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Bosch kaleidoskop

Milí čtenáři,
vítám vás u dalšího vydání magazínu
Formule Bosch. Léto již skončilo a se začátkem podzimu tu pro vás máme spoustu
nových zajímavých informací ze světa automobilové techniky Bosch.
Jednou ze změn je i má osoba, proto mi dovolte se krátce představit. Jmenuji se Martin
Škaloud a ve společnosti Bosch, automobilové divizi, pracuji od poloviny května 2011
na pozici manažera komunikace. Na tomto
postu mám na starosti marketingovou komunikaci všech součástí divize, tzn. náhradních dílů, diagnostiky a servisních konceptů
Bosch Car Service i AutoCrew. To vše pro
Českou republiku a Slovensko.
A na co se můžete těšit v tomto vydání
Formule Bosch? Bude vám představen nejnovější vývoj v přístupu společnosti k oblasti elektromobility, kde je Bosch tradičně
silným hráčem. Dozvíte se o nové univerzální ovládací jednotce pro všechny diagnostické systémy DCU 130, o podzimních
novinkách v segmentu vyvažovaček a jejich
certifikaci WDK. Dále vám představíme
novinky v oblasti lambda sond a dalších
produktů Bosch. A protože se pomalu ale
jistě blíží zimní chladná období, kolegové
ze školicího střediska vás seznámí s ukázkou konkrétních závad při startování a jejich
následnou diagnostikou a celkovým vyřešením. Podíváme se také na novou směrnici
o blokové výjimce a její dopad na nezávislou
servisní síť a oslavíme společně 90 let našeho servisního konceptu Bosch Car Service.
Tato a spousta dalších témat na vás čeká na dalších stranách našeho magazínu
Formule Bosch.
Závěrem vám přeji úspěšně zvládnutou
poslední část roku a šťastný vstup do toho nadcházejícího a budu se těšit opět při
vydání dalšího čísla na shledanou.
Martin Škaloud
Manažer komunikace
Divize Automobilová technika
Robert Bosch odbytová s.r.o.

Inovativní systém Start/Stop
Vzrůstající silniční provoz, rostoucí
ceny pohonných hmot a stále přísnější normy EU v oblasti ochrany
životního prostředí jsou stálé výzvy
v automobilovém průmyslu. Bosch
nabízí správné řešení: inovativní
Start/Stop systém, rekuperační brzdění a výkonné akumulátory.
Stále více nových vozidel se nyní
v Evropě dodává se systémem Start/
Stop. Do roku 2015 se očekává, že
bude tímto systémem vybaveno více
než 30 milionů vozidel. Toto zařízení
však klade zvýšené nároky na akumulátory z hlediska jejich vyššího
výkonu a vyšší životnosti, které jsou
pro bezchybné fungování zapotřebí.
Nové akumulátory Bosch vybaveny technologiemi EFB a AGM jsou
schopny tyto požadavky splnit a zajistit tak spolehlivou dodávku energie vozidlu počas provozu.

Ještě nižší spotřeba paliva a emise CO2
Vypnutý motor nevyžaduje žádné
palivo. Ve snaze dosáhnout dalšího snížení spotřeby paliva a emisí
CO2 se vývojáři společnosti Bosch
zaměřují na postupné prodlužování
doby nečinnosti motoru. Nejprve se
bude motor vypínat již při pomalé
jízdě před zastavením a následně
dokonce i za jízdy, pokud řidič ne-

přidává plyn. „V závislosti na způsobu
řízení a jízdních podmínkách dokážou
vylepšené systémy Start/Stop ušetřit
dalších až deset procent paliva,“ tvrdí
Dr. Ulrich Kirschner, předseda představenstva divize Bosch Starter Motors and
Generators. Bosch prodal od zahájení
sériové výroby více jak 4 miliony systému
Start/Stop. Více se dozvíte na straně 34.

Formule Bosch | 2/2011

3

S vysokým výkonem až do cíle
kompetence a z integrace know-how
společnosti Bosch jako předního dodavatele pro automobilový průmysl. Každý
systém vyvíjejí experti pro motoristický
sport specificky z hlediska možnosti obsluhy, architektury softwaru a rozhraní
ještě před tím, než se budou sestavovat
komponenty pro řízení motoru, vstřikování, zapalování, senzory, generátory, telemetrii a software. Základem jsou díly
sériově vyráběné společností Bosch, některé díly vyrábí sám Bosch Motorsport.

Technika Bosch v závodním použití

Jedinečné systémové know-how
Aplikace Bosch Motorsport jsou přizpůsobené pro nejvyšší výkony – všechny
přitom profitují z jedinečné systémové

Interview s Dr. Klausem Böttcherem, ředitelem Bosch Motorsport
Jak důležitý je motoristický sport pro
společnost Bosch?
Motoristický sport má u společnosti
Bosch dlouhou tradici. Již v roce 1901
zvítězil Mercedes s výkonem 35 PS s technikou Bosch v závodě Nizza–Salon–Nizza.
Co se tehdy vyrábělo pouze na vyžádání, je dnes již aktivně v základu – proto
máme nyní daleko více možností pro vyzkoušení nových technologií a pro jejich
uvedení na trh.
Jak profituje sériová výroba z motoristického sportu?
Velmi úzká spolupráce se sériovou výrobou Bosch je naší výchozí základnou pro
přizpůsobení systémů individuálně pro

zákazníka z hlediska výkonu a optimálně
přizpůsobených komponentů. Toto funguje velmi dobře a také naše zkušenosti
ze závodního sportu přirozeně vstupují
zpět do sériové výroby.
Co bylo zatím nejdůležitější událostí pro
Bosch Motorsport v 21. století?
Vlastně to byly dvě události, obě měly
něco společného s Le Mans: Nejprve naše elektronické přímé vstřikování benzinu v Audi R8, které při prvním závodním
nasazení v roce 2001 vedlo ihned k vítězství.
Druhou událostí bylo vítězné tažení „dieselových raket“ od roku 2006 s technikou Common Rail společnosti Bosch.

