojových prací: V roce 2010 
se do sériové výroby dostávají hybridní 
systémy Bosch ve Volkswagen Touareg 
a Porsche Cayenne, v roce 2011 bude 
následovat Peugeot 3008. V rámci Joint 
Venture s SB LiMotive zvyšuje Bosch 
výkonové schopnosti lithium-ionových 
akumulátorů, a připravuje tak průlom 
u elektromobilů.

Připraven pro hybrid
Pro autoservisy bude pomalá výměna 
stavu vozidel a současná přítomnost 
různých systémů mimořádně velkou vý-
zvou. V příštích dvou desetiletích bude 
sice nadále dominovat spalovací nebo 
vznětový motor, ale v servisech se bu-
dou stále častěji objevovat i hybridní 
vozidla. Dvojitý pohon komplikuje hle-
dání závad a kromě toho bude u nových 
a vysoce kvalitních komponentů nutné 
zvládnout také manipulaci s vysokým na-
pětím přesahujícím 100 voltů. Hybridní 
technika vytváří přechodový můstek pro 
elektromobily, proto by měly autoservisy 
již dnes získat dostatečně široké vědo-
mosti. Také zde je Bosch osvědčeným 
partnerem pro servisy: V průběhu roku 
budou všechna běžná hybridní vozidla 
pokryta systémem ESI[tronic]. 

Pro manipulaci s vysokonapěťovými 
systémy bude  Bosch v blízké budouc-
nosti nabízet školení s podporou tech-
nické hotline. Hybridní vozidla budou 
v budoucnosti patřit do každodenních 
činností autoservisů – do roku 2020 má 
být na cestách celosvětově šest milionů 
elektromobilů a přibližně tři miliony hyb-
ridních vozidel typu Plug-in.

1

2

3

4

5

6 7

Akumulátory s vysokým napětím

Řídicí jednotka včetně řízení hybridu

Integrovaný motor-generátor (IMG)

Měnič s převodníkem DC/DC 12 V

Protiblokovací systém (ABS) /
elektronický program stability (ESP®)

Kooperační regenerační brzdový 
systém (včetně Actuation Control 
Module - Hydraulic (6) a Brake 
Operating Unit (7))

Palubní napájecí napětí 12 V

Signálová vedení

Vysokonapěťová vedení

Hydraulická vedení

Hybridní vozidlo
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Bosch vyrábí sériově lambda sondy již 
od roku 1976 a svoji premiéru slavil 
tehdy v americké variantě Volvo 264. 
V současnosti je každoročně vyrábě-
no na celém světě v závodech Bosch 
45 milionů sond měřících zbytkový ob-
sah kyslíku ve výfukových plynech.

Společností Bosch vyvinutá a u záže-
hových motorů všeobecně používaná 
lambda sonda podporuje od roku 2002 
také u moderních vznětových motorů se 
systémem Common-Rail dodržování stá-
le přísnějších emisních norem. Tím se 
lambda sonda stala u vznětových moto-
rů nezbytným standardním dílem. V dů-

sledku toho potřebují také autoservisy 
při údržbě a servisu vznětových motorů 
stále častěji lambda sondy – a tedy ná-
hradní díl, který mohou profesionálové 
z oblasti autoservisu získat v kvalitě pro 
prvovýbavu od společnosti Bosch.

Dvě ze tří nových vozidel jsou 
vybavena lambda sondami Bosch 
Význam sond Bosch je velký: Pouze 
v Evropě jsou dvě ze tří nových vozidel 
v prvovýbavě vybavována lambda son-
dami Bosch. 

S přibližně 900 objednacími čísly v oblas-
ti lambda sond nabízí Bosch pro obchod 
a dílnu nejširší produktový program – to 
znamená: vhodnou lambda sondu pro sko-
ro každý motor ve vozidle – a tím pokrývá 
přibližně 85 procent evropského stavu vo-
zidel. Lambda sondy Bosch zajišťují eko-
logický provoz vozidla, optimální spotřebu 
paliva a dodržení emisních předpisů. I když 
moderní lambda sondy bez problémů 
zvládají až 160 000 kilometrů – přesto je 
nutné tyto sondy také vyměňovat, proto-
že znečištěné palivo nebo zbytky oleje při 
spalování snižují jejich životnost. Při On-
Board-diagnostice kontroluje servis správ-
nou funkci lambda sondy v moderních vozi-

dlech a zajišťuje tímto způsobem optimální 
hodnoty emisí a spotřeby paliva. 

Z hlediska dále zpřísňovaných mezních 
hodnot emisí se lambda sonda stává ješ-
tě důležitější v konstrukci vozidel a v ob-
chodu autoservisů. Svým dalším vývojem, 
jako jsou například nové  širokopásmové 
sondy pro zážehové a vznětové motory, 
rozšiřuje Bosch trvale možnosti použití 
svých lambda sond. 

Exkluzivní širokopásmové 
sondy
Stále rostoucí počet lambda sond – tak-
zvaných „širokopásmových sond“ – pro 
zážehové a vznětové motory v tomto pro-
vedení existuje výhradně u společnosti 
Bosch. Tyto sondy jsou výhradně „Made 
in Germany“ a v současnosti pokrývají 
35 procent trhu v Evropě. 

