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Vážení čtenáři,

dostalo se mi příležitosti vás oslovit v podzimním vydání časo-
pisu „Formule Bosch“. Prázdniny jsou u konce, a tak mi dovolte 
malé ohlednutí zpět i pohled do budoucnosti.

Minule vás můj kolega ing. Jan Horák zval na náš stánek na 
brněnském veletrhu, kde jsme vystavovali novinky diagnostické 
techniky společnosti Bosch v oblasti autoopravárenství. Jak již 
bylo předesláno minule, společnost Bosch vyvíjí nejen nové 
systémy do vozidel a distribuuje potřebné náhradní díly, ale 
taktéž vyvíjí potřebnou diagnostiku pro kontrolu a opravy těch-
to systémů.

Aby bylo možné diagnostikovat a opravovat dnes již velice slo-
žité a komplikované systémy a vzdělávat technicky zdatný per-
sonál, máme k dispozici vlastní školicí středisko. Zde školíme 
obsluhu nejen diagnostické techniky, ale především systémů, 
které se ve vozidlech nacházejí. A to jak systémů benzinového 
či dieselového vstřikování, tak i komfortní elektroniky a bezpeč-
nostní prvky vozidel.

Nabídku najdete na internetu na adrese www.bosch.cz.

Pod pojmem „Automotive Aftermarket “ nerozumíme jen prodej 
dílů a diagnostiky. Je to komplexní řešení služeb s tím spoje-
ných. Jako vedoucí servisních služeb tedy musím mít široký 
okruh znalostí. Jsem totiž odpovědný za školicí středisko včet-
ně školitelů, Hotline, reklamace a v neposlední řadě i za opravy 
diagnostické techniky zajišťované přes naše autorizovaná opra-
várenská střediska BTS.

Věřím, že se s některými z vás potkám v našem školicím stře-
disku, kde se snažíme představovat veškeré novinky, s nimiž se 
můžete v autoopravárenství setkat.

V úvodu jsem slíbil také výhled do budoucnosti. Společnost 
Bosch se zúčastnila veletrhu „Automechanika 2010“ pořáda-
ného každé dva roky ve Frankfurtu nad Mohanem. Na tomto 
veletrhu Bosch již tradičně vystavoval několik novinek, které 
návštěvníky zaujaly. Byl to například zkušební stav EPS 708 
určený pro opravy a zkoušení všech commonrailových čerpa-
del a trysek včetně Piezo vstřikovačů. Dále byl vystaven i nový 
tester pro nákladní vozidla „KTS Truck“ sloužící ke komunikaci 
a vyčítání závad nákladních a užitkových vozidel.

Werner Kirsch
vedoucí servisních služeb pro ČR a SK

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

Tlakové regulační ventily zajišťují přesnou regulaci tlaku při 
přímém vstřikování nafty. Tím vzrůstá efektivita využití tohoto 
paliva. Od roku 2002 závod v Jihlavě vyrobil už 20 milionů ven-
tilů. Nedávno se konala oslava tohoto významného jubilea. Od 
roku 2008 je Jihlava jediným závodem společnosti Bosch na 
světě, který tyto komponenty vstřikovacích systémů Common 
Rail pro vznětové motory vyrábí. Vysoce kvalifikovaní zaměst-
nanci jihlavského závodu vyrobí přes tři miliony tlakových re-
gulačních ventilů ročně.

I přes takto enormní množství se týmu zaměstnanců dařilo po 
celý rok 2009 vyrábět bez závad – to je důkaz nejvyšší kvality. 
Tlakové regulační ventily jsou v systémech Common Rail na-
pevno přišroubovány. Díky jejich přesnému fungování se zlep-
šuje jízdní komfort a snižují se emise škodlivin. Část ventilů se 
přímo v pobočce montuje do systémů Common Rail, ostatní 
se dodávají výrobcům motorů. (mk)

Nový VW Tuareg je jako první SUV (terénní limuzína) v Evropě 
poháněn hybridním systémem. Hybridní pohon je první, který 
Bosch vůbec dodává výrobci automobilů. Stejným typem bu-
de vybaven také vůz Porsche Cayenne. Integrovaný alternátor 
motoru, usměrňovač (který přeměňuje stejnosměrný proud 
na střídavý), řídicí jednotka a snímače pocházejí z produk-
ce Bosch, stejně jako řídicí jednotka airbagů a automatický 
systém sledování vzdáleností ACC s funkcí stop and go; obě 

20 milionů ventilů z Jihlavy

Bosch na palubě

Bosch kaleidoskop

zařízení slouží k ochraně vozidla a cestujících. Další výhody 
poskytuje přístrojová deska od divize Car Multimedia s vel-
kým displejem. Pomocí tlačítka ve volantu lze vyvolávat funkce 
asistenčních systémů pro řidiče a snímačů. K dalším součást-
kám od Bosche patří pohon stěračů, startér a čelní kamera. 
Ta kromě jiného rozpozná protijedoucí vozidla a umožňuje 
dynamické ovládání dálkových světel. A u typu vybaveného 
vznětovým motorem zajišťuje vstřikovací systém Common Rail 
ekologickou a zároveň úspornou jízdu. (bär)

Foto: VW
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Vzhledem k začlenění skupiny ZF Services do Bosch Group 
a v rámci zlepšování služeb poskytovaných zákazníkům při-
chází firma Bosch s bezplatným rozšířením informačního 
systému ESI[tronic] o technická data skupiny ZF Services.

Počínaje verzí 2010/3 přibývají v informačním systému 
ESI[tronic] katalogová data pro značky SACHS, LEMFÖRDER, 
BOGE a ZF Parts. Kromě toho jsou v datech obsaženy také 
fotografie, dokumenty a servisní informace. 

Tato data budou s okamžitou platností k dispozici všem uži-
vatelům ESI[tronic] bez jakéhokoliv uvolňování a jsou také 
začleněna do obvyklého výběru přes vozidlo.

K novým datům se dostanete po provedení instalace verze 
2010/3 obvyklým způsobem přes výběr vozidla a přepnutím 
do oblasti výbavy.

Zde se přes rozbalovací menu „Sortiment“ zvolí oblast SACHS/
LEMFÖRDER/BOGE/ZF Parts. 

Integrace katalogových dat ZF Services 
do ESI[tronic] 

V základním nastavení se zde zobrazují všechna katalogová 
data, fotografie, dokumenty a servisní informace všech značek 
SACHS/LEMFÖRDER/BOGE/ZF Parts  a lze je pomocí tlačítek 
voleb redukovat na jednotlivé zvolené značky.

Stejně jako doposud se funkčním tlačítkem F6 dostanete na 
obrázky, zde můžete zvolit také fotografie, dokumenty a ser-
visní informace atd. 

Vedle rozšíření výbavy o katalogová data SACHS/LEMFÖRDER/
BOGE/ZF Parts byly také upraveny funkce hledání v oblasti dí-
lů a byly přidány nové funkce: 

Objednací číslo BOSCH: Hledání pouze v oblasti vybavení 
BOSCH (jako doposud).

NOVINKA: 
Objednací číslo SACHS/LEMFÖRDER/BOGE/ZF Parts,
Hledání pouze v oblasti vybavení SACHS/LEMFÖRDER/BOGE/
ZF Parts.

Typové označení: hledání bez změn, jako doposud.

Ostatní: dosavadní hledání v oblasti vybavení BOSCH rozšíře-
né o hledání čísel použitých pro značky SACHS/LEMFÖRDER/
BOGE/ZF Parts.

Cizí čísla: hledání v oblasti vybavení BOSCH (jako doposud) 
rozšířené o hledání dle značek SACHS/LEMFÖRDER/BOGE/
ZF Parts.

Od verze 2010/4 bude navíc boční navigační lišta ESI[tronic] 
rozšířena o položku „Montážní pokyny“, která se bude opět 
týkat již zmíněných značek SACHS, LEMFÖRDER, BOGE 
a ZF Parts. V rámci zvoleného montážního pokynu bude v mno-
ha případech možné přejít pomocí hypertextového odkazu 
v kapitole „Přehled součástí“ přímo na zvolený díl do katalo-
gové části.

I tyto informace, včetně veškerých údajů ze systému 
ZF Services, budou uživatelům programu ESI[tronic] k dispo-
zici zdarma bez dodatečné aktivace a budou vázány na poža-
dovaný výběr vozidel.

Ing. Jan Horák
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www.bosch.cz
www.bosch.sk

S námi to jde od ruky: 
Vybavení pneuservisů 
od Bosche  

Nový!
Rozšířený
sortiment

Bezpečná montáž a přesné vyvážení všech typů moderních pneumatik. 
Profitujte právě teď na pneuservisu díky novým a moderním montovačkám 
a vyvažovačkám značky Bosch. Pro všechny typy kol, jedno zda jde 
o běžná, nízkoprofilová, run flat – osobní, nákladní nebo motocyklová 
kola. Řada nových vylepšení pro snadnější, rychlejší a preciznější práci.
Diagnostika a díly: to umí jen Bosch.

Pro více informací kontaktujte 
svého velkoobchodního partnera.
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Nic nemá v branži pneuservisu tak vel-
ký podíl na spokojenosti zákazníka, ja-
ko je správné vyvážení kol. Podvozky 
automobilů jsou stále složitější a cit-
livější, běžné cestovní rychlosti i těch 
nejmenších vozů se zvyšují a ani veli-
kost samotných kol za tímto trendem 
nezaostává.

To s sebou nese jeden nevyhnutelný dů-
sledek. Minimalizaci tolerance nevývaž-
ku kola. Není to tak dávno, kdy nevyváže-
nost kolem 10 g neznamenala v provozu 
zvláštní problém. Ano, na kolo pak půso-
bily poměrně velké síly, které z toho pra-
menily, ale tolerance a vůle v zavěšení 
kol i řízení povětšinou projev takové ne-
vyváženosti utlumily natolik, že samotný 
řidič nezaregistroval nic zvláštního. Dnes 
mechanici z vlastní praxe dobře vědí, že 
i pouhých 5 g dokáže zákazníka přivést 
zpátky do servisu s nespokojeným výra-
zem. A tím to nekončí. Zvyšují se nároky 
na rychlost servisu, stoupají mzdy za-
městnanců, režijní výdaje a třeba i tak 
zdánlivě zanedbatelná věc, jako je cena 
samotného závaží. V takovém světle vy-
chází najevo, že kvalita a spolehlivost vy-
važovačky není jen věcí pohodlí mecha-
nika, ale především samotné rentability 
celého pneuservisu.

Na brněnském autosalonu se projevil ješ-
tě jeden aspekt dnešní doby. Vyvažovačka 

Vyvažování v novém

Displej
Zákazník volí mezi velkým TFT monito-
rem nebo úspornějším barevným LCD 
displejem vedle modulu klávesnice. 
V obou případech je indikace funkcí 
a nevývažku zřejmá a jednoznačná.