A kam jde vývoj v motoristickém sportu?
Velkým trendem je tzv. Downsizing
a s tím spojené přeplňování, které
u menších motorů dosáhne stejného
nebo dokonce vyššího výkonu. V motoristickém sportu je aktuálním tématem také zavádění hybridních systémů – první
elektrické aplikace v prostředí blízkém
závodům je třeba Formule Student.
Bosch Motorsport je součástí dceřiné společnosti specializované na inženýrské služby Bosch Engineering
GmbH a má své hlavní sídlo v Abstattu
u Heilbronnu, kde je zaměstnáno
90 expertů v oblasti motoristického
sportu.

www.bosch.sk

Historie motoristického sportu u společnosti Bosch začala již prvním automobilovým závodem krátce po roce 1900. Ten
se stal ideální platformou pro reklamu
produktů, které musely dokazovat svoji kvalitu za nejtvrdších podmínek. Toto
také prokázaly: Již v roce 1903 zvítězi-

lo první závodní vozidlo se zapalovacím
magnetem Bosch. V 60. letech přispělo
přímé vstřikování benzinu, elektronické
zapalování a zapalovací svíčky k celé řadě mezinárodních úspěchů společnosti Bosch. Od roku 1980 přizpůsobuje
Bosch elektronické sériové řídicí jednotky vstřikování úspěšně také pro vozidla
ve Formuli 1 – jako systém „Motronic“
byly tyto řídicí jednotky používány
v osobních vozidlech již od roku 1979.

www.bosch.cz

Motoristický sport bez společnosti Bosch? Nemyslitelné – již více než
110 let vyvíjí tato společnost systémy a komponenty pro závodní vozy.
V Abstattu u Heilbronnu pracuje dnes
90 specialistů, kteří díky svému know-how dokáží vybavit kompletní závodní
série a jednotlivé týmy.

Bosch Motorsport konkrétně vybavuje
od roku 2000 sérii DTM exkluzivně řídicími jednotkami motoru a indikačními přístroji v kokpitu, Formule 3 sází na komponenty elektriky a elektroniky Bosch.
Kromě toho také řada týmů v Le Mans
a při jiných závodech využívá systémy
a komponenty Bosch. Vrcholem z pohledu společnosti Bosch Motorsport
je použití přímého vstřikování benzinu
(BDE) ve vítězných vozidlech Le Mans
(2001–2005). Stejně úspěšná je bilance
techniky Common Rail Bosch, se kterou
vyhrávají od roku 2006 „dieselové rakety“ legendární závody na dlouhé tratě. Tyto vynikající úspěchy se staly pro
Bosch Motorsport odrazovým můstkem,
aby mohl být v budoucnosti získán ještě
daleko vyšší výkon!
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Bosch jezdí elektricky
Výdrž, malá spotřeba a šetrnost k životnímu prostředí jsou stále důležitější, proto jsou trendem budoucnosti
elektromobily. Společnost Bosch jako
přední dodavatel do automobilového
průmyslu proto investuje každoročně
400 milionů eur do elektrifikace hnacího traktu.
Více než 800 vývojových pracovníků pracuje u společnosti Bosch pod vysokým
tlakem, aby se s tímto tématem etablovali na trhu. Do roku 2020 budou na trhu dominovat automobily se spalovacími
motory, z dlouhodobého hlediska však
budou nahrazeny alternativními pohony
z říše elektrické mobility. Od roku 2025
budou elektrifikované pohony používány
tak intenzivně, že nastane éra elektrické
mobility. Za uplynulých necelých deset
let jsou totiž celosvětově v provozu přibližně tři miliony elektromobilů a přibližně šest milionů hybridních automobilů
z více než 100 milionů nově vyráběných
vozidel.

Full-Liner pro elektrické
pohony
Společnost Bosch přijala tyto výzvy a bude podle hesla společnosti „Stvořeno
pro život“ nabízet použitelné řešení mobility. Již nyní se používá paralelní plně
hybridní techniky Bosch ve Volkswagenu
Touareg a v modelech Porsche Cayenne
a Panamera. V rámci Joint-Ventures
s Daimler AG vznikají modely značek

Mercedes-Benz a Smart, které – s pohonem elektromotorů Bosch – zajišťují ekologickou mobilitu. Pro Plug-inhybridy a elektromobily nabízí vývojáři
Bosch nabíječky akumulátorů, které
umožňují rychlý proces nabíjení šetřící
akumulátory. Paralelně má Bosch k dispozici softwarovou platformu pro nabíjení elektromobilů, pomocí které lze rezervovat nabíjecí stanice a také účtovat
odebíranou energii. Již dnes je Bosch
„Full-Liner“ ve věci elektrické mobility
– ale zde nejde jen o vývoj a výrobu jednotlivých komponentů, cílem je spojení
do perfektně fungujících systémů.

a proto jsou nalézány další aplikace pro
každodenní použití. Příkladem je eBike,
který v roce 2010 na veletrhu Eurobike
vzbudil velkou pozornost a dnes jej lze
již potkávat na silnicích. Srdcem eBike
je pohonná jednotka s výkonovou elek-

eBike na pochodu vpřed
Elektromobily budou v budoucnosti
poskytovat důležitý přínos k energeticky efektivní individuální mobilitě. Toto
dokonce přesahuje oblast automobilů,
tronikou (Drive Unit), sada akumulátorů
včetně nabíječky a palubní počítač na řídítkách. Tato koncepce pohonu, kterou
do svého programu začlenilo již 13 výrobců kol se svými 16 značkami, profituje z rozsáhlého know-how společnosti
Bosch – sází tedy na akumulátory eBike
s technikou Lithium-iony. Stejně jako mini-akumulátorové šroubováky Ixo, které
se staly nejčastěji prodávaným elektrickým nářadím na světě. Podle zvoleného
stupně podpory se dodávají eBike s nabíjením akumulátorů pro vzdálenost 35
až 80 kilometrů. Budoucnost elektrické
mobility již začala – a Bosch se na ní aktivně podílí!
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Pneuservis, novinky pro podzim
Vybavení pneuservisu a značka Bosch,
to je spojení, které se během posledního roku na českém a slovenském trhu
víc než zabydlelo. Zatímco v loňském
čísle Formule jste mohli touto dobou
číst o pneuservisu jako o novince, která je právě zaváděna do prodeje, dnes
jde již o standardní a velmi poptávanou
součást našeho sortimentu.
Bylo by ale špatné očekávat, že co jednou dobře běží, poběží i dál samo o sobě. Proto jsme se pro letošní sezonu
rozhodli nabídnout novinku v podobě
vybraných modelů vyvažovaček s Wdk
certifikátem. Nezapomněli jsme ani
na příslušenství v podobě nových sad
pro upnutí kol při vyvažování.