Širokopásmové sondy Bosch – nazýva-
né také zkráceně LSU – se dodávají s ná-
sledujícími rozsahy objednacích čísel: 

LSU pro zážehové motory  
0 258 007… a 0 258 017… 
LSU pro vznětové motory  
0 281 004… 

Bosch – č. 1 u lambda sond

Další informace o lambda sondách Bosch získáte u svého obchodního partnera (viz strana 23), 
nebo naleznete na adrese www.bosch-lambdasonde.de

Aktuální příklady pro lambda sondy 
Bosch v prvovýbavě:

 Audi: A1 (2010), A4 (2009), A6  
(2009), Q5 (2009), R8 (2009), 
A7 (2010), A8 (2010)

BMW: řada 3 (2008) 

Fiat: Doblo Cargo (2009), Gran- 
de Punto (2009)

Ford: Focus (2009), Mondeo  
(2009), Smax (2010)

Mercedes: E-Klasse (2009) 

Opel: Meriva (2009) 

Porsche: Cayenne (2009) 

Seat: Exeo (2009), Exeo Sport  
Tourer (2009)

Volkswagen: Passat CC (2009),  
Tiguan (2009), Phaeton (2010), 
Touareg (2010)

Pravidelně kontrolovat 
a vyměňovat
Řada důvodů mluví pro plně funkce 
schopné lambda sondy Bosch:

Úspora paliva až 15 procent v po- 
rovnání se starou lambda sondou

Zamezení poškození drahého  
katalyzátoru

Dodržení přísných emisních  
norem

Lepší jízdní výkon 
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Všichni známí výrobci automobilů mon-
tují sériově zapalovací svíčky Bosch. 
V současnosti je v programu Bosch 
více než 1250 variant s 31 různými 
variantami elektrod – pro každý mo-
tor vhodná zapalovací svíčka. A to pro 
přibližně 98 % všech vozidel. Program 
Bosch Super nabízí vždy přesně tu 
správnou zapalovací svíčku pro každé 
vozidlo. Technika je optimálně přizpů-
sobena požadavkům příslušného mo-
toru. Nejčastěji prodávané zapalovací 
svíčky pro nejběžnější vozidla – Bosch 
Super plus – pokrývají s pouze 55 typy 
více než 97 % všech vozidel.

Zapalovací svíčky Bosch

Bosch Super plus
Neobvyklý materiál zajišťuje mimořádnou spolehlivost zapa-
lovacích svíček Bosch Super plus: nikl-ytrium. Tato slitina se 
vzácným kovem zaručuje nejvyšší výkon v závodním sportu. 
V každodenním provozu přináší plus ve spolehlivosti zážehu 
a malém opotřebení.

Trvalý výkon při různých provozních podmínkách 
Z výroby nastavena vzdálenost elektrod 
Vznikající ochrana proti korozi 
Bosch Super plus – 55 nejčastějších typů prakticky pro  
všechna vozidla

Bosch Super 4
Tato vysoce výkonná zapalovací svíčka pro dovybavení je sku-
tečným nositelem výkonu pro každý motor. Bosch Super 4 
má jako první zapalovací svíčka čtyři tenké vnější elektrody 
a jednu špičatou středovou elektrodu ze slitiny chrom-nikl 
s vnitřním měděným jádrem. Pracuje na principu vzduchem 
klouzavé jiskry. Celosvětově jedinečná kombinace. Podle za-
tížení motoru si zapalovací jiskra zvolí vždy tu nejlepší cestu 
pro spolehlivý zážeh.

Princip vzduchem klouzavých jisker se čtyřmi vnějšími  
elektrodami – dráha jiskry se zvolí vždy optimálně
Opotřebení vnějších elektrod se rovnoměrně rozděluje na  
všechny čtyři elektrody

Bosch Super speciál
Mobilní, motorem poháněná pracovní zařízení jsou stále oblí-
benější. Proto také stoupá prodej zapalovacích svíček malých 
motorů. Kompaktní program pro samoobsluhy určený pro za-
hradnická a lesnická zařízení.

Speciální zapalovací svíčky pro jednostopá vozidla,  
sněžné skútry, zahradní zařízení, motorové lodě ...
Vynikající startovací chovaní po celou dobu životnosti 
Efektivní ochrana před korozí a zadřením v závitu 
Trvalé těsné spojení a dobrá elektrická vodivost díky za- 
tavenému spoji středové elektrody a připojovacího čepu

Postříbřená středová elektroda odvádí dobře teplo,  
a zamezuje tak nebezpečí samovzníceni v důsledku 
přehřívaní
Účinnost zapalovací svíčky  
stoupá v důsledku až o 40 % 
vyšší energie zážehu

eciál

ovací svíčky 
ku až o 40 %
žehu
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Znovu v Brně

Zapalovací svíčky Bosch se nebojí žádné-
ho porovnání. Pokud jsou na zapalovací 
svíčky kladeny vysoké požadavky, tak je 
na ty z produkce Bosch vždy spolehnu-
tí. Není tedy tajemstvím, že se úspěšně 
používají v mezinárodním motoristickém 
sportu. 

High-tech z motoristického sportu pře-
chází do sériové výroby. Zapalovací svíč-
ky Bosch mají v motoristickém sportu 
vždy náskok – díky speciálním technic-
kým vlastnostem a standardům i vysoce 
kvalitním materiálům, jejichž příkladem 
je např. yttrium. Tyto inovace speciál-
ně koncipované pro vysoké požadavky 
motoristického sportu vstupují také do 
zapalovacích svíček pro prvovýbavu. 
Častokrát jsou dokonce dále vyvíjeny 
a přecházejí do sériové výroby pro ob-
chod a servis.

Martin Pšenička

bě veder něco do sebe. Proto jsme se 
rozhodli, že nejdůležitější část expozice 
Bosch umístíme na venkovní plochu před 
pavilon G, na dohled od našeho hlavní-
ho stánku uvnitř pavilonu. Zatímco na 
vnitřním stánku bude k vidění kompletní 
přehled toho, co jsme schopni v oblasti 
servisní techniky nabídnout, venku jsme 
pro vás připravili něco, co si určitě za-
slouží vaši zvláštní pozornost a třeba 
i trochu víc času a prostoru. Právě tady 
bychom vám rádi ukázali, že v době, kdy 

se zdá, že vše již bylo vymyšleno, lze při-
cházet s novými nápady. 