Měřicí systém a pohon
Využívá se třísenzorový tenzometrický 
systém. Kolo je vyvažováno při více než 
200 ot./min. To přináší výrazně přesnější 
a jednoznačnější indikaci nevývažku.

se stává „výkladní skříní“ dobrého pneu-
servisu. A právě na brněnském výstavišti 
jsme představili současnou generaci vy-
važovaček Bosch, které do branže zavá-
dějí řadu inovativních prvků.

Ergonomie a přesnost
Nejde jen o to, jak věc funguje, ale i jak 
dobře se s ní pracuje. Jedno bez druhé-
ho ztrácí smysl.

Klávesnice
Pevná, odolná, senzorická klávesnice. 
Nesrovnatelně trvanlivější, než v sou-
časnosti běžné „foliové“ provedení. 
Minimalizuje počet tlačítek a je okamžitě 
po ruce.

Odkládací prostor
Místa není nikdy dost. Koncept posuvné-
ho horního dílu zdvojnásobuje prostor 
pro uložení závaží a příslušenství, aniž 
by vybočoval z půdorysu vyvažovačky.

Kryt kola
Koncepce dvou dílů skládajících se do se-
be minimalizuje ovládací sílu. Nepřekáží 
a ani odklopený kryt žádným způsobem 
nevybočuje z půdorysu samotné vyva-
žovačky.

Měřicí raménka
Standardem jsou dvě měřicí raménka. 
Rozměry kola není třeba ručně zadávat. 
Obě měřicí raménka jsou uložena mini-
málně ve dvou ložiskách, aby byl jejich 
chod co nejhladší a s minimem vůlí. 
Odpadají jakékoliv převody řemínkem 
nebo provázkem. Potenciometr je umís-
těn přímo na raménku a je integrován 
s digitálním převodníkem.

Vnitřní raménko je vybaveno přesnou 
aretací pro snadné lepení vnitřního zá-
važí. Už nikdy nenalepíte závaží špatně.

Samotná hřídel je blokována elektro-
magneticky. Díky tomu po vyvážení pro-
běhne automatické dobrzdění kola a ná-
sledně umožní automatickou blokaci ko-
la přesně v poloze nevývažku. Možnost 
nechtěného proklouznutí kola během 
lepení závaží je vyloučena.

Kromě toho je zákazníkům k dispozi-
ci další příslušenství, např. v podobě 
pneumatického upínání, světelného 
a laserového systému nebo speciálních 
upínacích přípravků. Nové vyvažovačky 
Bosch tak mohou být přínosem nejen 
pro vaše zákazníky, ale i pro rentabilitu 
vaší dílny.

Ing. Petr Kunzl
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Jednoduše a za výhodnou cenu!

Rozšíření nabídky sad modulů Bosch 
Současný sortiment deseti objednacích čísel bude doplněn, resp. někde nahrazen, 
těmito novými:
0986580820, 0986580821, 0986580822, 0986580823, 0986580824 
a 0986580825
které budou dostupné již v poslední čtvrtině roku 2010

Tato koncepce sad je alternativou pro opravy modulů přívodu paliva. V minulosti 
bylo nutno vyměnit vždy jen celý modul přívodu paliva.   

BOSCH opravárenské sady modulů/jednotek pro přívod paliva

Výhody sad všeobecně
• Balení obsahující veškeré potřebné 

součástky 
• Obsahuje jasné pokyny montáže 

v obrázkové formě (dostupné též 
v ESI[tronic] a Tecdoc)  

• Rychlý a snadný způsob opravy 
modulů přívodu paliva

• Levnější koncept nabízející široké 
pokrytí trhu  

• Vynikající výkon a dlouhá životnost 

Výhody sad pro vozidla VW
• Jen jedno objednací číslo namísto 

původních dvou
• Technické vylepšení zajišťuje 

minimální startovací prodlevu i po 
dlouhodobé odstávce vozidla

• Určeno i pro novou generaci vozidel 
dle reference VW 6Q0919051F

Exkluzivní výrobky od  společnosti 
Bosch
Tento nový koncept obsahuje komplet-
ní sadu potřebných součástek a přitom 
jde o levnější alternativu, která i zkracuje 
čas potřebný pro jinak úplnou výměnu 
modulu včetně demontáže a instalace.

Přínosy pro zákazníka
• Nová zajímavá alternativa pro 

zákazníky, pro které je cena 
důležitým kritériem výběru výrobku  

• Dlouhá životnost
• Vynikající výkon a spolehlivost  
• Optimální průtok 
• Odolný vůči znečištění 
• Vysoký komfort jízdy díky nižší 

hladině hluku
Lubomír Maršálek

Dobré nápady ve váš 
prospěch – od předního 
dodavatele zdokonalené 

technologie

Podrobnější informace o opravárenských sadách získáte u svého vekoobchodního partnera, viz strana 31.
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KTS 340: přímý tisk přes USB bez PC

Bosch objednací číslo Reference Použití pro vozidla

0986580820 77 00 811 048 Renault Laguna I (1994 – 2001)

77 00 811 046 Renault Laguna I (1994 – 2001)

0986580821 77 00 307 150 Renault Kangoo I (1997 – 1999)

0986580822 9204647 Agila 1,0 a 1,2 (2000 – 2008)
Zafira CNG (2001 – 2010)

0986580823 Nahrazuje F 000 TE 0111 /112 VW: Golf III, T4,Passat
Seat: Cordoba, Ibiza
Škoda: Favorit

Nové 6U7919051 Škoda Felicia, Pick-Up

0986580824 Nahrazuje 0 986 580 805 /809 VW: Golf IV, Beetle, Polo,Passat
Audi: A3,A6
Seat: Cordoba, Alhambra, Ibiza, Leon, Arosa
Škoda: Octavia, Praktik, Roomster, Felicia

Nové 6Q0919051F Škoda: Fabia,
VW: Polo (2002>)
Seat: Cordoba/Ibiza (2002>)

0986580825 1684704294  Mercedes Benz:
 A 140 (1997 – 2004)
 A 160 (1997 – 2004)
 A 190 (1999 – 2005)
 A 210

Přehled použití nových sad modulů přívodu paliva

Od aktualizace softwaru ESI 2010/3 
umožňuje tester KTS 340 přímý tisk přes 
USB bez PC a programu ESI[tronic] 
Startcenter. K tomu je nyní přístroj 
v rozsahu dodávky dovybaven USB 
adaptérem.

Tak lze jednoduše a rychle přímo tisknout 
protokoly, plány údržby a obrazovky jako 
celkovou kopii obrazovky (Screenshot).

Data se tedy v budoucnosti nebudou 
muset přenášet separátním pracov-
ním krokem do programu ESI[tronic] 
Startcenter.

Od 1. srpna 2010 jsou všechny KTS 340 
vybaveny tímto adaptérem USB. První 
dodávky se předpokládají počátkem srp-
na. Bez změny ceny.

Pro naše stávající zákazníky KTS 340, 
kteří chtějí svůj systém dovybavit, na-
bízíme adaptér od srpna přídavně jako 
náhradní díl.

Pro přímý tisk přes USB se musí KTS 340 
připojit přes dvě propojovací vedení 
a USB adaptér (USB-A/A-adaptér; objed-

A takto to funguje
V položce „Nastavení tisku“ se zvolí, 
zda se má použít tisk přes WLAN 
a ESI[tronic] Startcenter nebo jako 
přímý tisk přes USB.

Následující pracovní kroky proveďte 
v udaném pořadí!

1. Zvolte <Servis>, potom zvolte 
„Uživatelská nastavení“.

2. Ve volbě „Uživatelské nastavení“ 
zvolte „Nastavení tisku“.

3. Zvolte způsob tisku „Přímý tisk 
přes USB“.

4. Zvolte <OK>.

Příští výtisk se provede zvoleným 
způsobem tisku.

nací číslo: 1 681 335 117, cena 130,-  Kč/  
4,92 Eur (katalogová cena bez DPH)) 
s tiskárnou uvolněnou firmou Bosch: 
např. HP Deskjet 5740, HP Deskjet 5940  
nebo HP Deskjet D5560. Zeptejte se pro-
sím svého velkoobchodníka.
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Technologický vývoj automobilů po-
sledních let klade zvýšené nároky na 
kvalitu, kapacitu i spolehlivost star-
tovacích akumulátorů. Je to důsledek 
používání rostoucího množství bez-
pečnostních i komfortních systémů ve 
vozidlech. V některých případech již 
výrobci přistupují dokonce k montá-
ži dvou akumulátorů v osobních vozi-
dlech, kdy je jeden z nich používán pro 
napájení palubní elektroniky a druhý se 
stará o spolehlivé spouštění motoru za 
všech podmínek.

Co řidiči na svých autech obzvláště oce-
ňují, je spolehlivost. Schopnost bezpro-
blémového spouštění motoru za všech 
klimatických podmínek je přitom klíčovým 
aspektem. Uspokojit požadavek rychlého 

startu trvale závisí na úrovni startovací 
síly – na akumulátoru a jeho síle.

Akumulátory Bosch jsou testovány v těch 
nejextrémnějších klimatických podmín-
kách. Výsledky z těchto dlouhodobých 
testů nastavují zcela nové standardy ve 
vylepšování technologie startovacích 
akumulátorů, jako je životnost akumulá-
toru a hlavně samotná startovací síla.

Maximální startovací výkon

Správný akumulátor Bosch 
pro všechna vozidla
Jasné, jednoduché a kompaktní. 
Kompletní výrobní řada akumulátorů 
společnosti Bosch poskytuje servisům 
a obchodním zastoupením trvalé zabez-
pečení správných akumulátorů aktuálně 

vyžadovaných zákazníky. Akumulátory, 
které vždy vyhovují požadavkům na vyso-
kou kvalitu mezinárodního originálního 
vybavení s ohledem na elektrické hodno-
ty pro studené starty a na kapacitu.

Správná volba akumulátoru 
v souladu s požadavky zákazníka
Společnost Bosch nabízí akumulátory vy-
hovující všem požadavkům. Pro každého 
zákazníka je volba správného akumuláto-
ru určena typem jeho vozidla, vybavením,
jízdními vlastnostmi a klimatem. Aku-
mulátory Bosch poskytují takové pokrytí 
trhu, které potřebujete, abyste byli úspěš-
ní v oblasti podnikání s akumulátory.

Akumulátor Bosch S6
Nový startovací akumulátor S6 s techno-
logií AGM (Absorbent Glass Mat) splňuje 
extrémní požadavky na startovací výkon 
a zároveň zaručuje funkčnost všech kom-
fortních, bezpečnostních a systémových 
prvků ve vozidlech nové generace.

Akumulátor Bosch S5
Vyšší třída vozu vyžaduje větší výkon 
akumulátoru: pro bezpečné startování 
vysokovýkonných motorů a spolehlivé 
napájení veškerého vybavení.

