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Žhavé novinky KTS Truck a EPS 708
Bosch slaví 125 let
Jarní nabídka klimatizací Bosch
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Vážení čtenáři,
rok 2011 je již nějaký čas v plném proudu a sluneční paprsky nám neodbytně naznačují příchod jarního období. Právě se
vám do rukou dostává první vydání letošní
Formule Bosch, dovolte mi proto ještě krátké ohlédnutí za rokem 2010.
Rok 2010 byl pro BOSCH Group rokem
úspěšným. Roční obrat vzrostl o 24 procent, dosáhl 47,3 miliardy euro, a překročil
tak úroveň obratu před krizí v roce 2007.
Hlavní hnací silou vzestupu společnosti
Bosch bylo globální ekonomické zotavení, prudký nárůst automobilové produkce
a zvýšená poptávka po strojním inženýrství.
Právě mezinárodní činnosti v technologickém průkopnictví předurčují silné konkurenční pozice BOSCH Group. Naše společnost záměrně klade důraz na vývoj zelených
technologií a využití příležitostí, které tyto
technologie představují.
Investice do výzkumu a vývoje činila v roce
2010 zhruba 4 miliardy euro. Téměř polovina této částky byla investována do nových
produktů a služeb, které šetří zdroje a chrání
životní prostředí. Za všechny můžeme jmenovat například oblast elektrifikace vozidel,
oblasti tepelných čerpadel pro stavební technologie nebo využití obnovitelných energií ze
slunce, větru či přílivových vln.
Rok 2011 je pro naši společnost rokem
mnoha velkých významných výročí. V letošním roce BOSCH Group slaví 150. výročí narození svého zakladatele Roberta Bosche,
125. výročí založení společnosti, 90. výročí
servisní sítě Bosch Car Service a v neposlední řadě 75. výročí dieselové technologie
pro osobní automobily. Naplnění žádného
z těchto výročí, historických milníků, by se
neuskutečnilo bez vás, našich servisních
a obchodních partnerů.
Vaší přízně si moc vážíme, děkujeme!
Lukáš Nekola
Ředitel divize Automobilová technika
divize Automobilová technika
Robert Bosch odbytová s. r. o.

GS Motronic: méně benzinu,
více radosti z jízdy
S první plně elektronickou řídicí jednotkou motoru – Motronic od GS – přišel Bosch na trh již v roce 1979. V roce 2011 sjede z výrobního pásu GS již
150miliontá řídicí jednotka Motronic. Po tomto produktu je celosvětově stále
velká poptávka: Podstatně totiž snižuje spotřebu i emise škodlivých látek ve
spalinách. Zároveň skýtá větší požitek z jízdy a přináší lepší komfort.
Motronic byl první volně programovatelnou, digitální řídicí jednotkou ve vozidlech. Jako první systém slučoval vstřikování a zapalování do jediného zařízení.
S tímto systémem byl zahájen nástup softwaru do automobilů. Díky tomu byl
Motronic také ukazatelem cesty pro další systémy jako jsou protiprokluzová
regulace ASR a elektronický program stability ESP®.
K milníkům při dalším vývoji systému Motronic patřilo v roce 1982 zavedení regulace klepání motoru, v roce 1991 sběrnice CAN-Bus a po dvou letech
funkce vlastní diagnostiky (OBD). V roce 1999 následovala řada ME7 s funkční
strukturou řízenou krouticím momentem, v roce 2000 přímé vstřikování benzinu
u zážehových motorů a v roce 2007 Value Motronic pro segment Low-Price. BMW
bylo prvním výrobcem, který se před více než 30 lety rozhodl pro tuto novou
technologii. Použil ji v šestiválci BMW 732i. V současnosti používá tento produkt
většina výrobců vozidel na celém světě.

Inteligentní technické řešení
Jedním z dalších úspěchů společnosti Bosch v oblasti palivových filtrů je náhrada původního dodavatele tohoto produktu do prodejní sítě (OES) společnosti
Ford. Je to výsledek dlouhodobé spolupráce zákaznického týmu a našich inženýrů z výrobního závodu
v Aranjuez s touto společností.
Inteligentní technické řešení tam nyní umožňuje
použití jednoho, namísto
dvou různých, dříve dodávaných dieslových filtrů.
Tento nový filtr je nyní
k dispozici i pro aftermarket pod objednacím
číslem 0450906508.
Vozidlo
Ford

Typ
Focus (Turnier) 1.8 TDCi
Mondeo (Turnier) III 2.0/ 2.2 TDCi
Mondeo III 2.0 TDDi
Turneo Connect 1.8 TDCi

HYUNDAI

Terracan (HP) 2,9 CRDi

KIA

Carnival (Up) 2,9 TD,
Carnival II /III 2.9 CRDi
Bongo Bus 2,4 TDCI
Bongo Bus 2,9 TDiC

OE reference
1S41 9155 AC, LS41 9155 AC,
2T14 9155 BE, T149155BD,
2T149155BC, 3S71 9155 BA,
3S71 9155 B1B, 1137026,
1132631, 1230645
0K52A 23570, 31390 H1952,
31395 H1950, 31395 H1952
31395 H1950
31395 H952
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Ze Stuttgartu do celého světa
V roce 2011 slaví Bosch dvakrát – „125
let společnosti Bosch“ a 150. narozeniny zakladatele firmy. V roce 1886
otevřel Robert Bosch svoji „dílnu pro
jemnou mechaniku a elektrotechniku“
ve Stuttgartu. Ta se rozvinula v celosvětově důležitého hráče a v současnosti
zajišťuje svět „technikou pro život“.
S více než 300 dceřinými a regionálními
společnostmi a celosvětově s 280 000
zaměstnanci je Bosch aktivní ve více než
60 zemích. „Také naši zákazníci a všichni uživatelé produktů Bosch se podílejí
na 125leté historii úspěchu naší společnosti,“ říká Franz Fehrenbach, předseda
obchodního vedení Bosch.

Inovace a kvalita

V třicátých letech minulého
století obklopila servisní síť
Bosch již skoro celý svět.
Obrázek vlevo: Pracovní
ruch v montážní hale Bosch
servisu v Manile.

sériovou výrobu. Tato technika byla o pár

Celosvětová prezentace

let později použita také v prvních osob-

Ze Stuttgartu do celého světa – z tohoto
jmenovatele lze odvodit historii úspěchů společnosti Bosch. Již od počátku
utvářel Bosch razantní explozi v oblasti
automobilů a podílel se zde aktivně na
řadě inovací. Výrobní závody v Evropě,
Americe a Asii zajišťují v současnosti
dlouhodobý úspěch společnosti – Bosch
zůstane také v budoucnosti kompetentním partnerem pro oblast autoservisů.

ních vozidlech se vznětovým motorem.
Vstřikování benzinu pro dvoutaktní motory
malých vozidel zahájilo v roce 1951 další
vývoj moderních zážehových motorů pro
osobní vozidla, a zajistilo tak vyšší výkon
a nižší spotřebu. Dnes sází Bosch mimo
jiné na další trendy při elektrifikaci pohonů
motorových vozidel – plně hybridní vozidla
v sériové výrobě využívají již společnosti
Volkswagen a Porsche.

Zdroj: Bosch DE

www.bosch.sk

Obrázek vpravo:
Rok 1907. Ředitelé Bosch na
zkušební jízdě: Gustav Klein,
Gottlob Honold, Ernst Ulmer
a Arnold Zähringer.

Zastoupení společnosti Bosch A.B. ROBO ve švédském hlavním městě Stockholm.
Obrázek z roku 1924 ukazuje secesní fasádu s velkolepou dekorací výloh.

www.bosch.cz

První dílna ve Stuttgartu byla zárodkem
razantního vývoje společnosti. Inovační
síla a vysoká kvalita produktů Bosch jsou
i dnes klíčem k úspěchu. Konstrukce nízkonapěťového magnetozapalování pro automobilové motory v roce 1897 byla první
inovací a odstartovala řadu dalších inovací
společnosti Bosch. Založením servisní organizace Bosch v roce 1921 a rozšiřováním
sítě prodejních domů a zahraničních poboček se Bosch etabloval svými rozsáhlými
opravárenskými službami, což se stalo základem pro mezinárodní obchodní úspěchy v oblasti vybavení motorových vozidel.
Se vstřikovacími čerpadly pro vznětové
motory nákladních vozidel přivedl Bosch
v roce 1927 další techniku do zralosti pro
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Petr Reinhart: Nabídka servisního programu BIS
se mi zdála zajímavá

V tomto článku bychom vám rádi představili dalšího partnera Bosch Injection
Systems (dále jen BIS). Je jím autoservis Jaromír Reinhart v Třebenicích
u Lovosic.
Dobrý den pane Reinharte. Můžete
nám představit Vaši firmu?
„Počátky firmy sahají k mému otci, se
kterým jsem po vyučení začal opravovat
automobily v rámci SVAZARMu. Založení
firmy je datováno od r. 1994, kdy jsme
odkoupili objekt výrobního družstva, jehož jsme byli zaměstnanci, a začali tak
budovat vlastní firmu. Dnes máme plně
vybavený servis o 10 stáních, novou budovu s příjmem, zázemím pro zákazníky, skladem, odtahovou službu, lakovnu
a autobazar. Dále pak dovážíme ojeté
vozy. Tento rok plánujeme otevření další
budovy s prodejem několika značek.“

Karel Blažek přebírá od dodavatele zboží

To jsou kompletní služby. Jaké máte
zkušenosti se značkou Bosch?
„Zástupce Bosch mě poprvé kontaktoval
v r. 1998 a průběžně předváděl novinky.
Zareagoval jsem koupí diagnostického
přístroje KTS500 v roce 2001, pak v roce 2004 KTS520 a později motortester
FSA720. Protože Bosch je lídrem ve vývoji a jako jedna z mála značek se orientuje i na neznačkový autoservis, tak byla
další spolupráce přirozeným vývojem
mezi naším autoservisem a výrobcem
systémů, které opravujeme. Dnes jsme
v častém kontaktu, ať přes elektronickou poštu, hot-line, ve školicím centru
Bosch nebo Vaši návštěvu u nás.“
Tento článek by měl být zaměřen na
servisní program BIS. Jak jste se o něm
dozvěděl, proč
Vás zaujal a byly podmínky pro
vstup obtížné?
„V roce 2009 mě
navštívil Martin
Podolínský, zástupce
mého
hlavního dodavatele autodílů
firmy
Roman
Valenta ze skupiny AD Partner,

a nabídl mi možnost přímé spolupráce
s výrobcem nových systémů. Vysvětlil
mi celý princip fungování programu BIS,
podmínky pro vstup a výhody, které tím
získám. Nabídka zaměřená na pomoc
v opravách nových systémů se zdála být
zajímavá. Navíc přišla v době, kdy tyto
systémy na vozidlech začaly být poruchové a informací o nich bylo pomálu.
Zkušenosti jsem sice měl, ale všechno
si zabezpečit vlastními silami nelze.
Podepsal jsem tedy nezávazně předběžnou dohodu, která mi poskytla dostatek
času na splnění podmínek hlavní smlouvy
BIS. Většinu jsem měl vlastně díky dřívější spolupráci s Bosch splněnou. Z povinného vybavení jsem dokoupil nezbytné
maličkosti a absolvoval den ve školicím
centru Bosch. Objem náhradních dílů
Bosch jsem navyšovat nemusel, protože
již dosahoval potřebné výše. Díly Bosch
jsou všeobecně v podvědomí lidí díly
s vysokou kvalitou. Pro mne jsou cenově
dostupné, tudíž nemám problém s jejich
osazováním při opravách.“
Nedávno jsme Vám předali s dodavatelem autodílů certifikát a štít s označením místa BIS. Je to sice ještě krátce,
ale zaznamenal jste již nějaké změny?
„Ano. Bosch začal posílat pravidelné servisní informace o častých chybách na vozech.
Ale důležité pro mě je, že mám jistotu s pomocí při opravách od partnera v dobách,
které přijdou a které jistě nebudou lehké.“
Děkuji za rozhovor a přeji Vaší firmě hodně úspěchů.
Jiří Novotný
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KTS 555?!