Přijďte se přesvědčit, že s Bosch 
FWA  4630 může být měření geometrie 
tak jednoduché, že ho zvládne i malé 
dítě. A nejen to. Systém, který vám před-
stavíme, umožňuje měřit kdykoliv a kde-
koliv bez nutnosti zdlouhavé instalace 
a kalibrace. Je odolný vůči poškození 
a chybám při měření a vyžaduje jen mi-
nimum prostoru.

To všechno si budete moci vyzkoušet pří-
mo v praxi na autě, které dobře znáte ze 
svých servisů a dílen, s dostatkem pro-
storu a času. Přijďte se k nám podívat, 
jste zváni.

Petr Kunzl

Výstavy z automobilové branže konané 
v Brně mají spoustu pozitiv. Nejen, že 
je na jednom místě k vidění průřez tím, 
co celý tento obor obnáší. Většinou to 
bývá také vstupenka do opravdu let-
ního počasí. Ať vzpomínám jak vzpo-
mínám, první letní horka a zároveň vy-
datné bouřky mám vždy spojené právě 
s Autotecem a Autosalonem.

Byla by tedy škoda se schovávat v klima-
tizovaném pavilonu, i když i to má v do-



8 Bosch / Automobilová technika

Zde je určitě také varianta 
pro vaše auto!

Komfort a bezpečnost
Při parkování by se měl řidič cítit bezpečně. Akustická a vizu-
ální varování při přibližování se k překážkám zajišťují klid při 
manévrování. Tím se také ztrácejí případné obavy z parkova-
cích manévrů. S Bosch-Parkpilot se dostanete i do nejmenší 
mezery.

Automatický asistent
Bez obav při zajíždění na parkoviště a při vyjíždění z parkoviš-
tě: Váš Bosch-Parkpilot dbá na správnou vzdálenost. Přední 
a zadní systém se aktivuje automaticky při zařazení zpátečky.

Bezpečnost pro přední i zadní část
Stále více řidiček a řidičů požaduje aktivní zabezpečení všeho 
kolem vozidla. Bosch-Parkpilot se dodává jako systém pro 
přední a zadní část vozidla. Také pro vozidla se sériově insta-
lovaným zadním systémem může být jednotlivě dovybaven 
čelní systém. Indikace ve vozidle varuje akusticky a opticky 
před překážkami. S dosahem 150 cm vzadu a 100 cm vpředu 
rozpozná Parkpilot i velmi nízké květináče a štíhlé sloupky.

Tak si ušetříte peníze
Náklady na opravy v důsledku poškrábání nebo prohlubní 
jdou i u malých poškození při parkování do několika tisíců Kč. 
Instalace Bosch-Parkpilot je tedy investicí, která se pro vás vy-
platí úsporami nákladů na opravy nebo na lakování nárazníků. 

Indikátor vzdálenosti v interiéru vozidla

S Bosch-Parkpilot je zaparkování hračkou

Jeden z celosvětově největších výrobců parkovacích asistenčních systémů 
s ultrazvukovou technologií je společnost Bosch, která tak zajišťuje vybavení pro 
řadu různých modelů vozidel. Bosch-Parkpilot URF7 se dodává pro čelní a zadní 
systémy ve čtyřech variantách:

Bezpečně a komfortně zaparkovat

Bezpečně a komfortně zaparkovat
s nejnovější ultrazvukovou technologií 

Vždy jste opticky
a akusticky předem varováni
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Zaparkování bez škrábanců a prohlubní

Bosch-Parkpilot: k dodání ve vašem autoservisu

Mezery pro parkování a také vozidla se změnily
U  moderních, aerodynamicky vybroušených vozidel ne-
dokáže řidič sledovat velkou oblast před a za vozidlem.
Narůstající silniční provoz, méně parkovacích míst a plné  
parkovací domy: To potom zbývají pouze malé mezery.
Lakované nárazníky vypadají sice krásně, jsou však velmi  
citlivé.
V centrech měst jsou často umísťované různé květináče  
nebo dekorativní kameny – je zde však také méně místa.

Bosch-Parkpilot vám pomůže dostat se bezpečně a komfort-
ně do každé parkovací mezery. 

I malé parkovací mezery vás nechají chladnými 
Komfort a podpora při zajíždění 
Rychlé a bezpečné zaparkování 
Rozpoznání i úzkých a nízkých objektů  
Velký rozsah snímání v přední a zadní části  
Automatické zapnutí při zařazení zpátečky  
Pomáhá zamezit vzniku poškrábání a prohlubní  
Vhodný též pro vozidla se závěsným zařízením 
Špičková kvalita Bosch, předního výrobce ultrazvukových  
parkovacích asistenčních systémů pro oblast prvovýbavy

Zeptejte se ve svém autoservisu na dovybavení vhodné právě 
pro vaše vozidlo.

Decentní instalace
Malé senzory lze integrovat nenápadně do předních a zad-
ních nárazníků. Při přelakování barvou vozidla skoro nebudou 
vidět.

Perfektně přizpůsobeny pro vaše vozidlo
Bosch-Parkpilot je možné dovybavit jako univerzální systém 
do skoro všech vozidel. Rozsáhlý výběr různých montážních 
kroužků umožní vaší dílně montovat senzory vždy v pozici, 
která zajišťuje optimální rozsah snímání překážek.

Malé senzory mohou být lakovány v barvě vozidla

  Zadní systém se 3 senzory (do šířky vozidla 160 cm)
 Zadní systém se 4 senzory  
 Čelní systém se 4 senzory (ve spojení s následně vybaveným zadním systémem)
 Čelní systém se 4 senzory (ve spojení se sériově vybaveným zadním systémem nebo jako jednotlivé řešení)

Zůstat stále pěkný
a nenápadný

Uvidíte věci, 
které jste dosud neviděli!