Akumulátor Bosch S4
Výkonný zdroj energie pro bezpečné 
startování vyhovuje požadavkům vybave-
ní vozidel střední třídy. Díky 97% pokrytí 
trhu pomáhá splňovat i zvláštní požadav-
ky asijských vozidel.

Akumulátor Bosch S3
Spolehlivost a startovací výkon s odpo-
vídající cenou pro vozidla s nevelkým 
rozsahem vybavení.

Mgr. Petr Semerád

Spolehlivá zásoba energie pro všechny vozy

Další informace o akumulátorech Bosch získáte u svého obchodního partnera, 
viz strana 31.

Přednosti nové řady akumulátorů 
Bosch S*
• 100% bezúdržbovost
• bezproblémová montáž
• extrémní výkon při studených 

startech
• až o 30 % delší životnost
• vždy bezpečné a konstantní 

napájení palubní sítě
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Termín: 1. 10. – 30. 11. 2010 nebo do vyprodání zásob.
Poznámka: Vyhrazujeme si právo na možnou změnu dárku.

Pro více informací kontaktujte svého obchodního partnera.

www.bosch.cz
www.bosch.sk

FoFoFoFoFoFoFoFoFFoFoFoFoFoFFFFFFoF r AKCIA

Značka  zaručuje vysokou kvalitu. 
Láhev na nápoje o objemu 0,6 l je ultralehká 
a její součástí je izolační termoobal pro 
dlouhodobé udržení teploty ať už teplého 
nebo chlazeného nápoje.

Dárkem, ktery nyní dostáváte, je vysoce 
kvalitní značková termoláhev ze speciálního 
materiálu, která zaručeně udrží chuť i teplotu 
nápoje po dlouhou dobu.
 
Dárek dostáváte vždy, když objednáte 15 ks 
akumulátorů Bosch. A to kterýkoliv: S3, S4, 
S5, S6, T3, T4, T5.

Stačí objednat 
15 akumulátorů Bosch 
a máte ji v kapse!

Značka 
Láhev na nápoj
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Inteligentní nabíječky akumulátorů C3 a C7
od firmy Bosch

V letošním roce představila společnost 
Bosch novou řadu nabíječek (2 objed-
nací čísla), která se díky svým vlastnos-
tem dostala okamžitě do popředí zájmu 
obchodních partnerů. 

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.

Nabíječka C7 je určena pro nabíjení 

akumulátorů osobních a nákladních vo-

zidel. Jmenovité napětí vhodného aku-

mulátoru pro nabíjení touto nabíječkou 

je 12 a 24 V, přičemž kapacita 12V aku-

mulátoru může být od 14 do 230 Ah, 24V 

akumulátoru od 14 do 120 Ah. Nabíječku 

C7 lze používat i k napájení elektrických 

systémů vozidla v době, kdy je nabíjen 

akumulátor. Nabíječky C3 a C7 jsou ur-

čeny pouze pro domácí použití a nejsou 

určeny pro živnostenské použití.

Při nabíjení akumulátorů nezapomeňte 
na několik důležitých věcí: Nedoporučuje 
se nabíjet akumulátory s teplotou nižší 
než 5 °C. Elektrolyt je pak příliš studený 
a proces nabíjení neprobíhá za optimál-
ních podmínek. Akumulátory se nikdy ne-
smí nabíjet se zamrzlým elektrolytem.

Před zahájením nabíjení je nutné provést 
vizuální kontrolu akumulátoru a zjistit 
případné poškození tělesa akumulátoru, 
krytu akumulátorů a přípojek. Poškozené 
akumulátory už nenabíjejte.

Pokud má akumulátor přístupné šroubo-
vací zátky, je nutné překontrolovat hladi-
nu elektrolytu v každém článku. V přípa-
dě potřeby doplňte množství elektrolytu 
destilovanou vodou. Pokud má akumulá-
tor větrací zátky, je nutné je demontovat 
před zahájením nabíjení.

Nabíječka se nesmí zapínat před připo-
jením akumulátoru a nesmí se vypnout, 
dokud se nabíjení nedokončí. Je také nut-
né překontrolovat, zda mají svorky dobrý 
kontakt jejich přitlačením na přípojky. 

Během nabíjení je nutné zajistit dosta-
tečnou ventilaci, zvláště při nabíjení 
v místnosti. Zvýšená koncentrace uvol-
ňovaného vodíku ve vzduchu může při 
zajiskření způsobit výbuch.

Mgr. Petr Semerád
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Soutěž Automechanik Junior 2010

Technické parametry nabíječek Bosch

Typ (objednací číslo) C3 (0.189.999.030) C7 (0.189.999.070)

MOC v Kč bez DPH
MOC v EUR bez DPH

1 375,00
52,09

2 750,00
104,17

Stručný popis a použití 6/12 V, čtyři kroky nabíjení, plně 
automatická s udržovacím nabíjením

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

Vstupní napětí 220 – 240 V  ~50/60 Hz

Výstupní napětí, jmenovité 6/12 V 12/24 V

Nabíjecí proud 3,8 A nebo 0,8 ± 10 % 7 A nebo 3,5 ± 10 %

Typy akumulátorů olověné s elektrolytem (WET, AGM, GEL, VRLA)

Kapacita akumulátoru 6 V/1,2 – 14 Ah
12 V/14 – 120 Ah

12 V/14 – 230 Ah
24 V/14 – 120 Ah

Provozní režimy

6 V charge
7,3 V/0,8 A; 1,2 – 14 Ah

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

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

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

12 V charge - Car/MoBa
14,4 V/7 A

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

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

12 V Power Supply
13,6 V/5 A

24 V charge Truck
28,8 V/3,5 A

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

Také letos se konala již tradiční soutěž 
Automechanik Junior 2010. Společnost 
Bosch v ní věnuje prvním třem umístě-
ným školám hodnotné ceny z oblasti di-
agnostiky. První místo bylo ohodnoceno 
přístrojem pro komunikaci s řídicími jed-
notkami KTS 200 včetně softwaru, dru-
hé místo BAT 430 a místo třetí BFT 100.

Náročnému finále předcházely okresní 
a krajská kola, jichž se zúčastnilo 3219 
žáků třetích ročníků ze 116 škol. Do fi-
nále postoupilo ze 14 krajských semifi-
nálových kol 28 žáků. Finále se tentokrá-
te konalo ve Střední škole automobilní 
v Jihlavě, která byla školou pořádající.

Soutěžící museli prokázat své teoretické 
a praktické znalosti z oboru automecha-
nik a současně projít různými pracoviš-
ti (stanovišti), kde prokazovali svůj um 
a zkušenosti.

Slavnostní vyhodnocení a předání cen se 
tradičně konalo u příležitosti mezinárod-
ního veletrhu Autotec a Autosalon 2010. 
Vítězové převzali ceny v rotundě pavi-
lonu A brněnského výstaviště za účasti 
nejen odborné veřejnosti, ale i médií.

Je potěšující, že první a druhé místo ob-
sadili studenti reprezentující školu za-
pojenou do „Evropského projektu vzdě-
lávání pedagogických pracovníků II“. 
Tento projekt pro pedagogy učňovského 
a středního školství již několik let zcela 

Umítění:
1. místo Jan Lec – SOŠ a SOU automobilní Ústí nad Orlicí
2. místo Antonín Pávek – SŠ řemesel a služeb Velké Meziříčí
3. místo Vít Gajdoš – ISŠ automobilní Brno

zdarma připravuje a realizuje právě spo-
lečnost Bosch společně s firmami Škoda 
Auto, a.s., a Scania Czech.  Úspěch těch-
to studentů tak dokazuje smysluplnost 
a přínos celého projektu.

Werner Kirsch
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Vlastnosti nabíječky BAT 490 jedním pohledem
Nabíjecí režim pro olověné akumulátory 12 V/24 V 
Automatické přepínání 12 V/24 V 
Variabilní velikost nabíjecího proudu v expertním  
režimu (0 – 90 A)
Krátké časy nabíjení díky optimalizovanému průběhu 
Plynule regulovatelný nabíjecí proud 
Nabíjení v palubní síti 
Založní provoz a podpůrný provoz 
Udržovací nabíjení s impulzní charakteristikou 
Ochrana před přepólováním, přebíjením a zkratem 
Pevný kryt 

Bosch BAT 490
Profesionální dílenská nabíječka s vysokým výkonem

Novin
ka!

Během léta byl na trh uveden zatím nejvyšší model špičkové 
řady dílenských nabíječek BAT 4xx – přístroj Bosch BAT 490.

Tato výkonná nabíječka akumulátorů je určena pro nabíjení všech 
typů 12V a 24V akumulátorů, zvláště pak akumulátorů s pevným 
elektrolytem (gelové nebo AGM akumulátory). BAT 490 je posta-
vena na základech osvědčené řady profesionálních dílenských 
nabíječek BAT 415 a BAT 430, od nichž se ale odlišuje některými 
přidanými funkcemi a hlavně výrazně vyšším výkonem. 

Nabíjecí proud až 90 A
Vzhledem k maximální velikosti nabíjecího proudu až 90 A 
je nový BAT 490 přímo předurčen k tomu, aby mohl kvalitně 
stabilizovat palubní síť během diagnostiky a přeprogramování 
řídicích jednotek. 

Možnost pro odborníky – vlastní nastavení nabíjecí 
charakteristiky
Efektivitu práce s přístrojem zvyšují dva režimy provozu: 

- Standardní program, který je určen pro rychlé a jednoduché 
nabíjení. Nabíjecí charakteristika je shodná s modely BAT 
415/430 a její průběh je uveden na obrázku 2.

- Expertní program s odlišnou nabíjecí charakteristikou, kde 
především odborníci ocení možnost nastavení některých pa-
rametrů. Tato charakteristika je zobrazena na obrázku 3.

Svými všestrannými možnostmi použití je BAT 490 předurčen 
stát se univerzální nabíječkou pro dílnu, servisní stanici nebo 
obchod s akumulátory. 

Ing. Jan Horák
Obr. 3: Charakteristika nabíjení "Expert" 
Hodnoty I, U1, U2 a "o": je možné v určitém rozsahu nastavit

Obr. 2: Charakteristika nabíjení "Standard"
I1 = 20 % nastavené kapacity akumulátoru 
I2 = 2 % nastavené kapacity akumulátoru 
U1 = 14,0 V – 14,4 V (12 V) 28,0 V – 28,8 V (24 V)
U2 = 14,4 V – 14,8 V (12 V) 28,8 V – 29,6 V (24 V) 
U3 = 12,8 V / 25,6 V.
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Další informace o zakoupení BAT 490 zjistíte u vašeho velkoobchodního partnera (viz strana 31) 
nebo na www.bosch.cz a www.bosch.sk

Technická data

Nabíjecí proud max. 90 A

Délka nabíjecího vedení 2 x 3 m

Průřez nabíjecího vedení 10 mm²

Příkon 1.600 W

Hmotnost 10,5 kg

Nabíjecí char. "Standard" I1U1I2aI3aI3...