Bohužel se tyto případy množí. Nejen, že
je tato „diagnostika“ nabízena formou
podomního prodeje přímo autoservisům, ale lze ji celkem snadno nalézt i na
českých aukčních serverech. Zajímavá je
i cena, za kterou je tato nefunkční a na
první pohled rozeznatelná napodobenina, nabízena. Ta se pohybuje v rozmezí
od 40 000 Kč do 60 000 Kč. To je částka, za kterou lze bez potíží koupit nový
originální modul Bosch KTS 540! Prodej
KTS 555 zpravidla probíhá formou platby v hotovosti a předáním na parkovišti
některého z velkých obchodních center
nebo zasláním na dobírku. Anonymita
prodávajícího je tak plně zaručena.
S tímto přístrojem bývá zákazníkům
„zdarma“ instalována nelegálně „odemčená“ kopie programu [ESI]tronic,
která je stará cca 2 roky. Zákazník tak

podstupuje hned dvojí riziko. První nebezpečí plyne z pokusu o připojení tohoto obskurního přístroje k vozidlu, druhé pak z faktu, že má na svém počítači
nainstalován nelegální program. Pokud
zvážíme, že funkčnost celého zařízení je
přinejmenším nejistá, nedá se to nazvat
právě výhodným obchodem.
Několik zásad, jak se vyhnout nákupu
padělku:
 nakupujte výhradně od
autorizovaných velkoobchodů
 diagnostiku si nechte vždy předvést
 součástí jakékoliv diagnostiky Bosch
je i instalace a zaškolení přímo
u zákazníka, které je podmínkou
záruky – vyžadujte ho!
 v případě jakýchkoliv pochybností je
možno kontaktovat přímo obchodní
zástupce Bosch, jejichž seznam
naleznete na www.bosch.cz nebo
www.bosch.sk.
Petr Kunzl

Vyšší výkon pro start/stop
Akumulátory Bosch s vyšším výkonem
pro vyšší odolnost pro počet nabíjecích cyklů
Stále více osobních vozidel je v Evropě
na cestách vybaveno systémem start/
stop šetrným k životnímu prostředí. To
je sice dobré, ale tato vozidla vyžadují
také akumulátory se značně vyšším výkonem a s vyšší odolností vůči počtu
nabíjecích cyklů.
To je způsobeno vyšším namáháním spotřebiče při zastaveném motoru a častějšími procesy startování. Akumulátory

s technologiemi AGM (Absorbent Glass
Mat) a EFB (Enhanced Flooded Battery)
jsou přesně konstruovány pro tento účel
použití. U osobních vozidel se systémem
start/stop se nabízí jeden z pěti nových
typů EFB společnosti Bosch. Kdo má ve
vozidle k dispozici vedle systému start/
stop také další přídavné funkce jako
zpětné získávání brzdné energie a další elektrické komfortní funkce, ten musí
vsadit na ještě výkonnější akumulátory

AGM. Ať už jde o technologie EFB nebo
AGM, akumulátory Bosch pro vozidla se
systémem start/stop (dostupné od poloviny 2011) nabízejí dílnám další šance
na zvýšení obratu. Při výměně akumulátorů by se vždy měli objevit automobiloví
profesionálové – pomocí diagnostického
testeru, jako je například řada KTS společnosti Bosch, se musí nové akumulátory přihlásit do systému managementu
akumulátorů.

www.bosch.sk

Doby neumělých a na první pohled rozeznatelných napodobenin výrobků renomovaných značek jsou už dávno pryč. Na
trhu se dnes vyskytuje řada produktů,
jejichž pochybný původ na první pohled
naznačuje jen podezřele nízká cena.
V oblasti servisního vybavení, konkrétně
diagnostiky, ale dosud vládl klid. Důvody
to mohlo mít různé. Dost možná svou roli hrál obratově méně zajímavý segment
trhu. Podstatnějším důvodem ale pravděpodobně bylo to, že vyrobit alespoň
zdánlivě funkční atrapu značkového diagnostického testeru je mnohem složitější, než okopírovat tvar originální brzdové destičky a natisknout na ni označení
shodné s originálem. Jak se ukazuje, je
tento stav již minulostí.

V posledních měsících se na firmu Bosch
obrátilo několik zákazníků, kteří se dožadovali řešení problémů s jejich nově
zakoupenou diagnostikou značky Bosch.
Jmenovitě pak šlo o model KTS 555.
Ne, opravdu nejde o novinku, kterou
bychom před českým trhem až dosud
tajili. Zelená krabička olemovaná černým
plastem nemá s firmou Bosch skutečně
nic společného. Nic na tom nezmění ani
efektně vyvedený bílý nápis „KTS 555
Powered by [ESI]tronic“.

www.bosch.cz

Padělky. Téma, které není v oblasti
náhradních dílů pro automobily ničím
novým. Kdo sleduje odborná periodika,
těžko si mohl nevšimnout řady článků
o dané problematice.
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Nový zkušební stav pro systémy
Common Rail: Bosch EPS 708
EPS 708
tegrovaným chlazením, aby byla teplota
paliva udržována na nízké hodnotě během trvalého zatížení při zkoušce.

Nový modul pro vícenásobné
upnutí vstřikovačů Common Rail
Současně se zkušebním stavem EPS 708
byl vyvinut i nový modul pro vícenásobné upnutí vstřikovačů, který umožňuje
snížit časy přestavby, a zajistit si tak flexibilní a čistou práci. Tímto způsobem
lze na zkušební stav současně upnout až
čtyři vstřikovače Common Rail pro užitková vozidla nebo šest elektromagnetem
řízených vstřikovačů nebo piezo- vstřikovačů Common Rail pro osobní vozidla.
Modul pro vícenásobné upnutí je osazen
univerzální vstřikovací komorou nejen
V posledních letech byly postupně zvyšovány vstřikovací tlaky, se kterými pracují
moderní vznětové motory se systémem
Common Rail. Dnes se již běžně dosahuje tlaku 2000 barů s tendencí dalšího růstu. I to byl jeden z důvodů, proč
Bosch vyvinul samostatný zkušební stav
dieselových komponentů EPS 708, který
umožňuje testovat vstřikovací čerpadla
a vstřikovače Common Rail a dosáhnout
při tom tlaku až 2200 barů.

Krátké časy pro přestavbu,
vyšší bezpečnost
Nový zkušební stav EPS 708 dokáže přezkoušet vstřikovací čerpadla a vstřikovače Common Rail společnosti Bosch
i jiných výrobců. Pro komponenty Bosch
je rovněž možné provádět záruční vyhodnocení. Zkušební stav má k dispozici integrovaný systém chlazení, který
podstatně snižuje spotřebu vody v dílně. Přídavně je také možné ho dovybavit
běžným vodním chlazením. Měření vstřikovaných dávek je prováděno elektronicky. Rovněž regulace tlaku na přítoku
pro čerpadlo a dodávka mazacího oleje
jsou elektronicky řízeny. Pracovní oblast
zkušebního stavu je uzavřena robustním
krytem, který zajišťuje ochranu před od-

letujícími díly při testování. Kryt spojky
k čerpadlu tak již není potřebný. Časy
pro montáž čerpadla se díky tomu ještě
více sníží a současně dochází ke zvýšení
bezpečnosti pro obsluhu. Pokud se kryt
otevře během provozu, tak se motor zkušebního stavu ihned zastaví.

Příprava na budoucnost
Zkušební stav EPS 708 je připraven na
další vývoj techniky Common Rail, protože jeho nově vyvinutý rail je již konstruován pro tlaky až 2500 barů. Tímto novým
railem je možné rovněž dovybavit stávající univerzální stavy EPS 815, a umožnit
tím testování nejmodernějších komponentů vznětových motorů i na těchto
zařízeních.

Zlepšený servis zařízení
Servisní intervaly, například pro výměnu zkušebního oleje nebo pro výměnu
filtru, jsou sledovány a indikovány elektronicky. Systém vlastní diagnostiky
zkušebního stavu tak spolehlivě řekne
dílenskému mechanikovi, že je například
potřebná výměna filtru. Integrovaný filtr v novém vysokotlakém railu přídavně
chrání hydraulické komponenty před
znečištěním. Rail je rovněž vybaven in-

Výhody EPS 708 pro autoservis
Orientace na budoucnost:
 Testování až do 2200 bar
 Rail dimenzován až do 2500 bar
 Možnost rozšířit rail o teprve
připravované komponenty
Přesnost a pohodlí:
 Elektronické měření množství
 Elektronická regulace tlaku na
vstupu čerpadla
 Jednoduchá montáž čerpadla bez
krytu spojky
Vstřícnost k životnímu prostředí:
 Integrovaný chladicí systém
snižuje spotřebu vody v dílně
(vodní chlazení je k dispozici jako
volitelné příslušenství)
Bezpečnost:
 Okamžité vypnutí motoru při
otevření krytu
 Kryt ochrání před odletujícími díly
Efektivita:
 Elektronické sledování a zobrazení
servisních intervalů (např. výměna
zkušebního oleje)
 Vlastní diagnostický systém
indikuje nezbytnou výměnu filtru
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pro vstřikovače Bosch, ale i vstřikovače
jiných výrobců. Tato komora umožňuje
rychloupínání. Inovační konstrukce nabízí dílnám řadu praktických výhod, jako
je bezúniková montáž u vstřikovačů užitkových vozidel a odpružení jednotlivých
vstřikovačů tak, aby bylo toto uchycení
šetrné k vedením zkušebního tlaku. Nový
upínací modul Common Rail lze využívat
nejen u zkušebního stavu EPS 708, ale
také u modelu EPS 815.

Pro piezoelektrické vstřikovače Common
Rail nabízí nyní Bosch novou zkušební
sadu CRI Piezo určenou pro zkušební
stavy EPS 815 a EPS 708. S tímto zařízením lze přezkoušet piezo-vstřikovače
osobních vozidel výrobců Bosch, Denso
a Siemens/Continental. Pro vstřikovače
Delphi se možnosti přezkoušení připravují. Zkušební sada obsahuje všechny potřebné komponenty pro rozsáhlé a efektivní přezkoušení piezo-vstřikovačů. Vedle
zkoušky těsnosti a měření vstřikovaných
dávek při různých provozních stavech
motoru umožňuje zkušební sada také
kontrolu vazebního modulu a přezkoušení stavu izolace piezo modulu. Servisy
mohou touto novou zkušební sadou také
provádět záruční hodnocení.

Sada pro vícenásobné upnutí vstřikovačů.
které se prodává formou předplatného
a je pravidelně aktualizováno.

Rozsah dodávky
Nový zkušební stav EPS 708 se dodává ve
dvou provedeních. Buď se zabudovaným
interním chlazením nebo s přídavným externím vodním chlazením. Obě verze jsou
z výroby vybaveny sadou CRS 845 H určenou pro zkoušení vysokotlakých čerpadel
Common Rail (CP1, CP3 a CP4). Dále je

stanici možno rozšířit o sadu CRI 846 H
pro zkoušení vstřikovačů Common Rail,
případně o sadu CRI/CRIN 848 H, která
již obsahuje výše popsaný nový modul
pro vícenásobné upnutí vstřikovačů. Také
je možné použít dovybavovací sady pro
Common Rail vstřikovače jiných výrobců,
piezo-vstřikovače i vstřikovače nákladní.
Ing. Jan Horák

Rozsah použití EPS 708

Posouzení garancí

Konvenční systémy
(VE, řadové, NHA)

–
–
–

VP systémy

Snadný přístup k informacím
Veškeré potřebné zkušební hodnoty pro
testování komponentů systému Common
Rail jsou k dispozici na CD „TestData“,

–

Test
Nové systémy
Common Rail, UI/UP)

X

CRI/CRIN

X

CP1, CP3, CP4

Sada CRI Piezo

–

CRI ostatní výrobci

–

CP ostatní výrobci
Měření

Výkon (kW)
CRI/CRIN upnutí
Chlazení
Rail - max. tlak/zkušební tlak

Těsnost injektoru
Přepadové množství
VE dávka
LL dávka
VL dávka
EM dávka
IMA kód

www.bosch.cz

Testovací kroky CRI/CRIN

KMA

www.bosch.sk

Rozsáhlé možnosti přezkoušení
piezoelektrických vstřikovačů
Common Rail

8
6x CRI nebo až 4x CRIN
Integrované chlazení / vodní jako dovybavení
2500 bar / 2200 bar

Další informace o KTS Truck obdržíte u vašeho velkoobchodního partnera, viz strana 31.
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Rozvodové sady s vodní pumpou
Předcházejí tak problémům, které mohou vzniknout při dalším používání vozidla.
Firma Bosch, která plní přání a potřeby zákazníků, zařadila do prodeje rozvodové sady, do kterých jsou kromě
standardních dílů přidány rovněž vodní
pumpy. Zakoupení této kompletní sady
umožní předejít problémům při objednávání dílů – pod jedním objednacím číslem zákazník obdrží všechny součástky,
které jsou nezbytné pro profesionální
výměnu rozvodů motoru. Mimo to získá
jistotu, že všechny díly jsou té nejvyšší kvality a automobil s namontovanou
rozvodovou sadou a vodní pumpou od
firmy Bosch určitě bez problémů vydrží
dobu do další výměny rozvodů určenou
výrobcem auta.