All inclusive: 
Rychlá montáž a zaškolení

Více informací získáte u svého obchodního partnera (viz strana 23) nebo na webových stránkách:
www.bosch.cz/aa nebo www.bosch.sk/aa

Lubos Maršálek
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Vznětový motor je díky své dobré ener-
getické účinnosti dnes již ekologickým 
pohonem, jenž se vyznačuje nízkou 
spotřebou paliva a malými emisemi 
CO2. Kromě dalšího vývoje vstřikova-
cích systémů Common Rail pro účinněj-
ší a čistší vznětové motory sází společ-
nost Bosch u osobních a lehkých užit-
kových vozů na systém dodatečného 
čištění výfukových plynů Denoxtronic, 
který snižuje emise oxidů dusíku (NOx). 
Bosch tím vytváří předpoklady jednak 
pro to, aby vznětové motory splňo-
valy nejpřísnější emisní normy jako 
je Euro 6 v Evropě nebo Tier 2 Bin 5 
v USA, a jednak pro další zvýšení účin-
nosti vznětového motoru.
 
Snížení emisí NOx

V důsledku stále přísnějších emisních 
limitů budou výkonné vznětové motory 

Bosch Denoxtronic

těžkých osobních vozů v budoucnosti 
potřebovat katalyzátor SCR (Selective 
Catalytic Reduction), který snižuje emi-
se oxidů dusíku. Obsah těchto látek ve 
výfukových plynech musí s přechodem 
z normy Euro 5 na Euro 6 klesnout o více 
než polovinu. Bosch proto přizpůsobil 
požadavkům osobních automobilů svůj 
systém Denoxtronic, který se již od ro-
ku 2004 osvědčil v užitkových vozech. 
Tento systém dodatečného čištění výfu-
kových plynů přeměňuje společně s ka-
talyzátorem SCR oxidy dusíku obsažené 
ve výfukových plynech na neškodnou 
vodní páru a dusík tím, že do výfukového 

potrubí vstřikuje vodní roztok močoviny 
(AdBlue) jako reakční činidlo. Dávkovací 
systém napojený na řídicí elektroniku 
motoru přesně přizpůsobuje množství 
AdBlue odpovídajícím provozním para-
metrům motoru jako jsou například pro-
vozní teplota a otáčky. Tímto způsobem 
lze snížit emise NOx až o 85 procent. 
Systém, který Bosch dodává většímu po-
čtu automobilových výrobců, je tvořen 
dávkovacím modulem s filtrem, nádrží 
na AdBlue s integrovaným modulem čer-
padla a řídicí jednotkou.
V závislosti na aplikaci přinese přechod 
na emisní normu Euro 6 snížení spotřeby 
o pět až sedm procent.

Bosch sady filtrů Denox I a II = méně 
emisí, nižší spotřeba
– Zajišťují ochranu komponentů kataly-

zátorů SCR před nečistotami, umož-
ňují správné dávkování AdBlue a jsou 
k dispozici i pro trh s autopříslušen-
stvím.

Výhody:
• Dlouholeté zkušenosti s AdBlue, filtr 

je perfektně přizpůsoben systému 
Denoxtronic.

• Vysoce kvalitní materiály, které jsou 
mimořádně odolné vůči agresivnímu 
AdBlue.

Zdroj: tiskové informace

Senzor hladiny 
AdBlue

Senzor kvality AdBlue

Zásobník 
AdBlue

Senzor 
teploty

Senzory SenzoryAkční 
členy

Akční 
členy

Senzor 
tlaku

DPFOXI-katalyzátor SCR-katalyzátor

Senzor 
výfukových 
plynůDávkovací modul 

AdBlue
Senzor 
teploty

Diagn. CANDiagn. CAN

CAN motoru CAN motoru

Řídicí 
jednotka 
motoru

Řídicí 
jednotka 

dávkování



Termín: 1. 5. – 30. 6. 2010 nebo do vyprodání zásob
Vyhrazujeme si právo na možnou změnu dárku.

www.bosch.cz
www.bosch.sk

Za 140 zapalovacích 
svíček Bosch ...

... získáte dárek

+
Při nákupu 140 zapalovacích svíček Bosch
získejte autoledničku Bosch spolu s jedinečnou náplní.

AKCE

ní.
140 l í h íč k h
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V minulém čísle Formule se za sérií článků o brzdách objevila 
vcelku stručná informace o tom, že firma Bosch připravuje 
na český a slovenský trh uvedení dalšího z řady servisních 
konceptů, a sice BBS, tedy Bosch Braking Systems = Bosch 
Brzdové Systémy. Co konkrétně může tento koncept a pod-
půrný program přinést autoservisům, které se rozhodnou 
stát se jeho certifikovanými účastníky?

Smyslem konceptu BBS je předat nezávislým servisům ucele-
ný balíček systematických informací v podobě školení, tech-
nických podkladů a servisních návodů k vyhledávání závad, 
diagnostiky elektronických systémů a v neposlední řadě po-
radenství prostřednictvím hotline. Elektronika v motorových 
vozidlech je stále obsáhlejší a složitější, což se týká i brzdo-
vých systémů.

Zkratky ABS, ASR, ESP a další jsou čím dál frekventovanější 
v komunikaci mezi uživateli motorových vozidel, servisními 
pracovníky a širokou odbornou veřejností. U řady osobních 
automobilů je výrobcem vozidla předepsaný pravidelný servis 
bez použití diagnostických testerů ne-li téměř nemožný, tak 
přinejmenším nekompletní či obtížně proveditelný.