Nabíjecí char. "Expert" IU1oU2

Nabíjecí napětí Standard 
(tepelná ochrana)
12 V
24 V 

14,0 V ‒ 14,4 V
28,0 V ‒ 28,8 V

Podpůrný režim 12,0 V/24,0 V
max. 10 A

Záložní režim 13,5 V/27,0 V
max. 90 A/45 A

Rozsah provozní teploty 0 °C ‒ 40 °C

Síťové napětí/frekvence 230 V, 50/60 Hz

Jmenovité napětí
akumulátoru

12 V/24 V

Krytí (DIN 40050) IP 20 D

Bezpečnostní tř. 
(DIN 40530)

I

Rozměry (Š x V x H) 300 x 200 x 390 mm

Stupeň rušivého vyzařování DIN 40839, stupeň I
Obj. č. 0 687 000 049

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

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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Jediné stěrače v testu se známkou 
„velmi dobrý“ Bosch Aerotwin se staly 
jasným vítězem v testu stěračů časopi-
su ADAC.

Deset stěračů v praktickém  
testu ADAC
Aerotwin s nejlepšími výsledky  
stírání za všech testovacích 
podmínek
Bosch Twin Spoiler je nejlepším  
stěračem se třmenem a dosáhl 
3. místa v celkovém hodnocení

V aktuálním testu stěračů ADAC, který 
zveřejnil automobilový klub na své inter-
netové stránce, zazářil Bosch Aerotwin ve 
všech disciplínách jako jednoznačný vítěz 
testu. Jako jediný stěrač dosáhl Aerotwin 
celkovou známku „velmi dobrý“. Vedle 
pěti bezkloubových stěračů, tzv. plochých 
lišt nebo Aero-stěračů, bylo testováno ta-
ké pět stěračů se třmeny, které „jsou pod-
le 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 svoji kvalitu v novém 
stavu, při zkoušce po opotřebení a také 
po umělém slunečním ozáření.

Bosch Aerotwin – jediné stěrače 
se známkou „velmi dobrý“

Známka 1 pro Bosch Aerotwin ve 
všech testovacích disciplínách
Při všech zkouškách, jak při plusových, 
tak také při minusových teplotách, se 
stěrače Bosch Aerotwin dokázaly jasně 
prosadit vůči konkurenci, což jednoznač-
ně vyjádřili testovací pracovníci ADAC. 
Nejlepší výsledky dosáhly nejmoderněj-
ší bezkloubové stěrače. Druhé stěrače 
Bosch v testu, tedy Twin Spoiler, se 
ukázaly nejen jako nejlepší stěrače se 
třmeny, dosáhly také třetího místa v cel-
kovém hodnocení.

Bezproblémová montáž 
u Bosch Aerotwin
Známku „velmi dobrý“ dostaly Aerotwin 
nejen za vynikající výsledky při stírání 
po dobu velmi dlouhé životnosti. Také 
za montáž na vozidlo a za upevnění stí-
racího ramínka dostaly stěrače Bosch 
známku 1. Montáž stěračů na vozidlo je 
často problémem, na který si stěžovali 
testovací pracovníci ADAC, a požado-
vali „uživatelsky příjemné a jednotné 
spojovací prvky mezi ramínkem stěra-
če a stírací lištou“. Pomocí univerzální-
ho 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 tr-
hu. Bosch kromě toho nabízí stěrače 
Aerotwin také pro starší vozy.

Závěry ADAC
Při koupi stěračů se vyplatí dbát na 
kvalitu a zaplatit za ni také o trochu ví-
ce. Celkově se totiž kvalitnější a trochu 
dražší produkty v testu ukázaly jako ce-
nově výhodnější. Kromě toho by měli ři-
diči sáhnout po modernějších stěračích 
s plochou lištou, protože vydrží déle po-
skytovat lepší stírací výkon.

Vysoce hodnotná kombinace 
materiálů pro perfektní stírací 
výkon
Vynikající výsledky stírání dosahují stě-
rače Bosch Aerotwin také na míru při-
způsobenou pružinovou lištu, která se 
dokáže optimálně tvarově přizpůsobit 
zaoblení předního skla. S takto dosaže-
ným rovnoměrným přítlačným tlakem 
dosahují Aerotwin v každém bodě na 
předním skle perfektního stíracího vý-
konu. Aerodynamický profil kromě toho 
zajišťuje, aby se stěrače nezvedaly ani při 
vysokých rychlostech jízdy a kromě toho 
aby způsobovaly co nejnižší hluk způso-
bený proudícím vzduchem. Pryž stírací 
lišty s flexibilním hřbetem, s hranou odol-
nou vůči opotřebení a s potahem zaru-
čujícím lehký chod je velmi náročně kon-
struována. Při použití vysoce odolné pry-
že a za dodržení rovnoměrného rozložení 
na předním skle dosahují stěrače Bosch 
Aerotwin mimořádně dlouhé životnosti.

Zdroj: Bosch



Termín: 1. 9. – 31. 10. 2010 nebo do vyčerpání zásob.
Poznámka: Vyhrazujeme si právo na možnou změnu dárku.

www.bosch.cz
www.bosch.sk

K nákupu stěračů 
Bosch ...

... luxusní pánský 
deštník

Při nákupu 10 sad stěračů Bosch Aerotwin nebo 
Bosch Twin (možno objednávat v mixu) získáte 
jedinečný dárek z limitované kolekce Bosch – 
pánský luxusní skládací deštník.

AKCE

h Tw
inečný dá

ánský luxusní 

Popis deštníku:
Ø 100 cm, délka 31 cm, třídílná konstrukce z letecké 
slitiny a skelných vláken odolná proti větru, kvalitní 
polyesterový potah a pouzdro, automatické otvírání 
a zavírání deštníku jedním tlačítkem.
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Setkání servisních partnerů Bosch – Mikulov 2010
Tradiční setkání servisních partnerů Bosch Car Service, Bosch 
Diesel Service a Bosch Diesel Center se v letošním roce usku-
tečnilo  na romantickém místě Jižní Moravy – v Mikulově, v kon-
gresovém centru mikulovského zámku. Na předprázdninový ter-
mín 25. června přijalo pozvání více než sto servisních partnerů 
Bosch z Čech a Slovenska. Rekordní počet účastníků setkání, 
téměř 250 osob včetně zaměstnanců firmy Bosch, nebyl tedy 
překvapením. V reprezentativních prostorách zámku se podařilo 
navodit příjemnou a neformální atmosféru pro pracovní i spole-
čenskou část. Svým dílem k tomu přispěla i moderátorka odpo-
lední části, populární slovenská herečka Andrea Kerestešová.

Pracovní část setkání byla věnována aktuálním informacím 
o rozvoji sítě Bosch Car Service ve společném regionu Čech 
a Slovenska i ve světě, legislativním změnám na trhu autoopravá-
renství a předpokladům pro úspěšné poskytování služeb ve stále 
tvrdším konkurenčním prostředí.

Součástí setkání bylo rovněž vyhodnocení mezinárodního profilu 
kvality servisního partnera za uplynulé období. Hlavními kritérii 
byly nejen vzhled a nabídka služeb autoservisu, ale také úroveň 
vybavení, odborná zdatnost personálu a vnitřní procesy ve firmě. 
V letošním roce se shodně na 1. místě umístily firmy Jíša s.r.o. 
Praha a Tibor Holčík AUTOKLINIKA Záriečie (uvedeno v abeced-
ním pořadí). Taktéž se shodným hodnocením se na 3. místě umís-
tily firmy Autoservis AES s.r.o. Liptovský Mikuláš a Jana Vránová 
AUTO SERVICE Horažďovice.

Dílenské testy probíhají skrytě a patří k nejnáročnějším disciplínám 
při hodnocení kvality poskytovaných služeb. I přesto, že je v daném 
období hodnocena jen část servisní sítě, patří úspěch při testu k nej-
prestižnějším výsledkům. Za minulé období si nejlépe vedly firmy: na 
1. místě Vektor spol. s.r.o. Košice, na 2. místě Vladimír Novák – Auto 
Karo Nova Konojedy a na 3. místě Viliam Horos – DM Trebišov.

Cena „Mechanik roku“ je vyhlašována Svazem autoopraven České 
republiky. Na 2. místě se v  letošním ročníku umístil Vladimír 
Stříteský – autoopravna Kelč. Od vedení servisní sítě obdržel po-
děkování za úspěšnou reprezentaci konceptu Bosch Car Service. 
Andreu Kerestešovou zajímalo, co vše musí mechanik ovládat, aby 
v početné a profesionálně zdatné konkurenci uspěl.

Diskuzní část byla věnována aktuálním problémům v autoopravá-
renské praxi. Josef Jíša, který je nejen mezi Bosch servisy respekto-
vaným manažerem firmy Jíša s.r.o. a jedním z představitelů Bosch 
fóra, ve svém příspěvku popsal neutěšenou situaci při vzdělávání 
techniků a mechaniků pro autoopravny i možnou cestu ke zlepšení.



Všetko opäť sedí. 
Diagnostika aj diely Bosch

www.bosch.sk

Najlepší zákazníci sú spokojní zákazníci. Aby to tak zostalo, ponúka Bosch 
jedinečnú kombináciu efektívnej diagnostiky, rýchleho a spoľahlivého dodáva-
teľského servisu a najväčšiu ponúku 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.
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Aktivní v noci – pracovní světlomety Bosch

Spolehlivost od jediného dodavatele 
– kompletní sady Bosch

Kdo pracuje se svým vozidlem v noci, ten 
zpravidla potřebuje přídavné osvětlení 
pracovní oblasti. Společnost Bosch na-
bízí pro tyto účely nejrůznější pracovní 
světlomety pro zvládnutí všech úkolů. 
Ať jde o pracovní světlomety s širokým 
paprskem světla nebo o vyhledávací 
světlomety s bodovým osvětlením – 
všechny pracovní světlomety Bosch se 
vyznačují kompaktní konstrukcí, a proto 
je lze snadno montovat na řadě míst. 
Kromě toho je lze všestranně naklánět 
a zajistit v libovolném nastavení. Tak je 
tomu také u světlometu Pilot X, jehož 
charakteristikou je nejkompaktnější xe-
nonový pracovní světlomet pro tvrdé 
profesionální použití. Xenonové světlo 
podobné dennímu světlu zajišťuje široké 
a rovnoměrné rozložení osvětlení, které 
má svítivost 2,5krát vyšší oproti svíti-
vosti halogenových žárovek. To je také 
perfektním předpokladem pro možnost 
24hodinového použití lesnických strojů, 
stavebních vozidel, zemědělských strojů 
a zásahových vozidel.