Důležitou součástí motoru je i jeho
rozvod. Jeho úkolem je synchronní
přenesení pohonu z klikové hřídele na
vačkovou hřídel, která řídí otevírání jak
sacích, tak i výfukových ventilů. Navíc
rozvod motoru může být v některých
případech využíván pro pohon dalších
zařízení, jako např. vodního čerpadla,
vstřikovacího čerpadla, vysokotlakého
palivového čerpadla, vakuového čerpadla brzdového systému nebo vyvažovací hřídele.
Již řadu let je dobrým zvykem automechaniků a také řidičů vyměnit při výměně
rozvodového řemene zároveň všechny
napínací a vodicí kladky.
Firma Bosch, vědoma si tohoto trendu,
už před několika lety zařadila do své nabídky vhodně sestavené rozvodové sady,
které obsahují mimo rozvodového řemenu také napínací a vodicí kladky a dále
šrouby a matice, které musí být podle
servisní dokumentace výrobců aut také
vyměněny.
Rozvod motoru pracuje ve velmi těžkých
podmínkách (je velmi namáhán jak staticky, tak dynamicky desítky tisíc kilometrů po dobu několika let při různých

teplotách), a přesto musí po celou dobu dokonale přenášet pohon na vačkovou hřídel. Jakýkoliv defekt na rozvodu
motoru může způsobit obrovské škody,
např. důsledkem přetržení nebo přeskočení rozvodového řemene je většinou kolize pístu s ventily, což znamená velké
náklady na opravu motoru.
Pokaždé, když plánujeme výměnu rozvodů, myslíme na rozvodový řemen a kladky, ale často zapomínáme, že v daném
motoru je vodní čerpadlo přímo součástí
rozvodu. To znamená, že čerpadlo pracovalo stejnou dobu jako ostatní kladky
a mnohdy ještě více. Pokud při výměně
rozvodů nevyměníme vodní pumpu, bude muset pracovat po celý další servisní
interval. Může se stát, že to pumpa prostě nevydrží.
Kromě toho musíme vzít v úvahu, že pokud je již nutné vodní pumpu vyměnit,
nelze to bez demontáže celého rozvodového ústrojí. Navíc se při tom mechanik
může rozhodnout, že při následné montáži rozvodů je potřeba nový rozvodový
řemen a další jeho součásti.
Autorizované servisy výrobců aut v současnosti doporučují při každé výměně
rozvodů vyměnit také vodní pumpu.

Vysoce kvalitní kompletní rozvodové sady Bosch s vodní pumpou jsou dostupné
pro většinu oblíbených aut jezdících po
našich cestách.
Úplná sada rozvodů obsahující všechny
nezbytné součástky nám šetří čas při objednávání – jedno objednací číslo místo
několika čísel nám dává jistotu, že všechny díly jsou správně vybrány pro daný
typ automobilu. Kromě toho, při jedné
opravě budou vyměněny všechny namáhané komponenty rozvodového ústrojí.
Rozvodová sada Bosch s vodní pumpou
je ta správná volba.
Martin Pšenička
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Podíl na trhu s přidanou hodnotou
ist Mehrwert

Žádné experimenty s vozidly zákazníků – vsaďte proto na značkové díly známých výrobců.

Značkoví výrobci podporují profesionály v automobilovém oboru

mimo Evropu. Přitom totiž nerozhoduje,

Také při montáži nedochází k žádným
špatným překvapením, protože náhradní
díly jsou vyráběny tak, aby byly přizpůsobeny požadavkům výrobců. Dodavatelé
automobilového průmyslu kromě toho
nabízejí profesionální podporu pro své
produkty ve formě technických informací, školení a hot-line. Případ od případu
přebírají také ručení za produkty, pokud
některý díl nebude zcela v pořádku. To
platí také tehdy, pokud byly díly vyráběny na zakázku dodavatele v zahraničí

ležitější je, jaké procesy zajištění kvality

kde byl náhradní díl vyroben. Daleko důza tímto náhradním dílem stojí. Iniciativa
tedy vyjadřuje jednoduché doporučení:
„Žádné experimenty s vozidly zákazníků dílny!“ S originálními náhradními díly
známých dodavatelů automobilového
průmyslu chrání prodejci dílů a autoservisy své dobré jméno a zajišťují v dlouhodobém pohledu spokojené zákazníky.
Více informací o této iniciativě naleznete na
adrese www.qualitaet-ist-mehrwert.de

Osminásobný vítěz
Rok 2011 je jubilejním rokem automo-

čovaly také top značky v automobilo-

dodavatelů, bankovních služeb pro osobní vozidla a dílenských řetězců. Z pohledu
dodavatelů automobilového průmyslu to
pro společnost Bosch nemohlo dopadnout lépe – v celkem osmi kategoriích
sesbíral Bosch vždy „Best Brand“.

vém prostředí. S fantastickým výsled-

Osmkrát „Best Brand“

bilů. Pochopitelně tedy byly ve čtenářské anketě časopisu „auto motor und
sport“ v tomto roce zjišťovány „Besten
Autos“. Kromě toho se již po šesté ur-

kem pro společnost Bosch!
Na této anketě pro 35. zvolení „Besten
Autos 2011“ se podílelo více než 90 000
čtenářů a ti si volili své oblíbené modely.
Stejně jako v předchozích letech se konala důležitá čtenářská anketa týkající se

V následujících kategoriích skončil Bosch
vždy na prvním místě: akumulátory, osvětlení/žárovky, brzdy/brzdová obložení, filtry,
stěrače, dílenské řetězce, nářadí a zapalovací svíčky. Překrásný výsledek, který je mimořádným dokladem o kvalitě společnosti
Bosch – a za který bychom rádi srdečně

poděkovali všem čtenářům ams, kteří opět
věnovali svoji důvěru produktům Bosch!

Akumulátory

Brzdy
Elektrické nářadí

Filtry

Servisní řetězce

Stěrače

Osvětlení/žárovky

Zapalovací svíčky

www.bosch.sk

Známí dodavatelé automobilového průmyslu, mezi nimi také Robert Bosch
GmbH, se pro tyto účely sloučili v rámci
společné iniciativy „Kvalita je přidaná
hodnota“. Tato iniciativa si stanovila za
cíl chránit prodejce dílů, automobilové
opravny a přirozeně také řidiče před rizikem použití dílů z pochybných zdrojů.
Značně bezpečnější je používat náhradní díly od dodavatelů automobilového
průmyslu, protože tyto společnosti dodávají také díly pro prvovýbavu. Díly jsou
vyráběny podle přísných kritérií kvality
výrobců automobilů a splňují kromě
toho zákonné předpisy a předpisy pro
ochranu životního prostředí. S náhradními díly Bosch mají servisy a prodejci dílů
například přístup k rozsáhlému programu od jediného dodavatele – mají také
jistotu, že zde platí stejná měřítka kvality
a záruk jako u nových dílů. Bosch kromě
toho přenáší své zkušenosti z vývoje nových dílů bezprostředně do jejich oprav,
proto mohou servisy vždy používat díly
s nejnovějším stavem techniky.

Qualität

www.bosch.cz

Co odlišuje originální náhradní díly od
dodavatele prvovýbavy od dílů jiných
dodavatelů? Sami profesionálové z dílen to na první pohled často nezjistí.
Iniciativa „Kvalita je přidaná hodnota“
chce proto obchodům s díly a dílnám
poskytnout ochranu proti nízké kvalitě
dílů.
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Sklad ve službách mobility
Karlsruhe: denně 17 500 dodaných položek
Sklad v Karlsruhe/Kandelu je jedním
z centrálních modulů celosvětové logistické sítě AA. Produkty putují ze závodů
v Severní nebo Latinské Americe, Evropě,
Asii/Pacifiku do některého ze čtyř oblastních distribučních center, tzv. „Area
Distribution Center“. Pro Evropu je to
Karlsruhe/Kandel. Toto centrum přímo
zásobuje Německo a sousední země jako
Benelux. Ostatní zboží pokračuje dále
do lokálních center, např. do Madridu.
Jak ujišťují zaměstnanci z Karlsruhe, dorazí jakýkoli požadovaný díl do 24 hodin
kamkoli.

Vše v bezpečí a na svém místě –
to je sklad v Karlsruhe

Katedrála z palet: Pohled na vysokoregálový sklad v Karlsruhe – regály se tyčí
až do výšky 32 metrů.
Foto: Hörner
Karlsruhe | Náklady, balíky a palety se
vrší až pod střechu veliké haly. Úzké
uličky mezi regály vysokými více než 30
metrů. Elektronicky vedené koše jezdí
dovnitř a zase ven. V centrálním skladu
pro Evropu divize Auto-mobilová technika – aftermarket (AA), tedy v německém Karlsruhe vládne neustálý pohyb.
Pohyb ve službách mobility vozidel
v celé Evropě.

Umění vyrovnávat
„Vyrovnávat – to je největší umění logistiky.“ Ralph-Gerhard Hülsmann zodpovídá jako ředitel logistiky divize AA za
to, že proud automobilových dílů Bosch
směřujících do obchodů nikdy nevyschne. Organizace skladů v Karlsruhe
a ve 30 kilometrů vzdáleném Kandelu
musí denně „vyrovnávat“ rozdíly mezi
došlým a vyexpedovaným zbožím.
„Zboží se dodává ve velkém počtu – denně přijíždí několik desítek nákladních
aut ze 140 závodů Bosch a od 280 exter-

ních dodavatelů,“ říká R. G. Hülsmann.
Expedují se však různé objemy výrobků různým příjemcům: do nezávislých
velkoobchodů, pro servisní dílny Bosch
a výrobcům automobilů. Tak například
stěrače z Tienenu v Belgii přicházejí nyní
denně na velikých paletách. Druhý den
ráno ale musí být v jednom velkoobchodě ve Francii přesně 200 kusů.
Skoro vždy všechno klape. Stará se o to
vedoucí skladu Stefan Kanstinger se svými 300 zaměstnanci. „Denně tu odbavíme 17 500 položek,“ říká. Vše probíhá
prostřednictvím inteligentního systému
kontrol, třídicích, balicích a expedičních
stanovišť. Stanoviště jsou se skladem
propojena automatickými pásovými dopravníky, samojízdnými transportéry,
vysokozdvižnými vozíky. Časový management je přísný. S. Kanstinger ukazuje
prostory pro příjem zboží s otvíracími
vraty pro nákladní auta: „Všechno probíhá v přesném rytmu.“ Řidiči si předem
přes internet rezervují čas vykládky.

Dimenze centrálního skladu v Karlsruhe
jsou ohromující. Na 70 000 metrech
čtverečních je místo pro 95 000 palet.
Plocha skladu odpovídá přibližně deseti fotbalovým stadionům; sousední přidružený sklad v Kandelu by zabral čtyři
stadiony. Denně se zde zpracuje 115
kontejnerů obsahujících celkem 52 metrů krychlových materiálu. Kdybychom
je postavili všechny na sebe, dosáhly by
výšky Eiffelovky (asi 300 metrů).
Objem vysokoregálového skladu činí asi
410 000 metrů krychlových. Odpovídá to
objemu více než 700 cisternám. Nejtěžší
a největší produkty, které se v Karlsruhe/
Kandelu skladují, jsou zkušební stanice pro dieselová vstřikovací čerpadla.
Každá z nich je dlouhá 2,6 metru a váží
1165 kilogramů. Nejlehčí součástkou je
O-kroužek, těsnicí kroužek čidla na hlavě
válce. Váží pouhý jeden gram.
Mgr. Petr Semerád

Expedice: Viktor Vogt pracuje na posledním pracovišti, než nákladní auto vyzvedne
zásilku.
Foto: Hörner
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Bosch WBE 5220
Vyvažování kol těžkých nákladních vozidel je trendem, který se začíná dostávat do popředí zájmu pneuservisů
teprve v poslední době.