Uveďme dva typické případy z praxe:
Případ první – VW Passat vyrobený v roce 2007 přijel do 
neznačkového autoservisu na výměnu brzdových destiček 
na zadní nápravě. Byl vybaven elektrickou parkovací brzdou. 
Klasickým způsobem pomocí přípravku na zatlačení pístu ne-
bylo možné píst kotoučové brzdy přesunout do koncové polo-
hy, aby se vytvořil prostor pro vložení nových brzdových des-
tiček. Brání tomu elektricky ovládaný výsuvný mechanismus 
– tzv. aktuátor umístěný uvnitř pístu. Tento aktuátor se musí 
do koncové polohy elektricky přesunout aktivací ovládacího 
elektromotoru, který je součástí třmenu brzdy. Aby nedošlo 
k poškození elektromotoru, je nutno použít buď speciální ovlá-
dací modul přímo od výrobce brzdy (ten však umožňuje pouze 
pohyb aktuátoru nikoli komunikaci s řídicí jednotkou elektric-
ké brzdy) nebo diagnostický tester, např. řady KTS od firmy 

Bosch Braking Systems
Bosch, jehož software potřebný program obsahuje a navíc 
komunikuje s řídicí jednotkou. To umožňuje po výměně desti-
ček provést tzv. základní nastavení. Toto základní nastavení je 
nezbytné pro správnou funkci a dále proto, aby řídicí jednotka 
parkovací brzdy mohla provádět aktivační a kontrolní funkce 
během provozu včetně například tzv. modusu STK, kdy se na 
válcové zkušebně zkouší v několika stupních účinnost parko-
vací brzdy. Část postupu směřujícího k základnímu nastavení 
je uvedena na obrázcích 1 až 5.

Obrázek 3

Obrázek 2

Obrázek 1
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Případ druhý – vůz BMW 520d z roku 2008 přijel na servisní 
prohlídku do neznačkového autoservisu. V rámci prohlídky 
byly měněny i brzdové destičky na všech kolech. Vůz byl vyba-
ven systémem ESP 8.0 od firmy Bosch. Po provedení servisu 
nebylo možné vynulovat servisní interval, příslušná kontrolka 
na palubní desce byla trvale aktivována. Aby řídicí jednotka pa-
lubní desky umožnila vynulování servisního intervalu, potřebo-
vala k tomu odpovídající informace. Pomocí testeru KTS bylo 
nutno variantu s aktuálními brzdovými destičkami nakódovat 
řadou kroků, které jsou uvedeny na obrázcích 6 až 8.

Uvedené dva případy jsou dokladem nezbytnosti diagnostic-
kých testerů v dnešní praxi autoservisů. Kromě správného 
používání diagnostické techniky musí mít autoservis i dosta-

tečné znalosti a informace o jednotlivých systémech dnešních 
automobilů. 

Koncept Bosch Braking Systems nabízí v tomto směru vše 
potřebné a je dalším příspěvkem firmy Bosch pro kvalitní 
odborný servis. Tentokrát v oblasti bezpečnostních systémů 
osobních automobilů.

Ing. Milan Kout

Obrázek 6

Obrázek 7

Obrázek 8

Obrázek 4

Obrázek 5



14 Bosch / Automobilová technika

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

Termíny školení pro autoservisy v roce 2010

Název školení Popis školení Od Do

Osciloskop II. Rozšíření informací o použití osciloskopu při hledání závad, praktická cvičení na vozidlech 20. 5. 21. 5.

BIS Moderní diagnostika vozidel – PETERSON 24. 5.

BIS Vznětové motory I. – PETERSON 25. 5.

BIS Zážehové motory II. – PETERSON 26. 5.

BIS Moderní diagnostika vozidel – Inter Cars SK 27. 5.

BIS METEOR–TROST SK 28. 5.

Osciloskop Inter Cars SK 31. 5. 1.6.

BIS Vznětové motory III. – Inter Cars SK 2. 6.

BIS METEOR–TROST SK 3. 6.

FSA Motortester FSA 720 / 740 / 750 3. 6. 4. 6.

KTS Testery elektronických systémů KTS 500/520/ 530/540/550/570/650/670 10. 6. 11. 6.

ME - NA Irisbus, Iveco, Karosa, SOR, Neoplan, Renault, MAN 17. 6.

ME - NA MB, Volvo, Nissan, Ford, VW, Scania 18. 6.

EL IV Komfortní a bezpečnostní elektronika 21. 6. 23. 6.

BIS ELIT CZ 24. 6.

BIS METEOR–TROST CZ 25. 6.

FWA Měření geometrie náprav 28. 6. 29. 6.

ME - DZ VW, Audi, Škoda, Seat, Citroën, Peugeot, Renault, Opel 30. 8.

ME - DZ Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Ferrari, BMW, Ford, Mercedes, Volvo 31. 8.

ME - DZ Mazda, Honda, Nissan, Toyota, Subaru, Kia, Mitsubishi, Hyundai, Suzuki 1. 9.

ME - DV VW, Audi, Škoda, Seat, Citroën, Peugeot, Renault, Opel 1. 9.

ME - DV Fiat, Lancia, Alfa Romeo, BMW, Ford, Mercedes, Volvo 2. 9.

ME - DV Mazda, Honda, Nissan, Toyota, Kia, Mitsubishi, Hyundai, Suzuki 3. 9.

JET Blok Systémy L-, LH-, LU-, LE-, Mono-Jetronic a Mono-Motronic + EL1 6. 9. 8. 9.

BIS ELIT CZ 9. 9.

EDC I EDC vozidlo I – Elektronické systémy vstřikování nafty 13. 9. 15. 9.

Osciloskop I. Základní principy funkce osciloskopu, nastavení a ovládání, praxe na vozidlech 16. 9. 17. 9.