Spolehlivé noční použití u užitkových vozidel všeho druhu: robustní pracovní světlomety 
Bosch s xenonovou a halogenovou technikou.

K
a 
to
ch
no
p
po
a 
m
vo
pe
24
st
a 

hu: robustní pracovní světlomety 

V řadě vozidel pohánějí ozubené řemeny vačkovou hřídel. 
Přitom jsou vystaveny vysokému zatížení, které vede k nut-
nosti pravidelné výměny podle pokynů výrobce v rámci 
údržby nebo inspekce. Bosch autoservisům dodává roz-
sáhlý program kompletních sad v kvalitě pro prvovýbavu. 
V poslední době dostávají servisy také přizpůsobená vodní 
čerpadla, která jsou u přibližně 70 procent všech motorů 
rovněž poháněna ozubenými řemeny. Při výměně ozubené-
ho řemenu se proto doporučuje vyměňovat vždy také vodní 
čerpadlo, aby ozubený řemen při pozdější výměně čerpa-
dla nebyl mimo svůj servisní interval. Nejlepší je tedy vymě-
ňovat při výměně ozubeného řemenu veškeré komponenty 
včetně vodního čerpadla v jediném pracovním kroku.

V současnosti zahrnuje program sad ozubených řemenů 
Bosch 240 kompletních sad. Autoservisy tak naleznou pro 
skoro každé vozidlo vhodnou sadu pod jedním objednacím 
číslem. Je samozřejmostí, že Bosch trvale přizpůsobuje 
program sad změnám na trhu vozidel tak, aby autoservisy 
mohly vždy pracovat s komponenty přizpůsobenými pro 
příslušný motor.

Pro skoro každé vozidlo nabízí Bosch autoservisům vhodné komplet-
ní sady ozubených řemenů pod jedním objednacím číslem.



News Diesel 

Lambda sondy Bosch: čističe

Senzory v spalinách sledujú emisie aj 
pri vznetových motoroch
Úspešné lambda sondy vyvinuté spo-
ločnosťou Bosch pre zážihové motory 
podporujú teraz aj pri vznetových mo-
toroch dodržiavanie stále prísnejších 
noriem. 
Na tieto účely bol optimalizovaný va-
riant LSU ADV špeciálne pre použitie 
pri vznetových motoroch. Táto son-
da LSU ADV bola novo vyvinutá a už 
sa rozbehli prvé aplikácie do sériovej 
výroby.

Evolúcia lambda sond
S vývojom lambda sond pre zážihové a 
vznetové motory má spoločnosť Bosch 
k dispozícii dve kompetentné oblasti 
s obrovským know-how a tieto oblasti 
sú úzko prepojené.

LSU: Má veľmi rýchlu reakciu
Je pripravená na prevádzku už za 5 až 
20 sekúnd: Širokopásmová lambda 
sonda LSU umožňuje plynulú regulá-

Zostávajú vždy čisté
Lambda sondy vedú k čistým emisiám aj dieselu

ciu v rozsahu λ = 0,65 až vzduch. Tým 
ponúka správne predpoklady na pou-
žitie pri vznetových motoroch, ktoré 
sú prevádzkované s prebytkom vzdu-
chu. 

Prísnejšie emisné normy pre 
spaľovacie motory? 
Dosiahnuteľné len 
pomocou riadenia motora 
s lambda sondou
Už v súčasnosti umožňujú 
lambda sondy vo vzneto-
vých motoroch dosiahnuť 
najnovšie normy na znižo-
vanie emisií. Zaisťujú ob-
medzenie dymivosti, za-
braňujú „klopaniu“ spô-
sobeného samozápalmi 
a zaisťujú vysokú ži-
votnosť jednotli-
vých komponen-
tov vznetových 
motorov.

Lambda sondy vznetových motorov 
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Výhody regulácie lambda vo vozidlách 
so vznetovými motormi:

  Čistejšia a úspornejšia prevádzka 
motora vďaka údajom o zložení 
výfukových plynoch pre riadenie 
motora 

 Vysoká presnosť merania 

 Dodržanie všetkých emisných noriem 

Lambda sondy: Pre dielne a obchod sú 
stále dôležitejšími 
Už realizovaným ďalším sprísnením hod-
nôt emisií pre vozidlá so vznetovými mo-
tormi v Európe a v USA sa bude naďalej 
zvyšovať používanie lambda sond aj v bu-
dúcich rokoch.

Pravidelná kontrola lambdasond 
Odporúčajte zákazníkom so vznetovými 
motormi pravidelné preskúšanie v servise. 
Moderné lambda sondy za ideálnych pod-

mienok bez problémov zvládajú 
viac ako 160 000 kilometrov.  

Znečistené palivo a zvyš-
ky oleja pri spaľovaní 

však môžu ich ži-
votnosť podstatne 
skrátiť.
Lambda sondy za-
isťujú emisie bez 
škodlivých látok, 
zníženie spotreby 
a optimalizovaný 
výkon motora iba 

v prípade svo-
jej bezchybnej 
funkcie.



Pre žeraviace sviečky je 
Rýchly a bezpečný štart – úsporná a čistá jazda.  B

Šetriť – ale nie na kvalite!
Vodiči v súčasnosti očakávajú, že ich vznetový 
motor bude okamžite štartovať ako zážihový 
motor, teda pri prvom otočení kľúčika – a to pri 
každom počasí. Tu hrajú rozhodujúcu úlohu 
žeraviace sviečky. S lacnými produktmi sa ne-
dá dlho jazdiť. Pokiaľ má motor trvale efektívne 

Reklamácia
Motor neštartuje/štartuje zle 

Prejav poruchy
Hrot tyčky je prehriaty a/alebo krehký

Možná príčina  
Veľký predvstrek

Problém so štartovaním prehriatych sond alebo 
sond s krehkými hrotmi
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Žeraviace sviečky a ich možné poškodenia  
Jemný 
rozdiel!

Priehlbne a výstupky na zahrie
príčina problému so štartovaní

pracovať, sú správnou v
Bosch.

Prvotriedna know-how
a špecialistu pre dodáv
Spoločnosť Bosch ako vý
mov zaisťuje, aby bol syst

Reklamácia
Motor neštartuje/štartuje

Prejav poruchy
Zapaľovacia tyčinka so z
Prerušenie zahrievacej š

Možná príčina  
  Prevádzka s príliš vyso
štartovací vozík)

  Príliš dlhé žeravenie 
  Vysoké napätie z alter
  Príliš dlhé následné že
motore

  Boli namontované žer
neschopné následnéh

Diesel 



rozhodujúca ich kvalita: Bosch je lepší!
osch udáva krok.
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Reklamácia
Motor neštartuje/štartuje zle 

Prejav poruchy
Žeraviaca tyčinka sa v dôsledku prehriatia roz-
tavila alebo rozlomila

Možná príčina  
 Veľký predvstrek
 Kvapkajúca vstrekovacia dýza 
 Zakarbónované/upchaté vstrekovacie dýzy 
 Zadreté piestne krúžky 
 Poškodenie motora

Reklamácia
Motor neštartuje/štartuje zle 

Prejav poruchy
  Žeraviaca sviečka má prerušený elektrický 
obvod

 Prerušenie žeraviacej špirály

Možná príčina  
  Zničená/zakarbónovaná kruhová škára med-
zi telesom sviečky a zahrievacou tyčkou

  Zo zahrievacej tyčky je odvádzané príliš veľa 
tepla

  Tým zostáva regulačná špirála chladná, a po-
volí tak prietok väčšieho prúdu do zahriev-
acej špirály

... pokračovanie nabudúce!

Zlý výkon motora v dôsledku roztavenej alebo 
ulomenej zahrievacej tyčky

Pokiaľ žeraviaca sviečka nepracuje správne, tak 
motor štartuje zle alebo neštartuje vôbec

začlenený do manažmentu motora. Preto množ-
stvo výrobcov vozidiel v prvovýbave používa 
výkonné zapaľovacie sviečky Bosch. K nim pat-
ria aj nové DuraSpeed.

Menej paliva, vyššia bezpečnosť – s garanciou!
Nové DuraSpeed zaisťujú optimálne spaľovanie 

paliva, a tým redukujú zakarbonovanie motora. 
Dlhé výmenné intervaly vďaka vysokej život-
nosti šetria náklady za náhradné diely a ponú-
kajú maximálnu bezpečnosť.

evacej tyčke ako 
ím 

oľbou žeraviace sviečky 

w dodávateľa systému 
vky do prvovýbavy
ývojár a dodávateľ systé-
tém žeravenia optimálne 

e zle 

zárezmi a výstupkami
špirály

okým napätím (napr. 

nátora
eravenie pri bežiacom 

aviace sviečky 
o žeravenia

News 



Čistý! Účinný! Diesel!  
Nová atraktívna paleta modelov nadchne všetkých fanúšikov dieselových motorov
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Saab 9-5 – mladý Švéd!
Od polovice mája sa nová vlajková loď Sa-
ab 9-5 snaží ovládnuť hornú strednú trie-
du. Švéd svoju konkurenciu poráža mini-
málne svojou dĺžkou. Táto limuzína meria 
na dĺžku 5,01 metrov. Preto má posádka 
v prednej časti vozidla k dispozícii dosta-
tok miesta. Vznetový motor so zdviho-
vým objemom 2,0 l sa dodáva s výkonom 
120 kW, od septembra takisto vo verzii 
140 kW. Oba motory majú na palube tech-
niku Bosch, napr. systém Common Rail 
CRS2-16, popr. CRS3-20 a vysokotlakové 
čerpadlá CP1H, popr. CP4.1H.

Saab 9-5

BMW 320 d
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Alfa Romeo Guilietta
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Volkswagen Touareg
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Alfa Romeo Giuiletta – krásna Júlia
Model so zvučným menom, nápadným 
dizajnom a solídnou motorizáciou štar-
tuje ako nasledovník  Alfa Romeo 147. 
K dispozícii sú dva varianty so vzneto-
vým motorom. Prvý má zdvihový ob-
jem 1,6 l (77 kW) a druhý 2,0 l (125 kW) 
a majú názov Uni-Jet Turbo Diesel. 
Srdcom je opäť systém Common Rail 
spoločnosti Bosch CRS2.2 s čerpadlom 
CP1H a riadiacou jednotkou EDC16C39. 
Oba varianty motora sú sériovo vyba-
vené automatickou prevodovkou a sys-
témom štart—stop. 