Tento certifikát říká, že daný stroj splňuje veškeré podmínky pro bezproblémovou montáž a demontáž RFT pneumatik
(a tedy i naprosté většiny nízkozkoprofilových pneumatik). Toto dobrozdání
ale není udělováno jen tak „od stolu“
dle tabulek technických parametrů, ale
na základě praktického testování. Než
dojde k udělení certifikátu, vydá zpravidla Wdk několik doporučení a návrhů
ke zlepšení, které mají zajistit, že stroj
nejen že montáž RFT plášťů zvládne,
ale bude přitom třeba minimum úsilí
a stejně tak bude minimalizováno riziko
poškození pláště. Z těchto doporučení pak vycházejí drobné úpravy a sady
speciálního příslušenství, díky nimž si
může být zákazník jistý, že je připraven
na veškerá úskalí praktického provozu.

Teprve takovému stroji může být udělen
Wdk certifikát.
Obzvláště na německém trhu je Wdk
certifikát vysoce ceněným a zohledňovaným parametrem při nákupu nové
montovačky. Dá se říci, že v profi třídě
těchto přístrojů je stroj bez Wdk certifikátu takřka neprodejný. Naší ambicí není zavádět na český a slovenský trh novoty a bezhlavě kopírovat německé trendy.
Naše snaha směřuje k tomu, abychom
vedle běžných konfigurací u nás prodá-

TCE 4460 S40 Wdk
vaných strojů mohli našemu zákazníkovi
nabídnout sestavu, se kterou si může
být doopravdy jistý jejími schopnostmi,
které byly potvrzeny nezávislým subjektem, jehož členy jsou jedni z největších
producentů automobilových pneumatik
na evropském trhu.
Při koupi kompletu zákazník navíc získá
zajímavé cenové zvýhodnění, než kdyby
si stejnou sestavu nakupoval po jednotlivých částech.

www.bosch.sk

Wirtschaftsverband der deutschen
Kautschukindustrie znamená volně
přeloženo „Hospodářské sdružení německého gumárenského průmyslu“.
Mezi členy tohoto sdružení patří kromě
dalších např. majitelé značek Dunlop,
Michelin, Continental atd. Sdružení Wdk
se zabývá řadou činností, které obecně
směřují ke kultivaci trhu a podpoře celé „pneumatikářské“ branže. Jedním
z mnoha oborů této činnosti je udělování
certifikátu Wdk pro pneuservisní stroje.

TCE 4420 S40 Wdk

www.bosch.cz

Montovačky
s Wdk certifikátem

Certifikáty WDK
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Nové upínací sady pro
vyvažovačky kol

TCE 4420 S40 Wdk

TCE 4460 S40 Wdk

Obj. č. 1 694 100 164

Obj. č. 1 694 100 171

Katalogová cena
110 000 Kč bez DPH / 4 248 EUR

Katalogová cena
139 000 Kč bez DPH / 5 367 EUR

Komplet obsahuje
- TCE 4420 (se zesíleným odrážečem)
- pomocné rameno TCE 300
- přídavné rameno pro RFT
- Wdk kit (upravená montážní páka, speciální
odtlačovací kladky pro pomocné rameno,
upravené odtlačovací kopyto, vkládací klíny
mezi patku pláště a ráfku)

Komplet obsahuje
- TCE 4460
- pomocné rameno TCE 320
- Wdk kit

Cena při objednání samostatně 127 000 Kč /
4 904 EUR, tzn. cenová výhoda 17 000 Kč /
657 EUR

Cena při objednání samostatně
152 000 Kč / 5 869 EUR, tzn.
cenová výhoda 13 000 Kč / 502 EUR

Na základě časté poptávky zavádíme pro
podzimní sezonu dvě nově sestavené
sady speciálních přípravků pro přesné
upnutí kol osobních i nákladních automobilů při vyvažování. Obě sady poskytnou
uživateli jistotu, že jejich nákupem obsáhne naprostou většinu všech typů kol,
které se běžně používají. Dodavatelem je
německá firma Haweka, která je synonymem pro kvalitní a spolehlivé přípravky
a příslušenství pro pneuservis. Sady jsou
dodávány v originálním kufříku Bosch.
Petr Kunzl

Sada pro kola osobních vozidel
Číslo

Popis

Kusů

1

Čep "III", délka 90 mm, konus Ø 24,5 mm

5

2

Čep "II", délka 80 mm, konus Ø 24,5 mm

5

3

Kužel 89 – 132 mm

1

4

Upínací deska č. 1 – 4 x 95,25
(3,75")/98/100/101,6 (4")/108/114,3
(4,5")/170/7 x 150

1

Upínací deska č. 3 – 5 x 100/112/114,3
(4,5")/120/127 (5")/130/139,7
(5,5")/150/165,1 (6,5")

1

6

Kufr

7
8

5

9

Sada pro kola nákladních vozidel
Číslo

Popis

Kusů

1

Distanční disk

1

2

Rýhované matice M10

3

3

3ramenná hvězdice NA

1

4

Středicí trny EU

3

5

Středicí trny Sprinter/Craft

3

1

6

Centrovací disk Ø 161 mm

1

DuoExpert III 54 – 62 mm

1

7

Konus 122 – 174 mm

1

DuoExpert III 62 – 70 mm

1

8

Konus 89 – 132 mm

1

1

9

Kufr

1

DuoExpert III 70 – 78 mm

Další informace o montovačkách a upínacích sadách obdržíte u vašeho velkoobchodního partnera, viz strana 39.
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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.

www.bosch.cz

www.bosch.sk

www.bosch.cz

www.bosch.sk

Vybavení pneuservisů
od společnosti Bosch
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Nové tabletové PC Bosch DCU 130
univerzální ovládací jednotka pro všechny diagnostické systémy