Petr Kunzl

WBE 5220 koncepčně vychází z „new generation“ řady vyvažovaček kol pro osob-

Unikátní je pak systém variabilních otáček pro vyvažování, který je řízen auto-

Technická data
Hmotnost

216,5 kg

Rozměry

169 x 160 x 160 cm

Hlučnost

Pod 70 dB

Vyvažovací otáčky

207 pro OA
42 – 100 pro NA

Přesnost

1 g pro OA
10 g pro NA

Příkon

600 W

Průměr ráfku

12“ – 30“

Max. průměr kola

1200 mm

Max. šířka kola

485 mm

Šířka ráfku

2“ – 19“

Max. hmotnost kola

160 kg

Přesný jako hodinky
Nový tester akumulátorů Bosch BAT 131 pro startovací akumulátory s napětím 6 V a 12 V
S hmotností pouze 700 gramů je tester
akumulátorů mimořádně vhodný pro přesné testování startovacích akumulátorů
s napětím 6 V a 12 V. Je použitelný pro olověné, gelové nebo také AGM akumulátory. Volitelně lze nastavit zkoušení proudu
podle norem CCA, JIS, SAE, EN, DIN a IEC
v rozsahu 100 až 2000 A. Bez zatěžování akumulátoru zajistí robustní BAT 131
během krátké chvíle spolehlivé výsledky
měření a zobrazí je na přehledném ovládacím panelu. Testování stavu akumulátoru
a rozpoznání závady je nezávislé na tom,
zda je akumulátor instalován ve vozidle nebo je testován mimo něj. Novinkou je také

optimalizovaný testovací algoritmus pro
přezkoušení nových akumulátorů z výroby a rozšířený test startovacího/nabíjecího systému s napětím 12 V a 24 V. Tester
umožňuje volitelné použití proudových
kleští, které vylepšuje výsledky testu. Pro
jednání se zákazníky je výhodné využívat
funkci tiskárny pro vytištění výsledků testu. Přes přípojku USB lze výsledky také
uložit na PC.
Ing. Jan Horák
Jednoduchý a přesný – přezkoušení
startovacích akumulátorů s napětím
6 V a 12 V pomocí nového testeru
akumulátorů BAT 131 společnosti Bosch.

www.bosch.sk

Bosch proto přichází na trh pro jarní
sezonu s novým modelem vyvažovačky
WBE 5220. Jak označení napovídá, jde
o nástupce WBE 5210, jež ale zatím v nabídce zůstává jako cenově dostupnější alternativa pro servis nákladních vozidel.

ní automobily, které díky řadě unikátních
řešení zaznamenaly v loňské sezoně u zákazníků velký úspěch. Stejně jako tato řada disponuje i nová WBE 5220 dotekovou
klávesnicí, barevným displejem, děleným
krytem kola a dalšími drobnostmi, které
dosud zůstávaly vyhrazeny pouze vyvažovačkám kol pro osobní vozy. Samozřejmě
tu ale najdeme prvky, které jsou naopak
nezbytné pro práci s koly pro nákladní
vozidla. Předně je to pneumatický zvedák
kol, který je součástí dodávky, stejně jako
kompletní základní sada pro upnutí kol nákladních vozidel.

www.bosch.cz

I to je důvod, proč většina dodavatelů
vybavení pro pneuservis velkých kol má
v nabídce hned několik různě vybavených
a koncipovaných montovaček pneumatik.
Zatímco vyvažovačku má zpravidla pouze
jednu. Další potíž spočívá v tom, že zdaleka ne všechna kola pro nákladní vozidla je třeba vyvažovat. Takže i když dílna
snadno vytíží jednu i více montovaček,
kapacita vyvažovačky bývá využita jen
zčásti. Jako ideální by se tedy jevil nákup
univerzální vyvažovačky, která zvládne vyvážení jak kol pro velká nákladní, tak i pro
běžná osobní vozidla. I když většina vyvažovaček pro nákladní vozidla možnost
vyvažovat kola z osobních automobilů nabízí, disponují většinou pouze základními funkcemi na úrovni těch nejlevnějších
přístrojů na trhu.

maticky podle toho, zda je zvoleno vyvažování kol osobních nebo nákladních
automobilů. Stejně tak nabídka funkcí
a režimů plně pokrývá vyvážení všech typů kol, se kterými se může servis ve své
praxi setkat. Kvalitou, pohodlím, přesností i rychlostí práce se tak plně vyrovná standardním vyvažovačkám pro kola
osobních vozidel vyšší třídy. Naopak maximální povolená hmotnost kola 160 kg
dává tušit, že ani kola nákladních automobilů pro tento přístroj nejsou nejmenším problémem.
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Falešná kostra – falešná teplota
Na vozidle VW Touran 1.9 TDI s řízením motoru EDC16U1
z roku 2003 se objevila následující závada: Auto přijelo do
servisu se spálenou pojistkou pro napájení servomotoru škrticí klapky a ventilátoru chladiče. Po vložení nové pojistky
došlo opět k jejímu přepálení.
Majitel servisu mi zavolal na poradenskou linku a sdělil, že
v paměti řídicí jednotky motoru jsou uloženy závady servomotoru škrticí klapky a ventilátoru chlazení. Když jsem se následující den dostal k autu, byla už situace trochu jiná. Znovu
byla pokusně vložena pojistka, ale již nedošlo k jejímu spálení.
Ventilátor fungoval, klapka v sání též. Tím to však bohužel
neskončilo.
Vyčtením paměti závad řídicí jednotky motoru testerem
KTS 540 bylo zjištěno:
288 Snímač teploty nasávaného vzduchu – napětí příliš
vysoké.
430 Snímač – napájecí napětí 2 – napětí příliš vysoké.
Oba kódy závad nemají na první pohled zdánlivě nic společného s předchozím spálením pojistky a následkem toho přerušeným napájením pro servomotor škrticí klapky a ventilátor.
První závada znamená, že výstupní napětí snímače teploty
překračuje 5 V a stejně tak druhá, jejíž přesnější znění by mělo být „napájecí napětí 2 pro snímače – napětí příliš vysoké“
znamená, že k některým snímačům je přiváděno větší napájecí
napětí než 5 V. Při čtení skutečných hodnot se u teploty vzduchu objevovala hodnota - 38°C, tedy spodní hranice měřicího
rozsahu teploty. Odpovídá to skutečnosti, že na snímači je
napětí větší než 5 V a řídicí jednotka takovému napětí přiřazuje nejnižší možnou měřitelnou teplotu. Pro ilustraci je na
obr. 1 graf z návodu pro hledání závad z informačního systému
ESI[tronic], kde je zobrazena teplotní závislost odporu a napětí snímače teploty.

Obr. 1 Graf teplotní závislosti odporu a napětí snímače teploty
nasávaného vzduchu
Ať už je napětí ze snímače teploty nasávaného vzduchu jakkoliv větší než 5 V, výsledná zpracovávaná hodnota teploty se
již nemění a je v našem případě oněch výše uváděných minus
38 °C.

Obr. 2 Schéma řízení motoru s vyznačením popisovaných komponentů
Pro ověření výpovědi řídicí jednotky jsem začal měřit napětí
přímo na snímači teploty nasávaného vzduchu. Schéma propojení snímače s řídicí jednotkou vidíme na obrázku 2.
Ze schématu vyplývá, že snímač teploty nasávaného vzduchu
je integrován v jednom tělese spolu se snímačem plnicího tlaku. Teplotní čidlo je ve schématu pod označením B3.1, tlakové
čidlo pod B2.18. Pin 1 představuje společnou kostru snímače
teploty a tlaku, pin 2 je výstupní napětí teplotního snímače,
pin 3 napájecí napětí 5 V pro snímač tlaku a pin 4 výstup
signálu tlaku v sání. Mezi pinem 3 a pinem 1 by tedy správně
mělo být 5 V, mezi pinem 2 a pinem 1 pak napětí zhruba mezi
0,5 V a 4,5 V, podle aktuální teploty vzduchu. K mému překvapení se však po připojení kostřicího hrotu multimetru na
pin 1 a živého měřicího hrotu na pin 3 ukázalo záporné napětí
cca -7 V. Stejně tak se objevilo záporné napětí kolem asi -11 V
mezi piny 2 a 1. Nejprve mi nebylo jasné, kde se toto napětí
bere. Napadlo mě, jestli nemám prohozené měřicí vodiče na
multimetru, ale byly zapojeny správně. Pro jistotu jsem provedl
měření znovu, tentokrát při odpojeném snímači tlaku a teploty.
Mezi pinem 1 a pinem 3 na konektoru na kabelovém svazku
vedoucím od řídicí jednotky bylo opět změřeno záporné napětí
cca -7 V. Mezi piny 1 a 2 pak bylo taktéž záporné napětí kolem
-11 V. Zkusil jsem připojit kostřicí hrot multimetru na minus
pól akumulátoru, živý měřicí hrot na pin 3 a najednou bylo napětí jak má být, přesně 5 V. Problém tedy představuje kostřicí
vodič mezi pinem A76 na řídicí jednotce a pinem 1 na snímači
teploty a tlaku. Když jsem si to pak srovnal v hlavě, došlo mi,
že na pinu 1 představujícím kostru snímače není potenciál
0 V, nýbrž plných +12 V. To je samozřejmě špatně. Při rozpojení konektoru snímače jsem změřil odpor mezi jednotlivými
vodiči navzájem. Mezi některými byly hodnoty řádově stovek
Ohmů, a to i při odpojené řídicí jednotce. Bylo tedy jasné, že
nežádoucí odpor (svod) mezi vodiči vzniká v samotném kabelovém svazku. Nakonec jsem přerušil kostřicí vodič z pinu 1 na
straně snímače i na straně konektoru řídicí jednotky (pin A76)
a nahradil jej novým vodičem. Ve skutečných hodnotách pak
jako teplota nasávaného vzduchu již nebyla hodnota -38 °C, ale
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Obr. 3 Propojení snímače s řídicí jednotkou motoru s vyznačením problémových míst v kabelovém svazku

Závěr
Popsaný případ jen potvrzuje výsledky dlouhodobé statistiky,
která jako nejčastější příčinu selhávání elektronických systémů
vozidel uvádí právě kabely a konektory. Každý, kdo se věnuje diagnostice a opravám elektriky vozidel, s tím jistě má své vlastní
zkušenosti. Testery pro komunikaci s řídicími jednotkami zde
mohou nabídnout cennou pomoc. Pokud půjde o vedení ke

www.bosch.sk

komponentu, který řídicí jednotka kontroluje v rámci své vlastní
diagnostiky, může kód závady nasměrovat k příčině problému.
V textech závad obvykle nefiguruje přímo vedení, ale to spolu se samotným komponentem a příslušnými konektory tvoří
proudový okruh sledovaný řídicí jednotkou. Pokud tedy nebude
zkrat, přechodový odpor či přerušení ve snímači, může už být
jen ve vedení, konektorech nebo v řídicí jednotce. Statistika
však říká, že to bude s velkou pravděpodobností ve vedeních
a konektorech.
Ing. Štěpán Jičínský