BMW 320d – úsporný a športový
Typom 320d prezentuje BMW z hľadiska 
spotreby a emisií najchudobnejší model 
radu: 4,1 l/100 km a hodnota CO2 109 g/km. 
Tým sa stáva toto vozidlo novou špičkou 
v programe BMW Efficient-Dynamics. 
K čistote a účinnosti štvorvalca so zdviho-
vým objemom 2,0 l prispieva takisto tech-
nika Bosch: Systém Common Rail CRS2-18 
s CP4 a s injektormi (CRI2-18) so vstreko-
vacím tlakom až 2000 barov. To dokazu-
je: Úspornosť, radosť z jazdy a športová 
charakteristika môžu byť splnené aj pri 
dieselovom motore.
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Diesel 



 

Fiat Doblò

Kladka poškodená uvoľnenou vodou z paliva

Rastlinné palivá sú stále dôležitejšie. 
Šetria životné prostredie a ponúkajú 
v dôsledku nedostatku surovín takisto 
bezpečný zdroj energie. Ku vznetovým 
motorom sa však nehodí každé palivo. 
Aby sa vyhovelo emisným predpisom 
Euro 5 a Euro 6, musia biopalivá spĺňať 
určité požiadavky.
 
Čo je vlastne biodiesel?
Biodiesel je nadradeným názvom pre 
rôzne chemické zlúčeniny. Existuje na 
báze repkového oleja, sójového oleja, 
rastlinných olejov alebo fritovacích 
olejov. V Európe a v USA musia bio-
palivá spĺňať zákonné minimálne po-
žiadavky a používajú sa väčšinou ako 
prímesi do minerálnej nafty. Európsky 
štandard (EN 590) predpokladá prí-
mesi do 7 % (B7).
 
Čo tankovať, čo radšej nie?
Štandard B7 je uvoľnený pre systémy 
Bosch. Môžu ho bez problémov tan-
kovať vodiči osobných a úžitkových 
vozidiel. Kritický je však vyšší podiel 
bionafty, čistá bionafta (B100) alebo 
čistý rastlinný a šalátový olej.
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Biodiesel pre moderné systémy
 Standard B7 garantuje čistý výkon dieselového motora

Bakteriálne zamorenie v palivovej nádrži 
v dôsledku primiešania zlej bionafty

Riziká pre techniku 
Čisté biopalivá môžu narušiť tesnenie vo 
vstrekovacom systéme a v palivovej nádr-
ži, pretože tieto tesnenia nie sú dimenzo-
vané pre bionaftu. Tak môže dochádzať 
k úniku paliva alebo až k poškodeniu mo-
tora. Pokiaľ zostane palivo dlhší čas v ná-
drži, začnú sa rozpadať jeho chemické 
zložky a môže dôjsť k upchatiu a zalepeniu 
palivových vedení. Odlúčená voda môže 
spôsobovať koróziu a kultúry baktérií sa 
môžu usádzať napr. vo filtri. To nepríjem-
né pritom je: Pre tieto škody nevznikajú 
žiadne nároky na záručné výkony!

Vyššia spotreba a emisie 
K týmto technickým rizikám sa ešte pridá-
va to, že čistá bionafta má nižšiu výhrev-
nosť oproti normálnej nafte. Výsledok: 
Spotreba paliva stúpa až o 10 % a vozidlo 
nedokáže dodržiavať emisné predpisy.

Štandard B7 pre optimálny výkon
Moderné systémy vstrekovania vzneto-
vých motorov Bosch spĺňajú najvyššie 
nároky z hľadiska výkonu, spotreby pa-
liva a emisií. Minimálne štandardy kvality 
pre dieselové palivá zaručujú optimálne 
spaľovanie, spotrebu, emisné vlastnosti 
a vysokú životnosť systémov.
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VW Touareg – silnejšie nové SUV
Týmto Full-Size-SUV vsádza VW na 
najnovšiu techniku, viac funkcií a ele-
gantný optický vzhľad. Ponúkané sú 
dva varianty so vznetovými motormi: 
V6 TDI so zdvihovým objemom 3,0 l, 
176 kW a s technológiou Blue Motion, 
ďalej takisto V8 TDI so zdvihovým 
objemom 4,2 l a s výkonom 250 kW. 
Oba motory bodujú so systémom Bo-
sch Common Rail (CRS3-18/CRS3-20), 
čerpadlom Common Rail CP4.2 a ria-
diacou jednotkou EDC17CP44. Ku zní-
ženiu spotreby až o 2 l/100 km oproti 
predchodcovi prispieva osemstupňo-
vá automatická prevodovka s funkciou 
štart—stop.

Fiat Doblò – vrtký s batožinovým 
priestorom
Či už ide o rodinný automobil alebo 
o malú dodávku, nový Fiat Dobló je vše-
stranný a ponúka miesto pre všetkých. 
Svojou dĺžkou 4,39 m je v svojom seg-
mente vždy o krok napred. Zvoliť mož-
no z troch variantov vznetových moto-
rov: Zdvihové objemy 1,3 l, 1,6 l a 2,0 l 
a výkony 66, 77 a 99 kW. Systém Bo-
sch Common Rail CRS2.2 s čerpadlom 
CP1H zaisťuje vstrekovací tlak 1600 
barov. Všetky modely so vznetovými 
motormi sa sériovo dodávajú s častico-
vým filtrom pre diesel a s automatikou 
štart—stop.

15
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Na veletrhu Automechanika 
2010 ve Frankfurtu nad Mohanem 

představila firma Bosch následující 
novinky

Sortiment FSA dále roste
Diagnostika řídicích jednotek dodává 
důležité informace pro běžný servis 
i opravy. Pro bezpečnou identifikaci zá-
vady nebo poruchy je však potřeba více: 
FSA od společnosti Bosch, nyní se dvě-
ma novými přírůstky.

Novinky od firmy Bosch 
na veletrhu Automechanika

FSA 050
Také nový tester elektromobilů a vozidel 
s hybridním pohonem FSA 050 lze rádi-
ově spojit s FSA 500 nebo s High-End di-
agnostickým systémem FSA 7xx. Tímto 

hodí pro vstup do diagnostiky elektricky 

poháněných a hybridních vozidel.

Kompletní program pro servis 
nákladních vozidel
Speciálně podle požadavků autoservisů 

nákladních vozidel vyvinul Bosch pro dia-

gnostiku řídicích jednotek tester KTS Truck. 

Tímto krokem kompletuje Bosch svůj roz-

sáhlý dodavatelský program diagnostické 

Odborník na práci s vysokonapěťovými systémy: nový FSA 050 společnosti Bosch

Nový testovací modul Bosch KTS Truck pro 
diagnostiku užitkových vozidel

Nový FSA 050 společnosti Bosch

Nový mobilní tester Bosch pro analýzu 
systémů vozidla FSA 500

Testerem pro analýzu systémů vozidla 
FSA 500 prezentuje Bosch nový mobilní 
tester pro vstup do hospodárné a přes-
né analýzy závad. Tento tester lze kom-
binovat s novým příručním zařízením 
FSA 050 pro testování vozidel s hybrid-
ním pohonem. Akumulátorem napájený 
tester FSA 500 je rádiově spojen s PC, 
kterým je i prostřednickým diagnostic-
kého softwaru ovládán. Možné je také 
spojení s laptopem nebo s novým ta-
bletem Bosch PC DCU. Díky modulární 
konstrukci diagnostické techniky Bosch 
si může autoservis svůj diagnostický sys-
tém sestavit individuálně.

způsobem pak lze provádět testování vy-
sokého napětí a izolace a také zkoušky 
spojovacích vodičů – téma, které bude 
v budoucnosti stále důležitější. Jako sa-
mostatné zařízení se FSA 050 ideálně 

Novin
ky!
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Komplexní testování a opravy systémů Common Rail: 
nový dieselový stav Bosch EPS 708

Nové zařízení pro servis klimatizací Bosch. 
Ekologické a s velmi přesným měřením

techniky pro užitková vozidla, těžká náklad-
ní vozidla, autobusy a tahače.

Diagnostický tester KTS je ovládán samo-
statným paketem softwaru ESI[tronic] 
Truck, který nabízí vysoké pokrytí trhu 
pro všechna běžná užitková vozidla, ná-
kladní vozidla, tahače a autobusy. Je při-
praven ve dvou variantách: modul KTS 
(KTS Truck) pro použití s běžným PC či 
laptopem nebo jako mobilní kompletní 
systém KTS 800 Truck, kde je KTS mo-
dul doplněn robustním tabletovým PC 
„Diagnostic Control Unit“ (DCU) speci-
álně vyvinutým pro práci v dílně. Tímto 
zařízením lze vedle KTS 800 Truck ovlá-
dat také všechny další zkušební a dia-
gnostické moduly Bosch. Rádiový modul 
přenáší data bez poruch v provozu servi-
su až do vzdálenosti 100 metrů.

Díly a technika pro užitková 
vozidla

Stejně jako pro osobní vozidla nabízí 
Bosch také pro servis nákladních vo-

zidel rozsáhlý sortiment diagnostické 
techniky a široký, stále rostoucí program 
dílů v kvalitě pro prvovýbavu. Od roku 
2011 se budou například dodávat také 
bezkloubové, mnohokrát vyznamenané 
prémiové stěrače Bosch Aerotwin pro 
skoro všechny typy užitkových vozidel: 
od užitkových přes těžká nákladní vozi-
dla až po autobusy.

Zkušební stolice Diesel EPS 708
Poprvé demonstrovala společnost 
Bosch na veletrhu Automechanika no-
vou zkušební stolici Diesel EPS 708. 
Je určena pro přezkoušení vstřikova-
cích čerpadel a injektorů Common Rail 
společnosti Bosch, ale i jiných výrobců. 
Integrovaný systém chlazení, elektronic-
ké měření vstřikovaných dávek a rozsáh-
lý systém vlastní diagnostiky umožňuje 
autoservisům komfortní a profesionální 
práci a jednoduchý vstup do přezkouše-
ní a oprav všech komponentů systému 
Common Rail včetně piezoelektrické 
technologie.

Klimatizace se stávají standardem u vět-
šiny osobních a nákladních vozidel. Pro 
trvale bezporuchový provoz a také pro 
ochranu životního prostředí musí být kli-
matizace pravidelně udržována. S vyso-
ce přesnou měřicí technikou a plně au-
tomatizovaným průběhem servisu zajiš-
ťuje nové zařízení pro servis klimatizací 
Bosch ACS 751 splnění i přísné americké 
normy SAE J-2788 pro ekologický servis 
klimatizací osobních a nákladních vozi-
del. Vysoká přesnost měření ACS 751 
plus/minus 15 gramů zajišťuje přesné 
opětné naplnění předepsaným množ-
stvím chladiva a nového oleje. Intuitivně 
ovládaná ACS 751 má dobře čitelný ba-
revný displej s úhlopříčkou 3,5 palce, 
integrovanou tiskárnu a se zařízením lze 
zcela jednoduše pojíždět na požadované 
místo v dílně.