Mobilita v servisu a univerzálnost použití je trendem současné dílenské diagnostické techniky. Takovéto požadavky splňuje i běžný notebook, nicméně
náročným provozním podmínkám v autodílně odolá nanejvýš několik měsíců.
Bosch proto vyvinul nový dílenský tablet DCU 130, který je pro náročné dílenské prostředí přímo určen a díky svému bezdrátovému rozhraní Bluetooth
a Wi-Fi nabízí připojení k široké škále
diagnostických zařízení.
Většina testovacích a diagnostických
systémů Bosch pro autoservisy je v současnosti řízena softwarem pracujícím
na bázi osobních počítačů (PC). Tyto
systémy z řady KTS, dílenské testery
řady FSA, systémy emisní analýzy BEA
nebo i jiné diagnostické systémy Bosch
nabízejí navíc možnost využití rozsáhlé
databanky zkušebních i požadovaných
hodnot, návody pro hledání závad, zku-

šební návody, jakož i katalogy náhradních
dílů. Speciálně pro dílenské použití nyní
Bosch nabízí nové robustní tabletové PC,
které jako diagnostická ovládací jednotka
DCU 130 (Diagnostic Control Unit) řídí
všechny zkušební a diagnostické moduly. Bosch představuje tuto diagnostickou
ovládací jednotku poprvé ve spojitosti
s novým zařízením KTS 800 Truck. Zde
DCU 130 řídí modul z řady KTS a nabízí
servisům užitkových vozidel kompletní
mobilní řešení pro diagnostiku řídicích
jednotek a rozsáhlé technické informace pro užitková vozidla, nákladní vozidla
a autobusy. DCU 130 je ale samozřejmě
možné použít k ovládání dalších měřicích
a diagnostických modulů Bosch.

Bezdrátové Bluetooth spojení
mezi DCU 130 a diagnostickým
systémem
Nová mobilní diagnostická ovládací jednotka je umístěna společně s 13,3pal-

covým dotekovým displejem v robustní
skříni. Dva oddělené lithium-ionové akumulátory umožňují mobilní použití DCU
130 všude v dílně nebo také během zkušební jízdy. V každodenním použití v servisu může být tablet DCU 130 napájen
z jednoho akumulátoru, zatím co je druhý akumulátor nabíjen. V případě potřeby lze akumulátory bez přerušení práce
vyměnit za provozu. Ve spojení s testovacím systémem Bosch je použito rádiové
spojení Bluetooth třídy 1, které umožňuje i za ztížených podmínek v autoservisu
bezporuchový přenos dat na vzdálenost
až 100 metrů. Kromě toho jsou také k dispozici veškerá kabelová rozhraní běžná
v oblasti PC. Jedno z rozhraní USB je
kromě toho umístěno v prohlubni skříně, aby zde bylo možné chráněně připojit
tzv. hardwarový klíč nebo USB flashdisk.
Praktickým detailem je také ve skříni integrovaný digitální fotoaparát, pomocí kterého lze dokumentovat například poškození laku na vozidle nebo vyfotografovat
potřebné náhradní díly. DCU 130 má krytí
odpovídající IP 54, a proto bez problémů
zvládá nárazy a otřesy. Díky integrované
rukojeti na zadní straně se s přístrojem
velmi snadno manipuluje.
Součástí dodávky DCU 130 je vlastní
PC - tablet, externí DVD mechanika, dotykové pero, 2 x Li-Ion akumulátor, návod
k obsluze a napájecí zdroj (20 V / 3,5 A)
včetně připojovacího kabelu. To vše je
uloženo v praktickém přístrojovém kufru.
DCU 130 jedním pohledem:
 Dílenskému provozu přizpůsobené
PC s monitorem a dotekovou
obrazovkou v robustní skříni
 Rádiové spojení s diagnostickým
systémem prostřednictvím
Bluetooth
 Výkonné lithium-ionové akumulátory
pro mobilní použití
Ing. Jan Horák

Další informace o DCU 130 obdržíte u vašeho velkoobchodního partnera, viz strana 39.

Formule Bosch | 2/2011

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

Vybavení

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

Indikace stavu

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

Rozhraní

2 x USB 2.0
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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)

Dílenské tipy Bosch: kontrola HFM5

www.bosch.cz

Měřiče hmotnosti vzduchu s vyhřívaným
filmem jsou citlivá zařízení, která mohou ovlivnit chování vozidla již při malém znečištění vlhkostí nebo částečkami
prachu. Před demontáží nebo výměnou
HFM5 je nutné nejprve překontrolovat
vedení vzduchu na straně sání. Potom
se v dílně provedou následující kontroly: Nejprve se provede diagnostika řídicí
jednotky například pomocí testeru KTS
– přitom se načte paměť závad a provedou se veškeré kontroly jako zobrazení
skutečných hodnot, nastavení dávek,
recirkulace spalin a regulace plnicího
tlaku. Dále se provede také porovnání
požadovaných a skutečných hodnot.
Potom lze přezkoušet HFM5 ve vestavěném stavu ve vozidle. Pokud se skutečné
hodnoty značně liší z hlediska tolerancí,
je nutné HFM5 vyměnit. Pokud se při porovnání zjistí pouze malé rozdíly, tak se

www.bosch.sk

Pokud vozidlo vykazuje závady jako
neklidný chod motoru, snížený výkon
nebo zvýšená spotřeba paliva, tak to
může být způsobeno poruchou měřiče hmotnosti vzduchu s vyhřívaným
filmem. Aby bylo možné zjistit, zda se
skutečně jedná o poruchu HFM5, je
nutné dbát na několik skutečností.

nejprve doporučuje demontáž jednotky
a vizuální překontrolování. V následujícím kroku se použije zkušební návod
pro HFM5, který je součástí ESI(tronic).
Pokud není možné porovnání požado-

vaných a skutečných hodnot nebo také
kompletní diagnostika řídicí jednotky,
tak lze pomocí zkušebního vedení HFM5
(0 986 610 129) provést přezkoušení také v demontovaném stavu.
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Jediná sada obsahující vše
Poruchy v brzdovém systému, jako například poškozený regulátor brzdné síly
nebo blokované lanko parkovací brzdy
mohou vést k daleko rychlejšímu opotřebení brzdového obložení u zadní nápravy a může dojít k neočekávanému
ovlivnění brzdných schopností vozidla.
Společnost Bosch doporučuje provést
kontrolu brzd zadní nápravy pečlivě
i při provádění kontroly přední nápravy.
Protože je brzdové obložení čelistí vystaveno přirozenému procesu stárnutí,
doporučuje Bosch vyměňovat z bezpečnostních důvodů brzdové čelisti každých
pět let.