KTS 540

www.bosch.cz

+70 °C. Odpovídalo to nízkému napětí cca 0,8 V (viz charakteristika B na obr. 1) na výstupu snímače teploty (vedení od pinu
2 na konektoru snímače teploty k pinu A38 na řídicí jednotce).
Napětí naprázdno (při odpojeném konektoru) pro snímač bylo
správných 5 V, ale údaj teploty byl zkreslen částečným zkratem
mezi jednotlivými vodiči v kabelovém svazku. Když byl posléze
rozpleten kabelový svazek, bylo nalezeno místo, kde se několik
vodičů speklo dohromady. Mezi jinými také vodič od pojistky
F2.8 přivádějící napětí k servomotoru škrticí klapky a ventilátoru chladiče. Ten se připekl na kostřicí vodič snímače. Proto
se na snímači místo potenciálu kostry objevovalo napětí +12 V
a při měření vůči této falešné kostře pak ukazoval multimetr
záporné hodnoty napětí. Výše uváděných -7 V vzniklo jako rozdíl mezi +5 V a +12 V (multimetr měří rozdíl mezi potenciálem
na živém měřicím hrotu a potenciálem na kostřicím hrotu.
Jestliže byl živý měřicí hrot přiložen na +5 V a kostřicí na +12 V
(falešná kostra), musel multimetr ukázat výsledek -7 V, neboť
5 – 12 = -7). Zbývá už jen dodat, že ve svazku muselo rovněž
dojít k přerušení kostřicího vodiče směrem k řídicí jednotce
nebo ke zvýšení jeho odporu. Jinak by bylo +12 V od pojistky
trvale zkratováváno na kostru a pojistka by stále odcházela.
Celá situace je pro lepší představu znázorněna na obrázku 3.
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Servisné programy Bosch – Ako na to?
Nezávislé autoservisy a automechanici opravujúci viac značiek to pri svojej
práci nemajú ľahké. Napriek tomu, že
výrobcovia pre užívateľov vozidiel unifikujú obsluhu a užívateľské prvky, pre
opravy a servis robia prácu stále zložitejšou so skrytými prvkami. Potrebou
informácii znemožňujú zasahovať
do údržby, opráv a nastavení hocikomu. Iste by sa dalo diskutovať, či je
to dobre, alebo zle, všetci budeme asi
súhlasiť s tým, že do komplikovaného
vstrekovacieho, palubného alebo podvozkového systému by mal zasahovať
naozaj len ten, kto vie, čo robí. To je
určite aj zámer výrobcov automobilov,
a výrobcov systémov do vozidiel.
Medzi najzložitejšie systémy v automobile určite patria:
 Palubné a bezpečnostné systémy
 Riadenie brzdného účinku – brzdové
systémy.
 Príprava paliva – vstrekovanie –
management motora.
Aj keď napríklad Common Rail u koncernu VW a PSA fungujú rovnako, riadenie
prípravy zmesi, umiestnenie snímačov
a akčných členov, ich diagnostika a hľadanie závad môže byť odlišná. Pri hľadaní poruchy si spravidla nevystačíme
s informáciami z pamäti závad, alebo
pohľadom pod kapotu. Môže sa stať, že

pamäť závad určí vadný signál na niektorom snímači alebo akčnom člene. Po
jeho výmene závada zostane zapísaná
v pamäti a pri jazde sa prejavuje rovnako ako predtým. Alebo pamäť závad môže byť prázdna, napriek tomu zákazník
uvádza problém a nie je to tým, že by si
vymýšľal.
V takejto situácii je kľúčom k úspechu
správna diagnostika problému. Následná
oprava, alebo výmena dielu býva často
už len rutina. Čo je potrebné pre systematické zistenie príčiny problému:
 Správna identifikácia druhu a modifikácie systému, ktorý závadu vykazuje
 Vedieť ako systém funguje, s akými
inými systémami vo vozidle spolupracuje, ktoré ovplyvňujú jeho správnu
činnosť
 Poznať a dodržať správne zásady pre
prácu s uvedeným systémom pri rozoberaní, skladaní, narábaní s prvkami,
mať k dispozícii pracovisko vhodné
pre tento druh opravy
 Na základe poznania funkcie systému
vedieť systematicky postupovať pri
hľadaní poruchy od známeho k neznámemu, vylučovaním fungujúcich
častí a zapojením logického myslenia
a technických zručností.
 Mať k dispozícii schémy a potrebné
elektrické veličiny pre daný opravovaný systém a danú modifikáciu vozidla.

 Možnosť poradiť sa s odborníkom
o správnosti postupu a možnosti dodania ďalších podkladov k problému
Spoločnosť Robert Bosch, ako vynálezca, vývojca a výrobca pre automobilovú
výrobu:
1. systémov pre prípravu zmesi a riadenie benzínových aj dieselových motorov do vozidiel,
2. systémov pre riadenie brzdného účinku, ale aj trecie a hydraulické časti
ponúka SERVISNÉ PROGRAMY
Bosch Injection Systems
Bosch Braking Systems
Ponuka obsahuje pomocnú sadu výkonov a služieb pre autoservisy zaoberajúce sa opravou a diagnostikovaním vstrekovacích a brzdových systémov a opráv
vozidiel s týmito systémami súvisiacimi.
Pri opravách dnešných vozidiel, kde sú
systémy a informačné toky medzi nimi
„zosieťované“ už asi nemožno určiť oblasť opráv, ktorá by s týmito systémami
priamo alebo nepriamo, viac alebo menej nesúvisela. Už ani opravy karosérii
a pneuservis nemožno definovať ako
absolútne nesúvisiace oblasti.

Čo obsahuje ponuka Bosch Injection
Systems a Bosch Braking Systems?
 Technické školenia o funkcii, najčastejších poruchách, zásadách práce
a diagnostických metódach opravovaného systému vo vozidle
 Diagnostické prístroje, náradie a nástroje potrebné pre tieto opravy

 Technické informácie o danom systéme a modifikácii v jednotlivých vozidlách všetkých značiek
 Poradenská linka – HotLine – databanka najčastejších závad - Truble Ticket Systém, všetko v českom jazyku
 Pravidelné zasielanie servisných tipov
– závad a ich riešení, ktoré sa častejšie opakujú – na Vašu mailovú adresu
 Široký sortiment náhradných dielov
v kvalite prvovýbavy v zodpovedajúcej
cenovej úrovni s podporou poradenstva, záruky a priaznivých dodacích
lehôt prostredníctvom siete veľkoobchodov.

V akých oblastiach systémov má spoločnosť Robert Bosch pripravenú takúto
ponuku pre autoservisy?
 Benzínové motory
o priame vstrekovanie (do potrubia)
o nepriame vstrekovanie (do valca)
 Dieselové motory
o Common Rail
o Združené vstrekovače PD/PDE
(pumpa – dýza)
o elektrické rotačné vstrekovacie
čerpadlá VE-EDC
 Brzdové systémy (ABS, ESP,
elektrické parkovacie brzdy a ďalšie
systémy)
Každému, kto už pričuchol ku komplikovanej problematike dieselových čerpadiel a vstrekovačov musí byť jasné, že plnohodnotnú diagnostiku a nastavovanie
týchto prvkov nemôžeme odrazu očakávať bez doteraz potrebných dieselových
stolíc. BIS v oblasti diesel Vám pomôže
spoznať, v akom rozsahu môžete opravu
vykonať plnohodnotne sám s vybavením
a zručnosťami, ktoré máte a kedy je potrebné obrátiť sa na ďalšieho odborníka
a kam.

Chcete sa stať špecialistom na opravy
niektorého z uvedených systémov vo
všetkých značkách automobilov?

Spoluprácou Bosch Injection Systrems

Máte záujem rásť so spoločnosťou
Robert Bosch s vývojom a zavádzaním
stále nových modifikácii a systémov, byť
stále informovaní, mať možnosť kedykoľvek sa poradiť ako ďalej v probléme,
ktorý nastal práve u Vás?

miery a šírky, ktorá Vám vyhovuje s ohľa-

Obráťte sa na niektorého z veľkoobchodných partnerov Bosch, alebo priamo u niektorého z obchodných zástupcov Bosch.

ste práve zaradení.

a Bosch Braking Systems môžete vyrásť
v odbornosti, ktorú si sami zvolíte do
dom na štruktúru zákazníkov a problémov, podľa potreby v danej oblasti vo
Vašom servise. Ponuka je vhodná pre
značkové aj neznačkové servisy, nezávisle na tom, v akom servisnom koncepte

Jiří Novotný
jiri.novotny@cz.bosch.com, tel. 602 663 864
Plzeňský, Karlovarský, Ústecký a Jihočeský kraj
Josef Šplouchal
josef.splouchal@cz.bosch.com, tel. 602 663 842
Vysočina, Pardubický a Jihomoravský Kraj
Pavel Kulhánek
pavel.kulhanek@cz.bosch.com, tel. 602 240 817
Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský Kraj
Michal Novák
michal.novak@cz.bosch.com, tel. 602 687 518
Praha, Středočeský, Královehradecký a Liberecký kraj
Ing. Stanislav Gajdoš
stanislav.gajdos@sk.bosch.com, tel. +421 248 703 255
Západoslovenský region
Ing. Peter Roháčik
peter.rohacik@sk.bosch.com, tel. +421 905 421 203
Východoslovenský region a stredné Slovensko

Ing. Stanislav Gajdoš
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Bosch rozšiřuje sortiment brzd
High Carbon. Tato šedá litina se zvýšeným podílem uhlíku odvádí daleko lépe
v brzdách vznikající teplo. Proto brzdové
kotouče dosahují optimální tepelné vodivosti, což umožňuje dosáhnout také
vyššího jízdního komfortu – například
minimalizací „cukání brzd“.
Abychom dílnám umožnili jednoduchou
a bezpečnou výměnu, dodává se řada
brzdových kotoučů včetně vhodných zajišťovacích šroubů.

Žádné skřípání, žádné cukání

V posledních letech Bosch trvale rozšiřoval výrobu brzdových kotoučů
a brzdových obložení. Z výrobního
know-how předního výrobce pro oblast
prvovýbavy profitují vedle autoservisů a obchodů přirozeně také koncoví
spotřebitelé.
Obchodní program Bosch zahrnuje
v současnosti více než 1200 brzdových
kotoučů a 900 brzdových obložení –
s tímto rozsáhlým sortimentem nabízí
Bosch vhodné náhradní díly pro skoro

všechna vozidla na evropském trhu. Při
výrobě Bosch neponechává nic náhodě:
Díky vlastní výrobě je celý proces výroby
neustále kontrolován – od vývoje přes
volbu materiálu, až po produkci podle
jednotných standardů. Tak je zaručeno,
že budou veškeré produkty vyráběny
s minimálními tolerancemi a se stále vysokou kvalitou.
Žádný jiný výrobce nedokáže ve svém
dodavatelském programu brzdových kotoučů prokázat tak vysoký podíl dílů typu

Zářivý vzor
V testu světel časopisu Auto Straßenverkehr
ve spolupráci s Dekra získaly žárovky H7
Bosch Plus 90 hodnocení „velmi doporučujeme“ – a s pěti hvězdičkami z pěti to
znamenalo vítězství v testu.
Výsledek testu ve slovním vyjádření (Auto
Straßenverkehr, 4/2011): „Jasné jako denní světlo – Bosch Plus 90 jsou se svítivostí 1530 lumenů druhé nejjasnější žárovky
v testovacím poli, dosahují největšího dosvitu a jsou nepřekonatelné i na blízkou
vzdálenost. Tím Plus 90 poráží s velkým odstupem veškeré konkurenty.“

I při výměně brzdového obložení má
Bosch k dispozici rozsáhlý dodavatelský
program vhodných brzdových obložení pro všechna běžná vozidla v Evropě.
Kvalitativně velmi hodnotné brzdové obložení Bosch přesvědčí zákazníky dobrými komfortními vlastnostmi a činností
zcela bez skřípání a cukání.
S krátkou dobou záběhu, vysokou stabilitou koeficientu tření, nehlučným
a bezvibračním brzděním bez klesajícího brzdného účinku překračují brzdová
obložení veškeré požadavky zákonných
norem, například na evropskou homologaci ECE R90.
Vsaďte také vy v dílnách na sortiment
brzd Bosch spojující perfektní komfortní
vlastnosti s nekompromisní kvalitou!
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Efektivní analýza systému vozidla s FSA 500
pro simulaci signálů senzorů a 30 přednastavených testů komponentů. Software
FSA vede přitom mechanika krok za krokem zkušebním postupem.