BIS Moderní diagnostika vozidel – PETERSON 20. 9.

BIS Vznětové motory III. – PETERSON 21. 9.

BIS Vznětové motory I. – PETERSON 22. 9.

BIS Zážehové motory I. – Inter Cars SK 23. 9.

BIS Zážehové motory II. – Inter Cars SK 24. 9.

JET III Vstřikování benzínu jiných výrobců 29. 9. 1. 10.

EDC II Vznětové systémy CR, VP 29/30, VR 44, PDE 18. 10. 20. 10.

KTS Testery elektronických systémů KTS 500/520/530/540/550/570/650/670 21. 10. 22. 10.

JET IV Zážehové systémy Bosch Motronic, přímé vstřikování MED, OBD 25. 10. 27. 10.

ME - DZ VW, Audi, Škoda, Seat, Citroën, Peugeot, Renault, Opel 1. 11.

ME - DZ Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Ferrari, BMW, Ford, Mercedes, Volvo 2. 11.

ME - DZ Mazda, Honda, Nissan, Toyota, Subaru, Kia, Mitsubishi, Hyundai, Suzuki 3. 11.

ME - DV VW, Audi, Škoda, Seat, Citroën, Peugeot, Renault, Opel 3. 11.

ME - DV Fiat, Lancia, Alfa Romeo, BMW, Ford, Mercedes, Volvo 4. 11.

ME - DV Mazda, Honda, Nissan, Toyota, Kia, Mitsubishi, Hyundai, Suzuki 5. 11.

EDC III EDC vozidlo III – CR Lucas-Delphi, CR-Bosch EDC 16 8. 11. 10. 11.

FSA Motortester FSA 720 / 740 / 750 11. 11. 12. 11.

EDC III APM - Automotive spol. s r.o. 22. 11. 24. 11.

Osciloskop II. PETERSON 25. 11. 26. 11.

JET V Přímé vstřikování SCI-Ford, EEC 5, Simtec 29. 11. 1. 12.

FWA Měření geometrie náprav 2. 12. 3. 12.

EL IV Komfortní a bezpečnostní elektronika 6. 12. 8. 12.
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Další informace u velkoobchodních partnerů Bosch – viz strana 23.

ACS 600
Ekonomické řešení pro menší a střední servisy 
Plně automatický provoz 

ACS 601
Jako ACS 600 
Doplněno o tiskárnu servisního protokolu 

ACS 650
Pro vysokokapacitní systémy (např. autobusy) 
Tiskárna servisního protokolu 
Větší zásobník chladiva 
Manometr tlaku v zásobníku 
Dvojnásobný výkon vakuového čerpadla 

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

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

Servis klimatizací Bosch ACS

AKCE
10%

 sleva*

www.bosch.cz
www.bosch .sk

ww.bosch-KTS340.com
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Technické informace – zapalovací svíčky 

Zapalovací svíčky musí něco vydržet:
Efektivně fungovat

Požadavky: elektrické vlastnosti 
Napětí přesahující 30 000 voltů nesmí vést  
k průrazu izolátoru
Elektrický odpor izolátoru musí být zaručen i při  
teplotách kolem 1000 °C

Požadavky: chemické vlastnosti 
Odolnost vůči všem chemickým procesům ve spa- 
lovacím prostoru
Také při teplotách spalování až 3000 °C 
Odolnost vůči agresivním usazeninám obsaženým  
v palivu

Požadavky: tepelné vlastnosti 
Odolnost vůči rychlým extrémním změnám teploty  
(horké spalovací plyny a studená směs vzduchu 
s palivem)
Dobré odvádění tepla do hlavy válců 
Malé ohřívání připojovacích dílů zapalovací svíčky 

Požadavky: mechanické vlastnosti 
Spolehlivé utěsnění plynů při tlacích až 100 barů 
Odolnost vůči utahovacím silám při montáži  

Vše od jediného dodavatele 
Zapalovací svíčky jsou nejen vystaveny extrémnímu zatížení, ale musí také mimořádně spolehlivě pracovat. Již 
nejmenší chyba může vést k drahému poškození motoru. Proto Bosch vyrábí jako jediný výrobce v Německu sám 
veškeré díly zapalovacích svíček.

Poniklované těleso zapalovací svíčky 
a závit pro zašroubování:
Pro ochranu před korozí a zadřením 
závitu do hliníkové hlavy válců.

Účinné bariéry proti plazivým proudům:
Zamezují přeskokům napětí, a tedy 
výpadkům zapalování.

Odrušovací odpor: 
Spolehlivá funkce všech elektronických 
systémů a nerušený příjem rádia.

Vnější elektrody: 
Uspořádání, počet a geometrie ovlivňují 
techniku zapalovacích jisker a dobu 
použití.

Montáž s teplotním smrštěním: 
Zaručuje absolutní plynové utěsnění 
a přesné tepelné hodnoty.

Spojení středové elektrody:
Měděné jádro s vysokou teplotní vodivostí 
v chrom-niklovém plášti odolném vůči 
opotřebení pro rychlé dosažení provozní 
teploty. Ochrana před tepelným přetížením, 
korozí a jiskrovou erozí.