Výměna kolových brzdových
válečků
Sady pro bubnové brzdy Bosch
zjednodušují objednávky dílů
a instalaci
 Důvody opotřebení bubnových
brzd
 Výměna kolových válečků při
výměně brzdových čelistí
 Sady Bosch pro perfektní opravy
brzd
Bubnové brzdy u osobních vozidel
jsou velmi populární na zadní nápravě.
Bubnová brzda je standardním brzdovým systémem pro zadní kola u řady
starších vozidel. Tato koncepce se však
v současnosti používá i u nových modelů jako efektivní a nenáročná kombinace provozní brzdy a parkovací brzdy
u menších vozidel.

Kontrolujte bubnové brzdy
pravidelně
Při brzdění vozidel není zadní náprava
vystavena tak silnému namáhání jako
přední náprava. Zadní brzdy však vždy
více či méně podléhají opotřebení v závislosti na provozních podmínkách.
Brzdy na zadní nápravě jsou více využívány při celkovém brzdění vozidel s elektronickým řízením brzd (EBV). To znamená vyšší opotřebení brzdových destiček
oproti konvenčním brzdovým systémům.

Při výměně brzdových čelistí je nutné
vždy vyměnit i veškeré upevňovací díly
a vratné pružiny. Stav kolových brzdových válečků nelze jednoduše z vnějšku
posoudit – pokud se vizuální kontrolou
nezjistí roztržené pryžové krytky nebo
vytékající brzdová kapalina. Brzdové válečky mají podobnou životnost jako brzdové čelisti. Bosch proto doporučuje,
aby se kolové brzdové válečky vyměňovaly při každé opravě bubnových brzd.
Toto opatření řidiči zajistí vynikající bezpečnost a autoservisy zamezí reklamacím a zajistí si spokojené zákazníky.

a poškozené díly se v případě potřeby
vymění. Toto je jediný způsob, který plně
zaručí správné funkční vlastnosti a normální opotřebení u bubnových brzd.

Kompletní sady
Společnost Bosch vyvinula dvě sady pro
opravy a výměnu bubnových brzd. Sady
zjednodušují manipulaci u prodejců dílů
i v autoservisech, zrychlují a usnadňují
opravy bubnových brzd.

Bosch-Kit Pro
Obsahuje dvě sady brzdových čelistí,
dva kolové brzdové válečky a veškeré
upevňovací díly. To značně zjednodušuje
a urychluje objednávání požadovaných
náhradních dílů, protože je vyžadováno
pouze jedno objednací číslo. Veškeré
díly v Bosch-Kit Pro jsou vzájemně optimálně přizpůsobeny.

Bosch-Kit Super Pro
Tato sada kromě toho navíc obsahuje
i samostavnou jednotku a jednotlivé
komponenty jsou kompletně předmontovány. To zkracuje dobu instalace v autoservisu až o 50 procent.

Vždy je důležité kontrolovat opotřebení,
pohyblivost, správné funkční vlastnosti
a odpovídající nastavení. Při opravě bubnových brzd zadní nápravy se tedy kontroluje např. brzdový buben, regulátor
brzdné síly, lanka parkovací brzdy atd.

Bosch sady pro bubnové brzdy se dodávají pro všechny běžné modely vozidel
a za výhodné ceny. Díly v těchto sadách
odpovídají všem zákonným požadavkům
a nejvyšším standardům kvality mezinárodních trhů náhradních dílů pro vozidla. Jejich charakteristikou je komfortní
brzdění a nejlepší hodnoty ve vztahu
ke stabilitě koeficientu tření, odolnosti
ve střihu a životnosti.
Lubomír Maršálek
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Nejlepší zákazníci jsou spokojení zákazníci. Aby to tak zůstalo, nabízí Bosch
jedinečnou kombinaci efektivní diagnostiky, rychlého i spolehlivého dodavatelského servisu a největší nabídku náhradních dílů na trhu. A tam, kde se toto
vše spojuje, tam pasují nejen díly, ale také časový plán, organizace a výsledky.
Diagnostika a díly: To umí jen Bosch.

www.bosch.cz

www.bosch.sk

www.bosch.cz

www.bosch.sk

Vše zase pasuje.
Diagnostika i díly Bosch
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Diagnostika systému žhavení
12V žhavicí svíčky
U nejstarších aplikací jsou svíčky paralelně připojeny k jednomu společnému ovládacímu členu. Jsou napájeny palubním napětím (12 V), společným kabelem z relé žhavení nebo
z koncového stupně řídicí jednotky žhavení. Pokyn ke žhavení přichází z řídicí jednotky motoru v závislosti na teplotě
chladicí kapaliny. Nejjednodušší diagnostika funkce takové
žhavicí soustavy je pomocí měření odběru proudu žhavicích
svíček. Příklad průběhu proudu je na obrázku 1. Ampérové

S přibývajícími chladnými rány bude opět přibývat vozidel,
která ráno nenastartují. Jejich zklamaní, překvapení uživatelé se obracejí na autoservisy. Příčin selhání startu může
být celá řada, často jde o kumulaci problémů jednotlivých
částí stárnoucího vozidla. Špatný mechanický stav motoru,
nízká komprese, stav startéru, přechodové odpory kabeláže startéru a akumulátoru, opotřebení palivové soustavy
a závady soustavy žhavení, které se dále budeme věnovat
podrobněji, ovlivňují parametry podstatné pro start. To jsou
u vznětového motoru teplota vzduchu ve spalovacím prostoru a správné množství, okamžik a rozprášení paliva vstříknutého do spalovacího prostoru.

K čemu slouží systém žhavení
Úkolem žhavicí soustavy je předehřát spalovací prostor motoru před vlastním startem tak, aby byl zajištěn snadný start nezávisle na teplotě motoru, zejména při nízkých teplotách okolí.
Dalším úkolem je ohřívat spalovací prostor a jeho stlačovanou
vzduchovou náplň v průběhu startu a řádově desítky sekund
po startu za chodu motoru. Důvodem je zlepšení podmínek
hoření paliva, a tím snížení škodlivých emisí motoru po jeho
startu. První část doby aktivace systému žhavení nazýváme
předžhavení a řidiči je tato doba před startem signalizována
pomocí kontrolky žhavení. Čas zbývající doby žhavení po startu motoru nazývaný dožhavení závisí dle přání konstruktérů
na teplotě chladicí kapaliny, otáčkách, zatížení, době chodu
motoru a pod.