Ing. Jan Horák

Měřicí modul FSA 500 pokrývá všechny
standardy pro přezkoušení elektronických
a elektrických obvodů a umožňuje také
provádět testování sběrnicových systémů
ve vozidle jako je CAN-Bus. FSA 500 má
kromě toho k dispozici generátor signálu

Připraven pro mobilní budoucnost – tester
hybridních vozidel Bosch FSA 050
Hybridní vozidla již dnes ztělesňují mobilitu budoucnosti. Nová technika
pohonu se svými vysokonapěťovými agregáty klade zcela nové požadavky
na know-how a schopnosti mechaniků.
Pro přezkoušení vozidel s elektrickým a hybridním pohonem využívají autoservisy nový tester hybridních vozidel Bosch FSA 050. Pro práci na vysokonapěťových systémech lze nový tester používat jako stacionární zařízení.
Rovněž je možné ho rádiově spojit s FSA 500 nebo s High-End-zkušebním
systémem FSA 7xx. Tímto způsobem je možné provádět dokumentování
výsledků měření. Pomocí FSA 050 lze provádět vysokonapěťové testy, testy izolace, funkce multimetru (napětí, odpor, kapacita). Jako samostatné
zařízení nabízí FSA 050 ekonomicky výhodný vstup do oblasti přezkoušení
vozidel s elektrickými a hybridními pohony.
Ing. Jan Horák

www.bosch.sk

Pomocí rádiového spojení je mobilní
tester FSA 500 spojen s PC, na kterém
je instalován diagnostický software, kterým je pak měřicí modul ovládán. K tomu lze využít stávající dílenské PC nebo
laptop, které jsou již v servisu k dispozici. Přirozeně lze také použít Diagnostic
Control Unit (DCU 130), tabletové PC
Bosch, které bylo vyvinuto speciálně pro
použití v dílně tak, aby umožnilo efektiv-

ní ovládání různých testovacích systémů.
Pokud je připojen modul KTS, budou
zobrazeny skutečné hodnoty z diagnostiky řídicích jednotek prostřednictvím
softwaru FSA. Díky modulární konstrukci lze FSA 500 individuálně přizpůsobit,
a začlenit ho tak do stávajícího diagnostického systému Bosch. Jednotka je
vybavena funkcí pro test motoru, univerzálním osciloskopem s 2kanálovým
a 4kanálovým režimem, osciloskopem
zapalování a 2kanálovým multimetrem.

www.bosch.cz

Diagnostika řídicích jednotek a načítání paměti závad umožňují profesionálům v autoopravárenství získat důležité
informace pro servis a opravy. Pro užší
ohraničení závad a pro efektivní a přesnou analýzu systémů vozidla však servis potřebuje ještě motortester, například systém FSA 500.

Výhody nabízí modulární koncepce diagnostické techniky Bosch také v praktickém každodenním provozu servisu.
Proto lze modul FSA 500 díky rádiovému
spojení s dílenským PC umístit během
měření přímo v motorovém prostoru. To
umožňuje použít pouze krátká vedení
k senzorům. Modul KTS pro diagnostiku
řídicích jednotek lze připojit v interiéru
vozidla a rovněž jej potom připojit radiovým spojením Bluetooth.
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Více než jen auto – nový Volkswagen Passat

S 15 miliony prodaných vozidel patří
Volkswagen Passat celkově k nejúspěšnějším automobilům. Sedmá generace
je již na silnicích a pokračuje v zápisu
tohoto příběhu úspěchů. Passat přitom mimo jiné sází také na techniku
Bosch.
Passat je v současnosti více než zrcadlem technického pokroku – proto také
signalizuje zcela nově vyvinutý design.
Aktuální vozidla Passat – Limousine nebo Variant – jsou již z výroby velmi dobře vybavena a mají na palubě řadu dílů
Bosch.

Žádná šance pro sekundový
spánek
Na přání se dodává přídavná špičková
technika například Bosch-rozpoznání

únavy. Jak tento systém funguje? Na základě informací o úhlu volantu z příslušného senzoru nebo z elektrického servořízení se zjišťuje stupeň únavy v kombinaci s jinými daty jako jsou rychlost,
denní doba nebo chování při řízení – to
totiž ukazuje na jednotlivé fáze snižování
koncentrace, kdy řidič krátkodobě neřídí a potom směr naráz koriguje. Pokud
k této reakci dochází často, tak blikající
šálek kávy na přístrojové desce upozorní
řidiče, že si má udělat přestávku.

lovací svíčky Bosch. S dobrým důvodem:
Jsou dimenzovány pro nejvyšší zatížení
po desetitisíce kilometrů. Platinové zapalovací svíčky zaručují v každé jízdní
situaci spolehlivý a bezpečný zapalovací výkon. Proto zajišťují ve vozidlech
1.8 TSI nebo 2.0 TSI optimální spalování
směsi vzduchu a paliva. V kombinované
spotřebě má Passat 1.8 TSI s výkonem
118 kW průměrnou spotřebu 6,9 litrů na
100 km (emise CO2: 160 g/km), u 2,0litrového TSI s výkonem vyšším o 37 kW
je to 7,2 litrů (emise CO2: 169 g/km). Ať
se tedy na Passat podíváte z jakéhokoliv
hlediska – dokáže přesvědčit v každém
pohledu: Je ještě úspornější, bezpečnější a suverénnější než jeho předchůdci.
Nebo jinak řečeno: Vždy o jeden nápad
vpředu. Nelze se tedy divit, že je Passat
pro jízdy na dlouhé vzdálenosti tak oblíbený u obchodníků a také u privátních
řidičů.

Platinové zapalovací svíčky –
nejvyšší přesnost
K moderní koncepci motoru patří také
výkonné zapalovací svíčky. U obou vozidel se zážehovými motory Passat 1.8 TSI
(118 kW) a Passat 2.0 TSI (155 kW) se
Volkswagen rozhodl pro platinové zapa-

Výhody jedním pohledem
Platinové zapalovací svíčky Bosch
 Inovační materiály: slitina niklyttria na platině
 Vysoká účinnost
 Dlouhá životnost (intervaly výměny
min. 30 000 km)
 Vynikající bezpečnost zapalování
 Vynikající ochrana proti korozi

Zapalovací svíčky Bosch:
Správné zapalovací svíčky pro každý motor
Kompaktní programy zapalovacích svíček - pro všechny funkční požadavky
Bosch Platinum-Iridium Fusion: vynikající funkční vlastnosti a nejdelší provozní životnost
Bosch Platinum Plus: prémiové funkční vlastnosti a vynikající hodnota
Bosch Super Plus: spolehlivé funkční vlastnosti a výborný poměr ceny a výkonu

www.bosch.cz

www.bosch.sk
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KTS Truck: nový tester Bosch
pro nákladní vozidla
vé sady pro připojení k diagnostice dalších typů užitkových vozidel se dodávají
jako zvláštní příslušenství.

Profesionální mobilní řešení –
KTS 800 Truck
Se zařízením KTS 800 Truck mají servisy
užitkových vozidel k dispozici mobilně
použitelný kompletní diagnostický systém. Ten se skládá z modulu KTS Truck
a nově vyvinuté diagnostické ovládací jednotky – tabletového PC s označením DCU 130 (Diagnostic Control
Unit). Propojení DCU 130 s modulem
KTS Truck je i zde zajištěno bezdrátovým rozhraním Bluetooth s dosahem až
100 metrů.

Dosud se firma Bosch věnovala diagnostice řídicích systémů nákladních
vozidel jen okrajově v rámci své řady testerů pro osobní vozidla KTS
200/340/5xx a 670. Nyní však přichází
na trh přístroj KTS Truck určený pro
diagnostiku řídicích jednotek nákladních a užitkových vozidel, autobusů
a přívěsů.
Speciálně podle potřeb autoservisů
nákladních vozidel vyvinul Bosch tester pro diagnostiku řídicích jednotek
KTS Truck včetně příslušného balíku
softwaru Esi[tronic] for Truck. Nový
tester KTS Truck nabízí Bosch ve dvou
variantách: Jako samostatný modul KTS
KTS Truck

Truck pro použití se stávajícím dílenským PC či notebookem zákazníka nebo
jako kompletní systém KTS 800 Truck.
V této verzi je modul KTS Truck doplněn
o nově vyvinutou diagnostickou ovládací
jednotku robustního tabletového PC nazvanou DCU 130.

KTS 800 Truck

Optimalizované modulární řešení KTS Truck

Přístroj přizpůsobený dílenské
praxi - DCU 130

KTS Truck je ideálním přístrojem pro diagnostiku a opravy nákladních vozidel pro
ty autoservisy, které jsou již vybaveny
vlastním PC. Jde vlastně o komunikační
modul, který může být propojen s běžným PC pomocí bezdrátového Bluetooth
spojení. Rádiový modul zaručuje bezporuchový datový přenos v dílně až do
vzdálenosti 100 metrů. Tím bez problémů překlene větší vzdálenosti, které jsou v opravnách velkých nákladních
vozidel běžné. Do rozsahu dodávky KTS
Truck v praktickém přístrojovém kufříku
patří i Bluetooth adaptér určený pro použití s PC, které nemají vlastní rozhraní
Bluetooth. Kromě toho se dodává také
diagnostické vedení OBD a univerzální
kabel včetně sady pro „vypinování“ nestandardních zásuvek. Speciální kabelo-

Toto tabletové PC bylo speciálně zkonstruováno pro náročnou práci v autodílně. Je vybaveno 13,3“ dotykovou obrazovkou a mimořádně robustní skříní
s praktickými rukojeťmi. Trvalý provoz,
nezávislý na napájení ze sítě, zajišťují dva identické Li-Ion akumulátory.
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Vše z jedné ruky - ESI[tronic]
for Truck

Informace o vozidlech
Vedle diagnostiky řídicích jednotek obsahuje software ESI[tronic] for Truck
také technické informace jako schémata zapojení a servisní a opravárenské
pokyny. Software rovněž obsahuje základní informace o užitkových vozidlech
jako jsou modelové řady, výkony, identifikační označení motoru a konfigurace náprav. Tím jsou vytvořeny základy
pro fundovanou diagnostiku v dílně pro
opravy nákladních vozidel.

K dispozici jsou důležité funkce pro
opravny nákladních vozidel: načtení
a výmaz chybových kódů, volba zobrazení skutečných hodnot, aktivace akčních členů, nulování servisních intervalů
a učení komponentů.

Technické údaje

DCU 130

Deska PC

Procesor Intel Merom 1.06 GHz DualCore, HD min. 250
GB, 2 GB RAM, Windows 7

Displej

13,3“ WXGA barevný displej s rezistivní 5vodičovou
dotykovou obrazovkou, rozlišení 1280 x 800 dpi

Informace o vozidlech

Vybavení

Multimedia, integrovaný fotoaparát min. 2 Mpx.,
Bluetooth třídy 1 a 2, WLAN 802.11 a / b / g / n.
Ethernet 10/100 Mbit

Technické údaje

Indikace stavu

Prostřednictvím 4 LED: zapnutí/vypnutí, přístup na
pevný disk, WLAN, Bluetooth

Rozhraní

2 x USB 2.0

ESI[tronic] for Truck nabízí rozsáhlou podporu při hledání závad:
Prostřednictvím skutečných hodnot
a systémových informací s požadovanými hodnotami, výstupními napětími,
charakteristikami atd.

1 x chráněné USB 2.0
1 x RJ45 10 / 100 Mbit
1 x vstup pro mikrofon
1 x výstup pro sluchátka
Li-Ion akumulátor

2 Lithium-ionové akumulátory 14,4 V, 32 Wh,
akumulátory se samostatnou indikací stavu nabití

Kryt

Robustní kryt, IP 54 (čelní strana IP 65)

Provozní teplota

0 až 40 °C

Rozměry

355 x 262 x 42 mm (Š x V x H bez rukojeti)

Technické údaje

www.bosch.sk

V rozsahu dodávky KTS 800 Truck jsou
kompletní modul KTS Truck s výše popsaným příslušenstvím a DCU 130 včetně síťového zdroje (20V/3,5A), externí
DVD mechanika, dotykové pero, 2 x LiIon akumulátor a přístrojový kufr.

Diagnostika

Diagnostika řídicích jednotek

www.bosch.cz

Zařízení může pracovat jen s jedním
(druhý se nabíjí) a v případě potřeby lze
akumulátor za provozu vyměnit (funkce
Hot-Swap). Stav opravovaného vozidla
a technické detaily lze dokumentovat
integrovaným digitálním fotoaparátem,
stejně tak lze fotografovat například potřebné náhradní díly. Zařízení DCU 130
bylo koncipováno také pro řízení dalších
diagnostických systémů Bosch v dílně jako například nový motortester FSA 500,
moduly KTS 5xx a další zařízení.

Nové testery KTS Truck a KTS 800 Truck
jsou ovládány softwarem ESI[tronic]
for Truck, který vedle diagnostiky řídicích jednotek obsahuje také technické
informace jako schémata zapojení, pokyny pro servis a opravy a informace
o systému. Kromě toho jsou k dispozici
katalogy náhradních dílů Bosch včetně
katalogových dat kooperačních partnerů Bosch jako ZF Services, obsahující
servisní informace a montážní pokyny
pro produkty značek Sachs, Lemförder,
Boge a ZF Parts. ESI[tronic] for Truck
obsahuje veškeré potřebné informace
pro provádění spolehlivé diagnostiky,
kompletní údržby a efektivních oprav.
Paket softwaru se vyznačuje vysokým
pokrytím trhu přizpůsobeným běžným
užitkovým a nákladním vozidlům, přívěsům a autobusům na evropském trhu.
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Schémata zapojení

Katalogy náhradních dílů

Intuitivní obsluha s interaktivním popisem komponentů zjednodušuje a zrychluje používání.