Struktura a funkce:
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Technické informace – zapalovací svíčky 

Kvalita krok za krokem:
Výrobní proces zapalovacích svíček Bosch

Svaření měděných a nikl-yttriových
tablet

Protlačování za studena ve 4 stupních
– stupeň 1

Protlačování za studena ve 4 stupních
– stupeň 4

Kontaktní materiál

Odporový materiál

Popis izolátoru, vytvoření 
skloviny, montáž středové 
elektrody, naplnění kontaktních 
a odporových materiálů, montáž 
připojovacích čepů, vypálení

Vnitřní těsnicí kroužek

Vnější těsnicí kroužek

Připojovací matice SAE

Montáž vnitřního těsnicího 
kroužku a izolátoru do 
tělesa, olemování za studena, 
teplot ní smrštění, našroubo-
vání matice SAE, odstříhnutí 
a ohnutí elektrod, nastavení 
vzdálenosti elektrod, montáž 
vnějšího těsnicího kroužkuOdstřižení z drátu

Protlačování za studena
v 5 stupních – stupeň 1 

Protlačování za studena
v 5 stupních – stupeň 5

Soustružení tělesa,
mytí

Přivaření vnějších
elektrod

Válcování závitu a popis 
tělesa

Poniklování

1

2

3

12

13

14

22

23

24

25

15

16

17

18

19

20

21

4

5

6

7

8

9

10

11

Odstřižení připojovacího čepu z drátu

Protlačování za studena ve 3 stupních
– stupeň 3

Válcování závitu a jeho rýhování

Poniklování

Oxid hliníku

Lisování izolátoru

Broušení izolátoru

Sintrování izolátoru (vypálení)

Středová elektroda Předběžná/konečná montáž Závěrečná montáž Bosch 
Super plus

Těleso svíčky
Připojovací čepy

Izolátor

1 2 3 14

4 5 6 7

8 9 10

15 16 17 18 19 20 2121

22

23

2414 25

11

12

13

Anschlussbolzen

Isolator

Kerzengehäuse

Vormontage Endmontage Bosch Super plus
MittelelektrodeStředová elektroda

Připojovací čepy

Předběžná montáž

Izolátor

Těleso svíčky

Konečná montáž Bosch Super plus
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Bosch Diesel Service v ČR a SR

Stav k 28. 4. 2010
Aktuálne vždy na www.bosch-service.cz
nebo na www.bosch-service.sk

Česká republika Řadová 
čerpadla Rotační čerpadla  Common Rail UI/UP

PDE/PLD

Firma Telefon mecha-
nická EDC mecha-

nická EDC  VP29/30/44 Zexel 
EDC

Zexel EDC 
- VRZ

CP1
CP2
CP3

injektory

Agrega a.s., 
Bludov, Polní 46 583 238 221

AUTO ZM, 
Brno, Křivánky 12 547 227 230

SOBEK Diesel, 
Frýdek-Místek, Příborská 2243 558 640 340  

Josef ŠVANČAR, 
Kravaře - Dvořisko, L. Hořké 11 553 671 720

ČSAD Kyjov, 
Kyjov, Boršovská 2228 518 698 430

AUTOPLUS II. Service,
Most, Budovatelů 624 476 103 377

TQM - Holding s.r.o., 
Opava,Těšínská 1028/37 553 609 111

Svatopluk ČERNÍK - Plzeň, s.r.o., 
Plzeň, Skladová 17 377 227 937

Autocentrum HALE spol. s r.o., 
Praha 7, Dělnická 15 283 870 776

Strojservis Praha, s.r.o., 
Praha 9 - H. Počernice, Náchodská 30/248 281 921 972

Autocentrum DOJÁČEK s.r.o., 
Praha 10, U Seřadiště 7/65 267 216 500

Václav Rejchrt - Opravárenství s.r.o., 
Rasošky u Jaroměře 201 491 810 454

Autoservis RADA, 
Soběslav, Vrchlického 482/II 381 522 030

DIESEL SERVIS Pardubice s.r.o., 
Staré Hradiště, Areál HBH 466 415 767

PAS Zábřeh, a.s., 
Zábřeh n. Moravě, U dráhy 8 583 499 303

PENTO s.r.o., 
Zlín, Louky 300 577 102 935

AUTO RAVA s.r.o., 
Praha 9, Čerpadlová 7 284 682 541

Slovenská republika Radové 
čerpadlá Rotačné čerpadlá  Common Rail UI/UP

PDE/PLD

Firma Telefón  mecha-
nické  EDC  mecha-

nické
 

EDC  VP29/30/44 Zexel-
EDC

Zexel EDC 
- VRZ

CP1
CP2
CP3

injektory

Rosch, s.r.o., 
Bratislava, Mierová 135 (02) 45521194

AGÁT DIESEL, s.r.o., 
Pezinok, Šenkvická 1 (033) 6453120

Ján Majerik - D.C.M., 
Horný Hričov 223 (041) 5680200

T.S.A., s.r.o., 
Kežmarok, Slavkovská 36 (052) 4522578

PÁL&PÁL, s.r.o., 
Košice, Ražná 6/A (055) 6783888

Fuel, spol. s r.o., 
Piešťany, Vrbovská 4924/161 (033) 7724246
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Více informací a kontakty naleznete zde: www.bosch-service.cz nebo www.bosch-service.sk

w
w

w
w

w
w

w
w

w
w

.b
o

.b
o

.b.
sc

h
sc

h
sc

h
sc

hch
.c.c

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 profi tovat 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.

Česká 
Lípa

Trutnov

Náchod
Jeseník

Bruntál

Třinec
Frenštát pod
Radhoštěm

Vsetín
Kroměříž

Uherské
Hradiště

Uherský
Brod

Boskovice

Blansko
Vyškov

Břeclav

Žďár n.
Sázavou

Praha

Louny

Tachov

Klatovy

Beroun

Prachatice

Písek

Benešov

Jindřichův
Hradec

Český Krumlov

Kolín

V této mapě jsou vyznačena města s velkým potenciálem pro úspěšné fungování 
dalšího Bosch Car Servisu….třeba právě toho vašeho.

 potenciál pro rozvoj servisní sítě Bosch Car Service
 stávající Bosch Car Service (podrobný seznam ser-
visů najdete na www stránkách (viz dole)

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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FWA 4630 – Nové měření geometrie Bosch
Přesné, rychlé a snadno použitelné

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 sys-
témem a také kyvadlo pro určení těžiště umožňují 
okamžité měření na libovoném stanovišti bez nut-
nosti složité instalace a kalibrací.