Konstrukce a diagnostika systému žhavení
U většiny malých vznětových motorů se používají tzv. kolíkové
žhavicí svíčky. Napájení žhavicích svíček je zajištěno pomocí
relé nebo řídicí jednotky žhavení. A právě způsob zapojení
a napájení odlišuje různé druhy žhavicích svíček a možnosti
jejich diagnostiky.

Obr. 1 Průběh proudu systému žhavení
kleště umístíme okolo vodiče ke svíčkám, k relé žhavení nebo
na kabel k zápornému nebo kladnému pólu akumulátoru podle
toho, kde je lepší přístup. Následně můžeme aktivovat žhavení
v testu akčních členů. Pokud diagnostický tester takový krok
nenabízí, nezbývá než použít náhradní řešení. Nasimulujeme
nízkou teplotu chladicí kapaliny pod 0 °C. Většinou stačí odpojit konektor snímače teploty chladicí kapaliny, čímž simulujeme
teplotu cca -40 °C. U některých vozidel však toto nestačí a je
nutné na konektor snímače připojit náhradní odpor s hodnotou přibližně 10 až 30 kiloohmů pro simulaci nízké teploty. Pak
už stačí zapnout zapalování a sledovat odběr proudu. Studená
žhavicí svíčka má odběr přibližně 20 A. Svíčky jsou konstruovány tak, že s rostoucí teplotou roste odpor, proto postupně
se stoupající teplotou klesá hodnota proudu. Je tak zajištěna
samoregulace teploty svíčky. Oscilogram na obrázku 1 ukazuje
průběh odběru proudu během předžhavení u čtyřválcového
motoru. Počáteční hodnota proudu 78 A s ohřevem svíček klesala až k 32 A. To odpovídá teorii: 4 krát 20 A je celkem 80 A.
Hodnoty proudu jsou závislé i na napětí akumulátoru, s nižším
napětím klesají. V praxi se tak může celkový počáteční odběr
svíček pohybovat v rozmezí 50 až 90 ampérů, přestože jsou
všechny 4 svíčky v pořádku. Pokud je hodnota proudu v pořádku, předpokládáme, že je v pořádku celý systém žhavení. Nízká
hodnota proudu ukazuje na výpadek jedné nebo více svíček.
V případě nulové hodnoty proudu změříme napájecí napětí
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v době žhavení na svíčkách proti kostře. Přítomnost napětí
ukazuje na přerušení všech svíček a nutnost jejich výměny.
Nepřítomnost napětí znamená závadu relé/řídicí jednotky žhavení, problém napájení, případně problém výměny informací
mezi jednotkou žhavení a řídicí jednotkou motoru a nezbývá
než provést kontrolní měření podle schématu zapojení.
U novějších aplikací těchto systémů žhavení je už každá 12V
svíčka propojena s jednotkou žhavení vlastním vodičem.
Jednotlivé svíčky tak podléhají vlastní diagnostice a pro nás
to znamená výhodu, že případná závada svíčky zůstane uložena v paměti závad.

Žhavicí svíčky napájené pulzně
U těchto nejnovějších systémů jsou také jednotlivé svíčky připojeny k řídicí jednotce žhavení samostatnými vodiči. Systém
podléhá vlastní široké diagnostice. V paměti závad se ukládají nejen chyby jednotlivých svíček, ale i řídicí jednotky žhavení, případně její chybné komunikace s jednotkou motoru.
Podmínky žhavení jsou obdobné jako u starších systémů.

Obr. 3 Průběh napětí a proudu systému žhavení s pulzním napájením – detail
jednotlivých svíček přesazeny, takže se dosahuje nižšího celkového proudu. To dokládá vzorový oscilogram na obrázku 4.
Červeně je opět vykreslen průběh proudu v obvodu svíčky 1.
válce. Modrá křivka je celkový proud žhavení snímaný na svorce 30 řídicí jednotky žhavení, tedy na jejím napájení. Pokud
bychom překryly proudové signály svíček jednotlivých válců,
které jsou vzájemně posunuty, získáme právě modrý součtový
průběh proudu, jehož maximální hodnota je stejná jako hodnota proudu na jednotlivých svíčkách. Samozřejmě v případě,
že jsou všechny svíčky v pořádku.

Výhodou systému žhavení s tímto typem svíček je rychlejší
náběh na provozní teplotu svíčky. Další výhodou je snížené zatížení zdrojové soustavy. Ve fázi pulzního napájení jsou signály

Obr. 4 Průběh celkového proudu systému žhavení a proudu v obvodu 1. válce – bez závad
Závada v obvodu svíčky se projeví změnou proudu. Obrázek 5
ukazuje pokles proudu (červená křivka) na 3,5 A v obvodu svíčky prvního válce, jehož odpor se blížil k 5 Ω. Změna proudu je
patrná i na deformaci celkového proudu žhavení (modrá křivka). Tento stav se již projeví záznamem v paměti závad „Žhavicí
svíčka 1. válce – chyba v proudovém okruhu“.
Stejné znění má i závada v případě přerušení obvodu svíčky,
tzn. přerušení kabeláže, konektoru nebo svíčky. Přerušení ob-
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Hlavní rozdíl je v napájení žhavicích svíček. Jsou napájeny tzv.
PWM signálem, to je pulzní signál s proměnnou dobou sepnutí. Na obrázku 2 je záznam napájení žhavicí svíčky 1. válce
motoru CFHC u Škody Octavia při odpojeném snímači teploty
chladicí kapaliny. Červeně je vyznačen průběh proudu v obvodu 1. válce a modře signál napětí. Z průběhu je patrné, že
zhruba první dvě vteřiny (1,8 s) je svíčka napájena plným napětím palubní sítě bez spínání/rozpínání. Za tuto dobu dosáhne
provozní teploty asi 1100 °C. Dalších přibližně 20 sekund je
svíčka napájena pulzně. Záznam napětí i proudu v této části
je zkreslen kvůli zvolené dlouhé časové základně osciloskopu.
Detaily napájecího signálu svíčky ve fázi pulzního napájení
ukazuje obrázek 3 (proud je zobrazen opět červeně a modře
napětí). Šířkou pulzu reguluje řídicí jednotka žhavení optimální teplotu svíček.

www.bosch.sk

Obr. 2 Průběh napětí a proudu systému žhavení s pulzním
napájením
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ky motoru. Řídicí jednotka motoru určuje čas žhavení, dobu
žhavení, frekvenci a střídu aktivace žhavicí svíčky. Jedná se
o PWM signál a příklad je na obrázku 7 zobrazen modře.