Vždy k dispozici: Kompletní katalogy náhradních dílů Bosch a ZF Services
 Manuální a automatické převodovky
 Odpružení
 Řízení
 Spojky

Montážní pokyny
nákladních vozidel ve školicím středisku
Bosch v Praze.
Schémata zapojení

Údržba
Kdykoli je možné vyvolat přehled půlročních a ročních inspekcí včetně přídavných kontrolních bodů.

Katalog náhradních dílů

Jednoduchá obsluha
Intuitivní obsluha nového softwaru
ESI[tronic] for Truck vychází z úspěšného způsobu obsluhy diagnostických
testerů Bosch KTS 340.

Podpora prostřednictvím Hot-line
a školení
Stejně jako pro oblast osobních vozidel
nabízí Bosch i pro servisy nákladních
vozidel podporu formou poradenské linky pro případ složitých závad. Od druhé poloviny roku 2011 pak budou ještě
otevřena školení na jednotlivé systémy

Údržba

Náhradní díly a diagnostická
zařízení
Bosch již v současné době nabízí také
pro servisy nákladních a užitkových vozidel široký program náhradních dílů
v kvalitě pro prvovýbavu a rozsáhlý sortiment diagnostické techniky.
Uvedením KTS Truck na trh kompletuje
Bosch svůj rozsáhlý dodavatelský program diagnostické techniky i pro nákladní vozidla, užitková vozidla, autobusy
a přívěsy.
Ing. Jan Horák

Další informace o KTS Truck obdržíte u vašeho velkoobchodního partnera, viz strana 31.

Termíny školení pro autoservisy v roce 2011
Název

Popis

Termín

JET V

Přímé vstřikování benzinu SCI-Ford, EEC 5, Simtec.

4. 4. - 6. 4.

JET Blok

Systémy zapalování a vstřikování benzinu Bosch (EL I + JET II)

6. 4. - 8. 4.

JET III

Systémy vstřikování benzinu jiných výrobců

11. 4. - 13. 4.

Osciloskop I.

Základní principy funkce osciloskopu, nastavení a ovládání, praxe.

14. 4. - 15. 4.

EDC III

Systémy vstřikování nafty CR Lucas-Delphi, CR-Bosch EDC 16

18. 4. - 20. 4.

Klimatizace

Kurz zahrnuje požadavky stanovené nařízením Komise (ES) č. 307/2008

JET IV

Systémy vstřikování benzinu Bosch Motronic, přímé vstřikování MED, OBD

BBS

Bosch Braking Systems (zatím nespecifikováno)

28. 4.

BBS

Bosch Braking Systems (zatím nespecifikováno)

29. 4.

EDC II

Systémy vstřikování nafty CR, VP 29/30, VR 44, PDE

PB/ABS

Systémy brzd a ABS Bosch a dalších výrobců.

ME - NA

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

12. 5.

ME - NA

MB, Volvo, Nissan, Ford, VW, Scania

13. 5.

JET IV

Systémy vstřikování benzinu Bosch Motronic, přímé vstřikování MED, OBD

21. 4.
26. 4. - 28. 4.

2. 5. - 4. 5.
9. 5. - 11. 5.

16. 5. - 18. 5.
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Název

Popis

BIS - D3

BIS systémy vstřikování nafty VE-EDC

Osciloskop II.

Rozšíření informací o použití osciloskopu při hledání závad, praktická cvičení.

BIS - MD

Moderní diagnostika

24. 5.

BBS I.

Bosch Braking Systems - hydraulika, mechanika

24. 5.

BIS - D1

BIS systémy vstřikování nafty CR

25. 5.

FWA

Měření geometrie náprav - FWA 4630 - 3D.

BIS - MD

Moderní diagnostika

EL IV

Komfortní a bezpečnostní elektronika

EDC III

Systémy vstřikování nafty CR Lucas-Delphi, CR-Bosch EDC 16

KTS

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

9. 6. - 10. 6.

Osciloskop

Základní principy funkce osciloskopu, nastavení a ovládání, praxe.

13. 6.-14. 6.

EDC I

Elektronické systémy vstřikování nafty

15. 6. - 17. 6.

JET V

Přímé vstřikování benzinu SCI-Ford, EEC 5, Simtec.

20. 6. - 22. 6.

EDC IV

Systémy vstřikování nafty CR DENSO, novinky ve vstřikování, systém Denoxtronic NOVINKA

23. 6. - 24. 6.

EDC II

Systémy vstřikování nafty CR, VP 29/30, VR 44, PDE

27. 6. - 29. 6.

EDC IV

Systémy vstřikování nafty CR DENSO, novinky ve vstřikování, systém Denoxtronic NOVINKA

30. 6. - 1. 7.

EDC III

Systémy vstřikování nafty CR Lucas-Delphi, CR-Bosch EDC 16

31. 8. - 2. 9.

ME - DZ

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

5. 9.

ME - DZ

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

6. 9.

ME - DZ

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

7. 9.

ME - DV

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

7. 9.

ME - DV

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

8. 9.

ME - DV

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

PB/ABS

Systémy brzd a ABS Bosch a dalších výrobců.

ME - NA

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

15. 9.

ME - NA

MB, Volvo, Nissan, Ford, VW, Scania

16. 9.

BIS

Zatím nespecifikováno

EDC II

Systémy vstřikování nafty CR, VP 29/30, VR 44, PDE

20. 9. - 22. 9.

KTS

Testery elektornických systémů KTS 500/520/ 530/540/550/570/650/670

26. 9. - 27. 9.

BIS - D1

BIS systémy vstřikování nafty CR

26. 9.

BIS - MD

Moderní diagnostika

27. 9.

BBS II.

Bosch Braking Systems - systémy řízení, diagnostika KTS

27. 9.

BIS - D1

BIS systémy vstřikování nafty CR

28. 9.

BIS - D3

BIS systémy vstřikování nafty VE-EDC

29. 9.

BBS II.

Bosch Braking Systems - systémy řízení, diagnostika KTS

29. 9.

BIS

Zatím nespecifikováno

EDC II

Systémy vstřikování nafty CR, VP 29/30, VR 44, PDE
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Termín
23. 5.
23. 5. - 24. 5.

25. 5. - 26. 5.
26. 5.
30. 5. - 1. 6.
6. 6. - 8. 6.

9. 9.
12. 9. - 14. 9.

EL IV

Komfortní a bezpečnostní elektronika

EDC III

Systémy vstřikování nafty CR Lucas-Delphi, CR-Bosch EDC 16

31. 10. - 2. 11.

BIS - D2

BIS systémy vstřikování nafty PDE/UIS

10. 11.

BIS - B2

Benzinové motory II

10. 11.

BIS - D1

BIS systémy vstřikování nafty CR

EDC III

Systémy vstřikování nafty CR Lucas-Delphi, CR-Bosch EDC 16

14. 11. - 16. 11.

7. 11. - 9. 11.

11. 11.

JET V

Přímé vstřikování benzinu SCI-Ford, EEC 5, Simtec.

21. 11. - 23. 11.

PB/ABS

Systémy brzd a ABS Bosch a dalších výrobců.

28. 11. - 30. 11.

EDC IV

Systémy vstřikování nafty CR DENSO, novinky ve vstřikování, systém Denoxtronic NOVINKA

1. 12. - 2. 12.

JET IV

Systémy vstřikování benzinu Bosch Motronic, přímé vstřikování MED, OBD

5. 12. - 7. 12.

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

www.bosch.cz

3. 10.
4. 10. - 6. 10.

www.bosch.sk

19. 9.
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Komfortný štart pre diesel: Lepší Bosch!
Systém Know-how Bosch pre optimálne chovanie pri studených štartoch.
Šeptajúcí výkon vznetových motorov

Lepšia technológia žeraviacich sviečok

Presvedčivý výkon

Moderní vznetové motory dokážu nad-

Žeraviace sviečky Bosch DuraSpeed majú

Žeraviace sviečky DuraSpeed zajisťujú

chnúť vodiča vysokým špecifickým výko-

žeraviace kolíky z keramického materiálu

dokonalý výkon vďaka elektronickej

nom so stále nižšími hodnotami emisí. Obi-

odolného vysokým teplotám. To umožňuje

riadiacej jednotke žeravenia Bosch.

dve tieto funkčné vlastnosti vedú k ďalším

okamžitý štart za všetkých poveternostných

Preto studené štarty až do teplôt -28

požiadavkám na schopnosti žeraviacich

podmienok, maximálnu teplotu žeravenia

°C zodpovedajú zážihovým motorom

sviečok. Tie zaisťujú spoľahlivosť pre vý-

1400 °C a minúty trvajúce následné a vlože-

a v studenom stave je podstatne kľud-

kon motora a kultúru jeho chodu.

né žeravenie s teplotami 1300 °C.

nejší chod motoru.

Pri štarte nič nefunguje: skrat

Týmto žeraviacim sviečkam chýba prípojka

Pri prepätí se môže roztrhnúť keramická
výhrevná tyčinka

Reklamácia

Reklamácia

Reklamácia

Motor nenaskočí/ťažko štartuje

Motor nenaskočí/ťažko štartuje

Motor nenaskočí/ťažko štartuje

Prejav poruchy

Prejav poruchy

Prejav poruchy

Ñ Skrat v dôsledku prehriatia

Ñ Odtrhnutý pripojovací čap

Keramická výhrevná tyčinka prehria-

Ñ Trubička sa môže roztrhnúť/explodovať

Ñ Poškodený šesťhran

ta alebo zlomená

Možné príčiny

Možné príčiny

Možné príčiny

Kópie originálnych dielov

Ñ	Pripojovacia matica pritiahnutá veľmi

Ñ Nesprávne nastavený predvstrek

vysokým uťahovacím momentom
Ñ
Poškodenie použitím chybného náradia
pri montáži

Ñ Nesprávne rozstrekovaný lúč
Ñ Prepätie
Ñ	Nesprávna montáž vďaka šikmému
umiestneniu Žeraviace sviečky pri
inštalácii

News
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Diesel na Indy 500
Cummins - Diesel na závodnej trati
Ochrana životného prostredia a úspora
Žeraviace sviečky DuraSpeed optimalizujú spaľovanie vo fázi zahrievania motora.
Tým sa zamedzí a pri zmeně zaťaženia zvýšenej dymiviosti a motor tak chráni životné
prostredie. Súčasne management energie

Foto: THE359

dokáže zaistiť úsporu paliva.

Cummins Diesel Special z roku 1950 v múzeu Hall of Fame na Indianapolis Motor Speedway

Time for speed: Indianapolis 500
Najstarší a na tradície bohatý pretekársky okruh na svete Indy 500 existuje už
od 30. mája 1911. Viac než 400 tisíc divákov navštevuje každoročne najväčšie
jednodenné športové podujatie na svete. Indianapolis Motor Speedway bola v
roku 1909 prvou pretekárskou dráhou vybudovanou špeciálne pre automobilo-

Cummins je v súčasnosti najväčším výrobcom vznetových motorov na svete. Už
Roztavená výhrevná tyčinka: Závada v riadiacej
jednotke?

Reklamácia
Motor nenaskočí/ťažko štartuje

v roku 1931 konštruoval zakladateľ Clessie Cummins vznetový motor do závodného vozidla pre špičkovú rýchlosť 162 km/hod. V tom istom roku prešiel Dave
Evans Indy 500 bez jediného zastavenia v boxe. V roku 1952 vytvoril Fred Agabashian vozidlom s preplňovaním rekord na okruhu 222 km/hod.