Ing. Jan Horák, Petr Kunzl

Další informace o FSA 500, FSA 050, KTS Truck, EPS 708 a ACS 751 
obdržíte u vašeho velkoobchodního partnera, viz strana 31.

Ekologický servis klimatizací
Nové zařízení pro servis klimatizací 
Bosch ACS 751 nabízí velmi vysokou 
přesnost měření.
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Žhavení patří k těm jednodušším částem systému řízení 
vznětového motoru. Obvykle nepůsobí problémy při diag-
nostice a následné opravě. V tomto případě nás však trochu 
potrápilo.

Prvotní informace o závadě
Kontrolka žhavení v MB Sprinter 413CDI z roku 2003 signa-
lizovala závadu. Vyčtením paměti závad byla zjištěna závada 
v obvodu žhavicí svíčky jednoho z válců. Při rychlé zkoušce 
svíček pomocí žárovkové zkoušečky byla odhalena přerušená 
svíčka. Bohužel však nebyla odhalena závada v podobě zkratu 
na jiné svíčce – žárovková zkoušečka svítila, takže vznikl mylný 
dojem, že je vše v pořádku. 

Byla vyměněna přerušená svíčka, avšak hlášení závady v pa-
měti zůstalo dál. Dalším krokem byla výměna žhavicího relé 
(ve schématu označeno jako řídicí jednotka doby žhavení). 
K  nemilému překvapení majitele servisu, provádějícího dia-
gnostiku, se následně zjistilo, že závada stále zůstává. To už 

Nežhavený Sprinter

Obr. 1 Závady v paměti

Obr. 2 Závady v paměti

Obr. 3 Část schématu se zapojením žhavicího relé (z informač-
ního systému Bosch ESI[tronic])

bylo podezřelé. V této fázi hledání závady jsem se „připletl“ 
k vozidlu a „vložil se“ do pátrání po příčině závady. 

Vlastní měření
Nejprve jsem vyčetl stav paměti závad testerem Bosch KTS 670.  
Výsledek vidíte na obrázcích 1 a 2.

Pro zjištění skutečného stavu obvodů žhavení byl změřen od-
por žhavicích svíček spolu s vedením. Bylo měřeno na jednotli-
vých pinech konektoru kabelového svazku k žhavicímu relé (na 
obrázku 4 dole) vůči kostře. V obvodu jedné svíčky se objevila 
podezřele nízká hodnota odporu – cca 0,2 ohmu. Při kontrole 
„nuly“ ohmmetru se objevovala podobná hodnota, to zname-
ná, že v obvodu žhavicí svíčky byl skutečně zkrat.  Tehdy jsem 
si bohužel na místě nepoznamenal, kterému válci tato svíčka 
patřila, matně si vybavuji, že to snad byl první. Majitel servisu 
se po tomto zjištění rozhodl vyměnit pro jistotu celou sadu sví-
ček za nové. Než jsem ze servisu odjel, změřil jsem si ještě stav 
signálu na datovém vedení LIN mezi řídicí jednotkou motoru 
a jednotkou žhavení (viz obrázek 3), kde se odehrává datový 

přenos řídicích pokynů od řídicí jednotky motoru, a současně 
hlášení závad z jednotky žhavení. Po odpojení datového vedení 
(rozpojení malého konektoru s piny 1-1 a 1-2, 1-3 neosazen) 
jsem odměřil signál vycházející ze samotné řídicí jednotky mo-
toru při zapnutém zapalování. Jeho stav vidíte na obrázku 5.

Signál je čistý, pravidelný, na straně řídicí jednotky motoru 
tedy žádný problém není. Po opětovném připojení konektoru 
datového vedení k žhavicímu relé jsem změřil signál znovu. 
Jeho podoba je na obrázku 6.

Na signálu je patrná změna způsobená vysíláním dat z jednot-
ky žhavení. Je to zřejmě reakce žhavicí jednotky na závadu 
ve žhavicím okruhu.

Pak jsem ještě od žhavicího relé odpojil konektor kabelu ve-
doucího k žhavicím svíčkám, abych zjistil změnu v hlášených 
závadách. Při odpojených žhavicích svíčkách se počet hláše-
ných závad zvýšil na 5 – viz obr. 7 – 9.
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K původním závadám přibyly dvě nové, týkající se svíček 
3. a 4. válce. Zvláštní je, že jednotka žhavení při vlastní diag-
nostice zcela ignoruje obvod svíčky 1. válce. Zatím jsem se 
touto otázkou dál nezabýval. Uzavřel jsem to s tím, že to asi je 
„takový druh“. Zkusmo jsem pak ještě prohodil nové relé za 
staré a naopak, ale závady se nezměnily. 

Oprava vadného relé
Když se mi pak poškozené relé dostalo do ruky, „pln očekáva-
ní“ jsem je otevřel a hned bylo jasno. 

Jak je zřetelně vidět na obrázku 10, jeden z výstupů žhavicího 
napětí pro svíčku se v důsledku vysokého zkratového prou-
du přepálil. Porovnáním obrázku 10 s vyobrazením konektoru 
v obrázku 4 snadno zjistíme, že je poškozen vývod s označením 
2-1, podle obr. 3 tedy výstup žhavicího napětí pro žhavicí svíč-
ku 1. válce. Tento zeslabený úsek masivního měděného plo-
chého vodiče zafungoval jako tavná pojistka. Oba konce této 
pojistky jsou propojeny do desky plošného spoje elektroniky 
žhavicího relé, elektronika zřejmě monitoruje napětí před a za 
pojistkou. Je možné, že přerušení pojistky vedlo k tomu, že 
elektronika žhavicího relé pak nebyla schopna diagnostikovat 
závadu tohoto proudového obvodu. 

Vzhledem k tomu, že jinak bylo žhavicí relé bez závad, rozhodl 
jsem se tuto „drobnou“ závadu opravit. Zeslabený úsek mědě-
ného vodiče má čtvercový průřez 0,75 mm x 0,75 mm, tj. asi 
0,56 mm2. Jako náhradu jsem použil měděný drát o průměru 
0,7 mm, tzn. průřez 0,38 mm2.  Připájel jsem jej mezi „ohořelé“ 
konce původního vodiče. Výsledné provedení vidíte na obr. 11.

Po připojení opraveného žhavicího relé do auta a vymazání 
původních závad se už žádné nové závady neuložily, kontrolka 
závad už dál nesvítila. Na tomto místě bych tedy mohl udělat 

Obr.  7 Paměť závad při odpojených žhavicích svíčkách

Obr. 4 Přiřazení pinů na konektoru žhavicího relé

Obr. 5 Signál na datovém vedení LIN z řídicí jednotky motoru 
při odpojeném žhavicím relé

Obr. 6 Signál na datovém vedení LIN při zapojeném žhav. relé

Další den, po výměně žhavicích svíček, jsem se od majitele 
servisu dozvěděl, že novými svíčkami se problém neodstranil. 
Závady v paměti byly stále tytéž. Nic se nezměnilo ani při po-
kusném připojení původního žhavicího relé. Obě žhavicí relé 
se chovala stejně. Vzhledem k tomu, že žhavicí okruhy všech 
válců byly nyní již v pořádku, mohlo to znamenat už jen jediné: 
obě žhavicí relé mají stejnou závadu. Majiteli servisu i mě už 
bylo jasné, že jediným možným vysvětlením celé situace je, 
že původní žhavicí relé „odešlo“ v důsledku vzniklého zkratu 
v žhavicí svíčce a nové relé pak potkal stejný osud poté, co bylo 
zapojeno do obvodu s přetrvávajícím zkratem svíčky. 
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Obr. 10 Přepálená pojistka v žhavicím relé

Obr.11 Opravená pojistka ve žhavicím reléObr. 9 Paměť závad při odpojených žhavicích svíčkách

Obr. 8 Paměť závad při odpojených žhavicích svíčkách

tečku za tím naším diagnostickým případem. Neodpustím si 
však ještě malé pokračování.

„Pálení“ pojistek
Zajímalo mě, jakým proudem se přepálí takováto pojistka, čili 
jakou ochranu proti nadměrnému proudu vlastně představuje. 
Použitý vodič o průměru 0,7 mm, tj. s průřezem 0,38 mm2, 
představuje slabší pojistku než originální čtverhranný vodič 
s průřezem 0,58 mm2. Majitele servisu jsem proto telefonicky 
požádal, aby vyzkoušel, zda se nová pojistka příliš nezahřívá 
průchodem proudu při zapnutí žhavení. Bylo mi sděleno, že 
je to v pořádku. Později se ukázalo, že tato obava byla zcela 
zbytečná. 

Pro ověření nové pojistky jsem si vytvořil pokusné zapojení 
dle obrázku 12. 

Kus holého měděného vodiče o průměru 0,7 mm a délce asi 
10 mm, představující zkoumanou pojistku, byl svými konci při-
pájen ke dvěma vodičům o průměru 2 mm a délce asi 13 cm. 
Na koncích těchto vodičů byla vytvořena oka pro připojení na 
jednotlivé póly akumulátoru. Z vodičů s průměrem 2 mm byla 
odstraněna izolace. V opačném případě by se izolace při prů-
toku velkého proudu vzniklým teplem okamžitě vzňala (ověře-
no v praxi). Na vodič k minus pólu akumulátoru byly nasazeny 
proudové kleště 1000 A, na pájené spoje na koncích pojistky 

byly pomocí banánků připojeny měřicí kabely osciloskopu pro 
měření úbytku napětí na pojistce při průchodu proudu. Po 
nastavení a spuštění osciloskopu bylo nejprve nasazeno oko 
na minus pól akumulátoru, pak pomocí kleští uchopeno a při-
loženo druhé oko na plus pól akumulátoru. Pokud by bylo oko 
přiloženo na plus pól holými prsty, došlo by k bolestivému 
popálení v důsledku zahřátí vodiče na vysokou teplotu prochá-
zejícím proudem. Výsledek pokusu vidíte na obrázku 13. 