Obr. 5 Průběh celkového proudu systému žhavení a proudu v obvodu 1. válce – závada v obvodu 1. válce
vodu svíčky 3. válce ukazuje obrázek 6. Červeně je opět vyznačen proud v obvodu 1. válce a modře součtový proud. V době,
kdy má být napájena svíčka 3. válce, je proud nulový, tzn. že
je zřejmě přerušený obvod.

Obr. 7 Průběh řídicího signálu z řídicí jednotky motoru
Ze svorky DI naopak odchází diagnostický signál do řídicí jednotky motoru. Obrázek 8 zobrazuje signál, kdy žhavení probíhá
bez závad (modrý). Červený je už dříve uvedený proud v obvodu svíčky 1. válce.

Obr. 6 Průběh celkového proudu systému žhavení a proudu v obvodu 1. válce – přerušený obvod 3. válce
V případě uložené závady svíčky lze jen doporučit zkontrolovat
nejen svíčku, ale i příslušnou kabeláž. Svíčky s pulzním napájením mají nominální napětí nižší než 11 V, proto není povolen
funkční test svíčky připojením na napětí akumulátoru. Mohlo
by dojít k roztavení žhavicí spirály v topném tělese. Kontrola
funkce je povolena pouze s použitím multimetru měřením odporu (0,2 – 5 Ω). Žhavicí svíčku s pulzním napájením poznáme
v systému ESI[tronic] podle hodnoty zkušebního napětí. Bývá
uváděno 4,4 V a nalezneme ji v informacích o produktu pod
„klávesou“ F8.
Systém žhavení nejsou jen žhavicí svíčky. Při uložené závadě
řídicí jednotky žhavení je nutné zkontrolovat zejména její napájení a ukostření. Důležité jsou i vodič nebo vodiče, po kterých si vyměňují informace řídicí jednotky motoru a žhavení.
V případě výše uvedeného motoru Škoda jsou dva. Na svorku
ST řídicí jednotky žhavení přichází řídicí signál z řídicí jednot-

Obr. 8 Průběh diagnostického signálu do řídicí jednotky motoru
(modrá křivka)

Závěrem
Pro první posouzení, zda je systém žhavení funkční či nefunkční, nám stačí pouze měření proudu nejlépe pomocí osciloskopu. Nepotřebujeme tedy ani systémový tester. Pokud
ale zjistíme jakoukoliv anomálii, už se bez komunikace s řídicí
jednotkou neobejdeme. Určitě se neobejdeme ani bez schématu zapojení, abychom mohli proměřit jednotlivé komponenty systému a jejich propojení.
Při montáži nových dílů (žhavicí svíčka, ŘJ žhavení) je nutné
dbát na správné přiřazení k typu vozidla, motoru, případně
i datu výroby. Použití žhavicí svíčky sice stejných vnějších rozměrů ale s nižším nominálním napětím, vede k předčasnému
selhání v důsledku roztavení topné spirály.
Ing. Radan Staněk

Formule Bosch | 2/2011

15

Česko-slovenský autoopravář junior 2011
Ve dnech od 4. do 9. června se konal
tradiční Autosalon 2011 na brněnském výstavišti a Bosch byl též u toho. Tentokrát však nikoliv jako vystavovatel, nýbrž jako spoluorganizátor,
partner a sponzor soutěže „Československý autoopravář junior 2011“.
Akce se konala v pavilonu F ve stánku,
v němž se prezentovaly střední odborné automobilní školy z České republiky. V pondělí 6. 6. probíhalo finále kategorie „Automechanik junior“.
Celá soutěž odstartovala na začátku
roku v jednotlivých školách v České
a Slovenské republice, pokračovala krajskými koly, samostatnými finálovými boji
v České a Slovenské republice a letos
poprvé vyvrcholila společným česko-slovenským finálovým soubojem na brněnském veletrhu Autosalon 2011. Ve finále
kategorie Automechanik se utkalo 10
soutěžících, 5 z České republiky, 5 ze
Slovenské republiky. Účastníci finále si
poměřili síly v teoretickém testu, v poznávání komponentů a v praktické úloze. V té měli na vozidlech se zážehovým
a vznětovým motorem odhalit simulovanou závadu s použitím diagnostických
přístrojů Bosch KTS 670 a s využitím ná-

vodů informačního systému ESI[tronic].
Na těchto dvou stanovištích ve funkci
rozhodčích trápili účastníky soutěže
školitelé automobilové techniky Bosch
Zdeněk Komárek a Štěpán Jičínský.
Nasimulované závady se nakonec pro
většinu soutěžících ukázaly jako příliš
obtížné, přesto se našlo pár jednotlivců, kteří prokázali schopnost správného
logického úsudku a došli k úspěšnému
řešení. Snažení soutěžících pak bylo
po zásluze odměněno předposlední
den veletrhu na slavnostním vyhlášení
výsledků v rotundě pavilonu A, kde zá-

stupci partnerských a sponzorských firem předávali ceny vítězům jednotlivých
kategorií. Za firmu Bosch se této úlohy
tradičně zhostil vedoucí servisních služeb Werner Kirsch. Do škol tak putovaly
hodnotné ceny v podobě servisního vybavení a diagnostické techniky Bosch.
Věříme, že pomohou v rozvoji odborných
znalostí studentů automobilních oborů
a upevní vazby k firmě Bosch jako dlouholetému dodavateli špičkové techniky
pro automobilový průmysl.
Werner Kirsch

Popis
BIS systemy vstřikovani nafty PDE/UIS (pro Elit CZ)

Termín

EDC II

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

EL IV

Komfortní a bezpečnostní elektronika

EDC IV

Systemy vstřikovani nafty CR DENSO, novinky ve vstřikovani, system Denoxtronic - NOVINKA

BIS - D2

BIS systémy vstřikování nafty PDE/UIS (pro Inter Cars SK)

BIS - B2

Benzinové motory II (pro Elit SK)

10. 11.