Prejav poruchy
Keramická výhrevná tyčinka roztavená
Možné príčiny
Foto: Wikipedia

Ñ	Montáž chybnej Žeraviacej sviečky
(napr. Žeraviaca sviečka pre napätie 12
V miesto 24 V)
Ñ Vadná riadiaca jednotka

Stretnutie traktorov Porsche:
V súčasnosti veľmi vyhľadávané a cenné
zberateľské kúsky

Traktory á lá Ferdinand Porsche!
Keď v roku 1950 prišiel na trh prvný traktor „Systém Porsche“ s Modelom AP 17, pôsobil veľmi fascinačne na celý svet poľnohospodárstva. Vzduchové chladenie, ľahká
konštrukcia, olejová hydraulická
spojka a nízka cena zaisťovali stále
naplnené knihy zákaziek.

www.bosch.cz

Cummins Diesel v pretekárskych vozidlách

www.bosch.sk

vé závody v USA – celková dĺžka: 2,5 míle.
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Vše zase pasuje.
Diagnostika i díly Bosch

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

www.bosch.cz

www.bosch.sk
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Kabinové filtry Bosch pro ochranu cestujících
Prach, pyl, nečistoty, částice
sazí vznětových motorů,
bakterie
Filtry s aktivním uhlíkem mají navíc ještě
přídavnou vrstvu obsahující tuto složku.
Filtrační materiál je v důsledku použití
vodu odpuzujících mikrovláken odolný
proti vlhkosti vzduchu. Tím je eliminováno jeho zamrznutí a zabraňuje i tvoření
mikroorganismů.
Filtr je schopný funkce při teplotách od
- 40 °C do + 85 °C.

Výhody
Kabinový filtr Bosch poskytuje následující výhody:

Následky
Nevolnost, klesající koncentrace, poškození zdraví.

Řešení
Standardní kabinový filtr nebo kabinový
filtr s aktivním uhlíkem. Filtr je umístěn
přesně podle rozměrů a se zalícovaným

a bez ztráty propouští do vnitřního prostoru vozidla pouze přefiltrovaný čistý
vzduch bez nečistot, pylů, bakterií, prachu - a zajišťuje tak ochranu pro cestující ve vozidle.
Kabinový filtr s aktivním uhlíkem
navíc odfiltruje i škodlivé a zapáchající plyny.

Filtrační materiál se skládá z mikrovláknového rouna na bázi polykarbonátu.
Jeho konstrukce obsahuje tři filtrační
vrstvy, přičemž střední vrstva je elektrostaticky nabitá.

Kabinový filtr s aktivním
uhlíkem pod mikroskopem
Ke každému kabinovému filtru je přiložen
podrobný montážní návod. Dodržujte interval pro výměnu dle výrobce vozidla.
Lubomír Maršálek

1. Předřadný filtr
2. Hlavní vrstva
3. Nosná vrstva

www.bosch.sk

Částice nečistot, pyly, prach, bakterie,
atd. pronikají větracím systémem do
vnitřního prostoru vozidla a znečišťují
vzduch cestujícím. Postiženi jsou zvláště
astmatici, alergici, osoby citlivé na sennou rýmu.

uložením ve větracím systému vozidla

www.bosch.cz

Problém

 Vždy čistý vzduch ve vnitřním
prostoru vozidla a tím ochrana pro
alergiky, astmatiky a osoby ohrožené
sennou rýmou
 Všeobecná ochrana proti
onemocněním dýchacích cest
 Zvýšení komfortu a pohody při jízdě
 Zvýšení koncentrace a bezpečnosti
jízdy
 Jasný výhled pro řidiče a spolujezdce
 Žádné vnikání prachu při zapnutí
ventilátoru
 Méně práce při čištění vnitřního
prostoru vozidla
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Servis klimatizací Bosch ACS







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

ACS 600

ACS 650

 Ekonomické řešení pro menší a střední servisy
 Plně automatický provoz







ACS 601
 Jako ACS 600
 Doplněno o tiskárnu servisního protokolu

www.bosch.cz www.bosch .sk

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

Formule Bosch | 1/2011
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ACS 600
F002 DG2 4A0
ACS 600
automaticky
automaticky
automaticky
automaticky
automaticky
automaticky

zvláštní příslušenství
ACS 600
displej, tlačítka
barevný - 3,5"


zvláštní příslušenství
optický a akustický


ACS 600
R134a
12 l
18 kg/h
4 m3/h
150 kg
+/- 10 g
ACS 600
cca 105 kg
585 x 1170 x 730
230 V
5 – 50 °C
ACS 600



zvláštní příslušenství

zvláštní příslušenství


ACS 601
F002 DG2 465
ACS 601
automaticky
automaticky
automaticky
automaticky
automaticky
automaticky

zvláštní příslušenství
ACS 601
displej, tlačítka
barevný - 3,5"



optický a akustický


ACS 601
R134a
12 l
18 kg/h
4 m3/h
150 kg
+/- 10 g
ACS 601
cca 105 kg
585 x 1170 x 730
230 V
5 – 50 °C
ACS 601



zvláštní příslušenství

zvláštní příslušenství


ACS 650
F002 DG2 400
ACS 650
automaticky
automaticky
automaticky
automaticky
automaticky
automaticky

zvláštní příslušenství
ACS 650
displej, tlačítka
barevný - 3,5"




optický a akustický


ACS 650
R134a
21,5 l
18 kg/h
8 m3/h
150 kg
+/- 10 g
ACS 650
cca 110 kg
585 x 1170 x 730
230 V
5 – 50 °C
ACS 650








www.bosch.cz

Technické údaje
Objednací číslo
Jednotlivé úkony
Odsátí a recyklace chladiva
Odloučení použitého oleje
Vakuování systému
Zkouška vakua/test těsnosti
Doplnění nového oleje a UV barviva
Naplnění systému chladivem
Proplachování systému
Expertní proplachování systému
Ovládání a ukazatele
Ovládání
Displej
Manometr pro HP/LP (100 mm)
Manometr pro tlak v int. zásobníku
Manuální nastavení času vakuování
Tiskárna protokolu
Indikátor stavu
Zobrazení servisních prací
Integrovaná databanka
Odsávání/recyklace/plnění
Chladivo
Interní zásobník chladiva
Odsávací výkon kompresoru
Výkon vakuové pumpy
Kapacita filtru
Přesnost plnění chladiva
Souhrnná data
Váha
Rozměry Š x V x H [cm]
Připojení
Provozní teplota
Rozsah dodávky
Připojovací hadice HP/LP (3 m)
Rychlospojky HP/LP
Zásobníky na oleje a UV barvivo
Zásobníky na dva druhy čistého oleje
Návod ve 13 jazycích
Protiprachový kryt
Ochranná sada (rukavice, brýle, čepice)

www.bosch.sk

Přístroje pro servis klimatizací Bosch
ACS 600, ACS 601 a ACS 650
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Stěrače Bosch ECO
Efektivita, Cena, Odolnost
Důležitost stěrače, který je ve vynikajícím stavu, si v běžném provozu nijak
zvlášť neuvědomujeme. Ono „procitnutí“ a zcela odlišný pohled na nutnost
udržování stěračů v dobrém stavu způsobí až první šmouhy nebo neposedné
poskakování stěrače po čelním skle.
Tyto okamžiky navíc nastávají v případech, kdy jsou stěrače nejvíc potřeba.
Za deště, mlhy či sněžení se ze stěrače
stává velmi cenný pomocník. Pokud si takového pomocníka může řidič sám osobně velmi rychle vybrat i namontovat, bude stěrač vždy plnit veškeré požadavky,
které jsou na něj z hlediska bezpečnosti
i komfortu kladeny. Společnost Bosch
má proto po dlouholetých zkušenostech
v oblasti vývoje stěračů ve svém sortimentu produkt spadající do kategorie
cenově velmi dostupných a stále značně
kvalitních stíracích systémů.

Stěrače Bosch ECO
Současné požadavky automobilového
průmyslu jsou neúprosné – kvalita za
přijatelnou cenu. I v oblasti stěračů tak
začínají hrát důležitou roli výrobky, které
svou kvalitou bezproblémově plní požadavky na originální příslušenství a zároveň jsou velmi levné. Stěrač Bosch ECO
plní obě podmínky a doplňuje tak velmi
úspěšné typy Twin a Aerotwin.

Co běžný řidič ovšem ocení asi nejvíc, je
předinstalovaný tzv. Quick-Clip adaptér.
Pomocí něj zvládne výměnu celé lišty
Stěrače Bosch ECO
· Celokovový aerodynamický rám
· Vestavěný adaptér
· Stírací guma s logem Bosch
· Moderní balení s atraktivním
Designem
· Kvalita Bosch
· Příznivá cena

stěrače za pár sekund skutečně každý –
stisknout, vysunout starý stěrač, nasadit
nový, zlehka zatlačit, cvak a hotovo.

Klidný chod a dlouhá životnost
Stěrače Bosch ECO vynikají rovněž klidným a tichým chodem. „Eka“ jsou designově atraktivní stěrače s delší životností
a navíc jsou za příznivou cenu. Žádejte
stěrače Bosch ECO u velkoobchodních
partnerů Bosch.
Mgr. Petr Semerád

Stěrač ECO – stabilní rám,
jednoduchá montáž
Mezi hlavní výhody této novinky patří celokovový rám, který stabilizuje ocelovou
lištu stěrače. Pevná lišta zajišťuje dobré
a trvanlivé přilnutí gumy stěrače ke sklu.
Tím je zaručeno perfektní stírání bez poskakování a šmouh. Speciální konstrukce rámu stěrače dále zlepšuje obtékání
stěrače vzduchem při jízdě. Rám je vybaven velkými otvory, čímž celý stěrač
Bosch ECO splnil i velmi přísné nároky
na aerodynamiku moderních vozidel.

Předinstalovaný Quick-Clip adaptér

Stabilní a vzdušná konstrukce
Označení originální gumy stěrače Bosch

Další informace o stěračích ECO obdržíte u vašeho velkoobchodního partnera, viz strana 31.
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Česká republika
Velkoobchodní partneři Bosch

*

*

*

*

*

Allstar Trading, s. r. o., Havířov, 596 410 120;
Küblbeck, s. r. o., Karlovy Vary-Doubí, 353 332 596;

*

*

*
*

Svatopluk Černík - Plzeň, s.r.o., Plzeň, 377 227 937;
Autoservis Rada, Soběslav, 381 522 030

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

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

Adresa
centrála

Moskevská 63 areál NAREX

pobočka Ostrava
pobočka Brno
BTS 1 – sdružení
pokrytí celé ČR

TROST AUTO
SERVICE TECHNIK
spol. s r.o.
MOTORTEC GATE
s.r.o.

centrála

Pesvice 50

Sídlo firmy
Praha 10
- Vršovice
Praha
Brno

Telefon

272 072 334

servis@adtechnik.cz

476 000 018

servis.bts1@seznam.cz

Jirkov

603 469 368

Praha

777 949 325

pobočka Brno
pobočka Telč

Brno
Telč

603 475 772
603 274 286

Čechy

Archeologická 1383

Hostivice

E-mail

272 072 332
603 471 760
724 986 255
608 453 604

pobočka Praha

602 475 247

Morava

Fax

226 003 311

miroslav.stanek@trost.com

724 417 844
Dornych 65

Brno

545 211 038

jiri.dohnal@trost.com
výhradně pro vybavení pneuservisu, zásad do 24h
po celé ČR

Slovenská republika
Veľkoobchodní partneri Bosch

*
www.bosch.sk

*

*

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

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

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

Adresa

Sídlo firmy

Hálova 7

Bratislava

Bratislavská 11

Nitra

Zvolenská cesta 23,
P.O.BOX 17

Banská
Bystrica

Telefon
02 62410314
0908 751 940
037 6517710
0908 554054
0918 510 164
0918 510 156

Fax

E-mail

02 62410314

lvoska@zoznam.sk

037 6517713

servis@peterson-technik.sk

048 4161304

marian.vyboch@trost.com
jozef.dvorsky@trost.com
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ČR Robert Bosch odbytová s. r. o.

Automobilová technika
Pod Višňovkou 1661/35, 140 00 Praha 4
Tel. 261 300 438, Fax 261 300 524
E-mail: automobilova.technika@cz.bosch.com
IČO: 43872247, Registrace: MK ČR E 14651, neprodejné

SR Robert Bosch, spol. s r. o.

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

www.bosch.cz
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Snadná diagnostika řídicích jednotek nákladních
a užitkových vozidel, autobusů a přívěsů

•

Množství technických informací, plány údržby,
schémata zapojení, testovací hodnoty

•

Praktické a mobilní díky bezdrátovému propojení
modulu KTS Truck a PC

•

Podpora autoservisu formou hotline (v ceně softwaru)

* prvních 50 zákazníků obdrží ke KTS Truck nebo ke KTS 800 Truck software ESI[tronic] for Truck na
jeden rok, v hodnotě 39.456,- Kč/1494,55 € vč. DPH, v ceně přístroje. Akce je platná do 30.6.2011.

www.bosch.cz

www.bosch.sk

*

•

ě

A zase zpátky na cestu!
KTS 800 Truck: Prostě to opravit!