V okamžiku připojení volného konce vodiče k plus pólu akumu-
látoru vzroste proud skokově na hodnotu 521 A, úbytek napětí 
na pojistce při tom dosahuje hodnoty asi 0,33 V. Tomu odpoví-
dá odpor pojistky cca 0,6 miliohmu. Následující krátký pokles 
proudu a úbytku napětí na pojistce je způsoben odskokem, to 
znamená krátkodobě menším přítlakem vodiče k pólu akumu-
látoru, a v důsledku toho zvýšeným přechodovým odporem na 
plus pólu akumulátoru. Po odeznění tohoto jevu pak už proud 
dále plynule klesá v důsledku zvyšování odporu vodiče zahří-
váním a hlavně zvětšováním vnitřního odporu akumulátoru při 
vybíjení velkým proudem. Úbytek napětí na pojistce naopak 
rychle vzrůstá, neboť procházejícím proudem se vodič pojistky 
značně zahřívá a kvůli kladnému teplotnímu součiniteli odporu 
pak odpor vodiče prudce narůstá. Jakmile dosáhne teplota 
vodiče hodnoty teploty tání mědi, což je 1083 °C, dochází 
k  přetavení vodiče a přerušení proudu v obvodu. V tomto oka-
mžiku klesá proud v obvodu na nulu. V okamžiku těsně před 
přetavením vodiče tekl proud 307 A. Celý proces od připojení 
napětí do obvodu až po přetavení vodiče trval asi 0,21 s. Tavná 
pojistka splnila svoji funkci, zabránila dlouhodobému průtoku 
vysokého proudu obvodem. Proud pro přepálení pojistky je 
však mnohem vyšší než bych čekal. Zřejmě je to konstrukční 
záměr, originální pojistka vzhledem ke svému průřezu bude 
odolávat ještě vyššímu proudu. 
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Pro jistotu jsem tento pokus ještě zopakoval.  Opět to byl krát-
ký kus vodiče o průměru 0,7 mm připojený delšími kusy vodiče 
s průměrem 2 mm k akumulátoru. Průběh proudu a úbytku 
napětí na improvizované pojistce je na obrázku 14. 

Po počáteční špičce v okamžiku zapojení obvodu se proud 
v  dalších sekundách ustálil na hodnotě cca 250 A a dále se již 
téměř neměnil. Důvodem byla skutečnost, že akumulátor byl 
z předchozích pokusů již dost vybitý, jeho vnitřní odpor vzrostl 
na relativně vysokou hodnotu (cca 40 miliohmů) a dále se již 
příliš nezvyšoval. Vzhledem k tomu, že vnitřní odpor akumulá-
toru byl zhruba o řád větší než odpor zátěže (během zahřívání 
protékajícím proudem se celkový odpor propojovacích vodi-
čů a pojistky mohl změnit zhruba z 2 na 4 miliohmy), choval 
se akumulátor při dané zátěži jako zdroj konstantního proudu 
cca 250 A. Úbytek napětí na pojistce se přirozeně zvyšoval, 
neboť se pojistka průtokem proudu zahřívala, a rostl tudíž její 
odpor. Jakmile bylo dosaženo teploty tání v některém bodě vo-
diče (nejrychleji se zahřívá místo přibližně uprostřed úseku vo-
diče pojistky), vodič se přetavil. Doba nutná k přetavení vodiče 
proudem 250 A byla 4,14 s. Proudová hustota ve vodiči, tvořícím 
pojistku, byla 251 A/0,38 mm2 = 660 A/mm2. V předchozím po-
kusu byl proud vyšší, neboť akumulátor byl čerstvější, a vodič 
se tak zahřál na teplotu tavení za kratší čas. 

Jako poslední zkoušku jsem vodič o průměru 0,7 mm uchy-
til mezi dva krokodýly, přičemž délka vodiče od jednoho ke 
druhému krokodýlu byla asi 5 mm, a pomocí propojovacích 
kabelů připojil ke zdroji konstantního proudu 20 A. Pak jsem 
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Obr. 12 Pokusné 
zapojení pro test 
pojistky

Obr. 13 Průběh proudu a úbytku napětí na pokusné pojistce

Obr. 14 Proud a úbytek napětí na pokusné pojistce

nechal proud procházet delší dobu (řádově minuty). Při tako-
vémto proudu se tato pojistka ani po několika minutách příliš 
nezahřála. Teplo vznikající ve vodiči pojistky se stačilo odvádět 
čelistmi krokodýlů. Podobně tomu je i v opraveném žhavicím 
relé, kde byl vodič pojistky přiletován k silným plochým mědě-
ným vodičům, které rovněž účinně odvádějí vznikající teplo (viz 
obr. 11). Proud jedné žhavicí svíčky tedy tato improvizovaná 
pojistka dlouhodobě snese. Při mnohonásobně větším proudu 
už pak teplo nestačí být odváděno a pojistka přehoří. 

Mám-li shrnout výsledky výše popsaných i některých dalších 
nepopisovaných měření tavných pojistek, vychází z toho důle-
žitý závěr: Proud, při němž dojde k rychlému přerušení tavné 
pojistky, je daleko vyšší než jmenovitý proud pojistky (záleží 
na typu pojistky). Nelze tedy spoléhat na to, že tavná po-
jistka zabrání poškození napájeného obvodu, ostatně to ani 
není hlavním účelem jejího použití. Jejím primárním úkolem 
je především zabránit požáru, který by mohl vzniknout při 
delším průtoku velkého proudu obvodem. Vodiče by se totiž 
nadměrným proudem značně zahřívaly a s vysokou pravdě-
podobností by došlo ke vznícení izolačních materiálů.

Závěr
Z popisovaného případu je zřejmé, že ani žhavení už není to, co 
bývalo. Sice stále mluvíme o žhavicím relé, a i v tomto článku 
jsem je tak nazýval, ve skutečnosti se už ale jedná o elektronickou 
jednotku s vlastní diagnostikou a moderním datovým přenosem 
po vedení LIN do ŘJ motoru. Dlužno snad jen dodat, že klasické 
relé je stále součástí této elektronické jednotky, neboť je to nej-
jednodušší prvek pro bezeztrátové spínání velkých proudů. Není 
ovšem vyloučeno, že jednou bude definitivně nahrazeno polovo-
dičovými spínacími prvky (u některých výrobců již tomu tak je).

Bez zajímavosti není ani lehce nastíněná problematika jištění elek-
trických obvodů tavnými pojistkami. Zážitky z provedených pokusů 
mě jen utvrdily v přesvědčení, že žádný elektrický obvod by neměl 
zůstat bez jištění. Samozřejmostí by rovněž mělo být nahrazování 
přerušených pojistek vhodnými typy se stejnými hodnotami jme-
novitého proudu. Rozhodně je třeba zavrhnout jakékoliv opravy či 
náhrady tavných pojistek pomocí různých drátků, plíšků, svorek 
a dalších podobných předmětů. Bylo by to šetření na tom nejne-
vhodnějším místě. Následné škody by mohly být vysoké. 

Štěpán Jičínský

Proud
521 A

307 A

0,21 s

Proud

Krátkodobé přerušení 
obvodu (uvolnění spoje 
na pólu akumulátoru)

Úbytek napětí

Úbytek napětí
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Výroba filtrů na celém světě

Globální trh s automobilovými filtry činí 
přibližně 5,8 miliard euro a do roku 2015 
očekávají experti trvalý růst. K tomu je 
nutná celosvětová účast na všech stra-
tegicky důležitých trzích, tedy zvláště 
v Americe, Asii a přirozeně v Evropě. 

Například ve Španělsku: Zde je Bosch 
v oblasti filtrů již velmi dlouhou dobu ak-
tivní – již v roce 1978 převzal společnost 
FEMSA se sídlem v Aranjuez. Po restruk-
turalizaci v polovině 90. let byla založena 
v roce 2005 společnost Robert Bosch 
España Gasoline Systems S.A. spoje-
ním obou výrobních závodů v Aranjuez 
a Alcalá. O dva roky později byla začle-
něna také výroba filtrů v Aranjuez. Ve 
městě vzdáleném asi 50 kilometrů od 
Madridu vytvořilo přibližně 500 zaměst-
nanců obrat skoro 46 milionů euro. 

Španělé vyrábějí vedle benzinových 
a naftových filtrů a filtrů DENOX také 
veškeré plastové díly pro moduly filtrů 
DENOX, mimo jiné krycí desku, víko tě-
lesa a filtru, uchycení membrány, držák 
ventilu a hrdlo podle SAE.

Aktivity v oblasti filtrů byly v USA 
dále rozšířeny
V roce 2006 převzal Bosch v rám-
ci Joint Venture s 50% účastí ob-
chod s filtry Purolator od společnosti 
ArvinMeritor Inc. se sídly v Fayetteville 
a Brentwood (obě místa v USA). S tě-
žištěm odbytu pro severoamerický trh 
rozšířil Bosch své aktivity v oblasti filtrů 
také v tomto regionu. 

Akvizice přitom zahrnovala také veškeré 
olejové filtry, vzduchové filtry, filtry pro 
Jetronic, interiérové filtry, hydraulické 
filtry a filtry pro převodovku Purolator. 
Ve výrobním závodě Fayetteville vyrábí 
přibližně 1100 zaměstnanců filtry pro 
výrobce automobilů a pro obchod.

Tumkur v Indii
Ve stejné době, kdy došlo k rozšíření ak-
tivit v oblasti filtrů v USA, proběhlo v in-
dickém Tumkuru rovněž Joint Venture 

s 50% účastí se společností MHBI Filter 
India Pivate Ltd. Tento závod zajišťoval 
výrobu palivových, olejových, vzducho-
vých a interiérových filtrů. Se dvěma in-
dickými výrobními závody a jedním vývo-
jovým oddělením dodává  MHBI výrobky 

Ve španělském Aranjuez vytvořilo více než 500 zaměstnanců obrat skoro 46 milionů 
euro (2009).

Ve výrobním závodě Bosch Fayetteville (USA) vyrábí přibližně 1100 zaměstnanců filtry 
pro automobilové výrobce a pro obchod.

Společnost Bosch má rozsáhlou systémovou kompetenci v celém managementu vozidla. To platí samozřejmě také pro kom-
pletní program filtrů Bosch – ať jde o osobní nebo užitková vozidla. Díky celosvětovému spojení výrobních závodů je spo-
lečnost Bosch na trhu vždy přítomna regionálně, a dokáže tak jak obchod, tak servisy přímo zásobovat potřebnými díly.

na důležité asijské trhy. USA, Španělsko 
a Indie ukazují pouze část celosvětového 
spojení výrobních závodů k Bosch v ob-
lasti filtrů. Pro všechny platí: Ať tady ne-
bo tam, všude se vyrábí s úrovní kvality 
obvyklou u společnosti Bosch.
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Robert Bosch, spol. s r. o. 
Automobilová technika 
Dr. Vl. Clementisa 10, 826 47  Bratislava 
Tel. 02 48703255, Fax 02 48703555
E-mail: automobilova.technika@sk.bosch.com 
IČO: 31355579 

ČR SR

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

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

* 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



Termín: 15. 9. – 30. 11. 2010 nebo do vyčerpání zásob.
Poznámka: Vyhrazujeme si právo na možnou změnu dárku.

Pánská Softshell bunda Montrose
Outdoorová bunda z kolekce Alpine Pro, je vyrobena 
z lehkého a elastického materiálu s membránou. 
Materiál je prodyšný, odolný proti oděru a zabraňuje 
průniku větru.

www.bosch.cz
www.bosch.sk

Připravte se na zimu!

Při objednání 60 ks žhavicích svíček 
získáte špičkovou outdoorovou bundu 
od fi rmy Alpine Pro, ofi ciálního 
partnera Českého olympijského týmu.
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