Pro více informací kontaktujte svého velkoobchodního partnera (viz strana 23).
www.bosch.cz
www.bosch.sk

Stereoskopické zobrazovací kamery

Vysokofrekvenční snímání

Demonstrační schéma měření

Měřicí senzor

Kontrola 
vzájemných 

vazeb

Gravitační 
senzor

Gravitační 
senzor

Měřicí 
senzor

Měřicí 
senzor
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Také v roce 2010 volili čtenáři časopisu 
„auto motor und sport“ své „nejlepší 
auto“. A již po páté byla při této pří-
ležitosti oceněna také „Best Brands“. 
Osmkrát skončil Bosch na prvním mís-
tě – což je zcela jasný výsledek hlaso-
vání mluvící pro kvalitu Bosch, a kte-
rým čtenáři ams jasně vyjádřili velké 
poděkování!

Skoro 100.000 čtenářů časopisu „auto 
motor und sport“ se účastnilo ve 34. vy-
dání volby „Besten Autos 2010“ (nejlep-
ší auta roku 2010). Čtenáři přitom měli 
uvést své favoritní vozidlo a vyjádřit se 
k image výrobce. Paralelně byly ve 28 
kategoriích hledány také „Best Brands“ 
(nejlepší značky) – v tak různých kate-
goriích jako jsou výfukové systémy, da-
tabanky osobních vozidel nebo zapalo-
vací svíčky. V oblasti motorových vozidel 
zvolili čtenáři ams značku Bosch doslova 
a do písmene v osmi kategoriích na první 
místo. 

Nejlepší dílna 2010
Již od začátku ankety „Best Brand“ nebyl 
žádný jiný řetězec dílen schopen ohrozit 
špičkovou pozici firmy Bosch – a proto 
také Bosch Car Service již po páté v řa-
dě skončil zcela vpředu. Také ocenění 

Kvalita, která přichází!

Čtenáři „ams“ zvolili Bosch již po osmé za „Best Brand 2010“

v kategorích „stěrače“ a „zapalovací 
svíčky“ byla již po páté za sebou uděle-
na společnosti Bosch. V posledním roce 
nově zavedené kategorie „akumulátory“ 
a „nářadí“ dokázal získat ihned Bosch. 
A také v roce 2010 se podařilo se v těch-
to disciplínách odkázat konkurenci do 
správných mezí.
 

Působivé výsledky

Vynikající výsledky v anketě „Best Brands 
2010“ jsou výborným potvrzením práce 
firmy Bosch. Současně je to však také 

pobídkou pro další budování této kvality. 
Nakonec z ní totiž profitují řidiči, kteří se 
vědomě rozhodli pro servis a produkty 
Bosch.

Osm vítězných kategorií společnosti 
Bosch v anketě „Best Brand 2010“:

Akumulátory 
Osvětlení/žárovky 
Brzdy/brzdové obložení 
Filtry 
Stěrače 
Dílenské řetězce 
Nářadí 
Zapalovací svíčky 
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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

Formule Bosch 2/2010

Robert Bosch, spol. s r. o. 
Automobilová technika 
Dr. Vl. Clementisa 10, 826 47  Bratislava 
Tel. 02 48703255, Fax 02 48703555
E-mail: automobilova.technika@sk.bosch.com 
IČO: 31355579 

ČR SR

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

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

* Knoll CZ, s. r. o., Loděnice u Prahy, 311 671 800;
* Svatopluk Černík - Plzeň, s.r.o., Plzeň, 377 227 937;
* Autoservis Rada, Soběslav, 381 522 030

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

Česká republika

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

*

*
*

Veľkoobchodní partneri Bosch

* **

Slovenská republika

Velkoobchodní partneři Bosch

*

*

* *

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

Název firmy Adresa Sídlo firmy Telefon Fax E-mail

BTS 3
pokrytie celej SR

Hálova 7 Bratislava  02 62410314
0908 751 940 

02 62410314 lvoska@zoznam.sk

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

Bratislavská 11 Nitra 037 6517710
0908 554054

037 6517713 servis@peterson-technik.sk

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

Název firmy Adresa Sídlo firmy Telefon Fax E-mail

AD Technik, s. r. o.
pokrytí celé ČR
 

centrála Moskevská 63 - 
areál NAREX

Praha 10 
- Vršovice

272 072 332
603 471 760

272 072 334 servis@adtechnik.cz

pobočka Ostrava Praha 724 986 255
pobočka Brno Brno 608 453 604

BTS 1 – sdružení
pokrytí celé ČR
 
 

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

pobočka Praha Praha 777 949 325

pobočka Brno Brno 603 475 772
pobočka Telč Telč 603 274 286



Další informace u velkoobchodních partnerů Bosch – viz strana 23.

Vlastnosti nových KTS
Integrovaný výměnný multiplexer 
Bezdrátové připojení k PC (KTS 540/570) 
Nový rychlejší modul osciloskopu – až 10 MHz, nové funkce a ovládání 
(KTS 570/670)

Platnost akce 1. 6. – 31. 7. 2010.

Vraťte starou KTS 520 nebo KTS 550 a obdržíte od nás novou 
KTS 530, KTS 540 nebo KTS 570 se slevou 22 %.
Při vrácení staré KTS 650 získáte slevu 22 % na novou KTS 670.

www.bosch.cz
www.bosch .sk

ww.bosch-KTS340.com

Vyměňte si starou KTS za novou

AKCE

KTS – nová za
 sta

ro
u