BIS - D1

BIS systémy vstřikování nafty CR (pro Inter Cars SK)

11. 11.

EDC III

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

14. 11. – 16. 11.

JET V

Přímé vstřikování benzinu SCI-Ford, EEC 5, Simtec (pro Peterson)

21. 11. – 23. 11.

PB/ABS

Systémy brzd a ABS Bosch a dalších výrobců (pro Elit SK)

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.

3. 10.
4. 10. – 6. 10.
31. 10. – 2. 11.
25. 11. – 26.1 1.
9. 11.

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

www.bosch.cz

Název
BIS-D2

www.bosch.sk

Termíny školení pro autoservisy v roce 2011
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Točí se a nechytá …
Na vozidle Hyundai Matrix 1.5 CRDi, 60 kW, s řízením motoru Bosch EDC15C7 občas nebylo možné motor nastartovat.
Auto se nechalo nějakou dobu „odstát“, otočilo se klíčkem
a motor běžel. Po vypnutí motoru se už ale následný start nezdařil. Auto se nechalo odstát, otočilo se klíčkem…a motor
běžel. Po vypnutí zapalování…a tak stále dokola.

Před navazováním komunikace s řídicí jednotkou bylo pokusně
startováno, ale motor nenaskočil. Nepravidelně se vyskytující
závada se tedy právě projevovala. Z paměti závad bylo vyčteno,
že je vadný Hallův snímač otáček vačky – viz obrázky 2 a 3.

Možných příčin, proč motor nestartuje, je celá řada. V takovém
případě je vhodné začít od řídicí jednotky. Tím nemyslím, že by
se snad měla rovnou vyměnit, ale podívat se do ní. A samozřejmě, že ne doslova, ale prostřednictvím diagnostického přístroje načíst z jednotky důležité informace o celém systému řízení
motoru. Začněme přečtením identifikace řídicí jednotky. Tím
se sice nedozvíme zásadní informace pro zjištění závady, ale
podle čísla řídicí jednotky můžeme například v informačním
systému Bosch ESI[tronic] přesně zjistit, v jakých modelech
vozidel je tato řídicí jednotka používána. Následně můžeme
zvolit v ESI vhodný návod pro hledání závad. Vyčtená identifikace je na obrázku 1.
Obr. 3 Vyčtení paměti závad po pokusném startování motoru
Nebyla to však pravda. Po změření signálu snímače otáček
vačky bylo zjištěno, že je v naprostém pořádku. Zbývala tedy
druhá možná příčina závady, která je rovněž skryta v chybovém
hlášení. Uvádí se v něm „synchronizace vačkové ke klikové hří-

Okamžik zapnutí zapalování

Obr. 1 Identifikace řídicí jednotky

Obr. 4 Zapnutí zapalování
deli“. Problém tedy může být ve snímači otáček kliky. Měření
osciloskopem a čtení skutečných hodnot z řídicí jednotky to
potvrdilo. Podíváme-li se na obrázky 4 – 7, vidíme, že něco
není v pořádku. Nyní si to vysvětlíme podrobněji.

Obr. 2 Vyčtení paměti závad po pokusném startování motoru

Nejprve si řekněme, jak byl osciloskop zapojen. Na obrázku
8 vidíme propojení snímače kliky s řídicí jednotkou. Pin 1
na snímači představuje stínění připojené k řídicí jednotce
na pin 101, což je kostra. Pin 2 je jeden konec vinutí cívky
indukčního snímače a je spojen s pinem 100 na ŘJ. Pin 3 je
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Počátek startování
Rušení způsobené startérem

Obr. 8 Část schématu zapojení řízení motoru s vyznačením snímače otáček kliky

Konec startování

Pulzace napětí
na jednom konci
cívky snímače kliky,
způsobená skokovou
změnou odporu
vinutí cívky snímače
(nežádoucí jev závada snímače)

Obr. 6 Ukončení startování

www.bosch.cz

Vypnutí hlavního relé

na kanálu 2 (červená křivka) skáče mezi 0 a 2,4 V (nenechte se
zmást tím, že křivky obou kanálů nejsou ve stejné výši – napěťová měřítka jednotlivých kanálů nejsou stejná). Nepravidelné
kmity na obou kanálech představují rušení vysokým proudem
startéru. Z tohoto záznamu není jasné, zda snímač generuje
nějaký signál, a pokud ano, ztrácí se ve výše uvedeném rušení.
Navíc je nastavena dlouhá časová základna osciloskopu, takže
není zajištěno dokonalé prokreslení impulzů. Na obrázku 6
je ukončení startování a na obr. 7 pak vypnutí napájení řídicí
jednotky prostřednictvím hlavního relé. Je jasné, že po přerušení napájení ŘJ musí spadnout na nulu i napětí přiváděné
k jednotlivým koncům cívky. V tomto konkrétním případě však
bylo napětí přítomno pouze na jednom konci cívky, měřeném
kanálem 1 (černá křivka). Toto napětí 2,4 V představuje stejnosměrné předpětí na vstupu zesilovače v řídicí jednotce,
k němuž jsou připojeny konce cívky snímače. Z naměřených
průběhů se dá odvodit, že napětí je z vnitřních obvodů řídicí
jednotky přiváděno jen na jeden konec vinutí cívky snímače
(měřené kanálem 1 – černá křivka). Na druhý konec vinutí se
dostává přes odpor vinutí cívky snímače. Jestliže naměřené
předpětí na druhém konci cívky skáče mezi 0 a 2,4 V, zna-

www.bosch.sk

Obr. 5 Startování motoru

Obr. 7 Vypnutí napájení ŘJ hlavním relé
druhý konec vinutí cívky snímače a vede na pin 99 na řídicí jednotce. Jeden kanál osciloskopu byl připojen k jednomu, druhý
kanál ke druhému konci vinutí cívky snímače. Napětí na obou
koncích cívky bylo měřeno vůči kostře. Po zapnutí zapalování
(obr. 4) vidíme, že na jednom konci cívky je napětí cca 2,4 V,
na druhém 0 V. Jakmile se začalo startovat (obr. 5), napětí

Obr. 9 Začátek startování motoru – rušení způsobené startérem
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Obr. 10 Rušení mizí, objevuje se signál snímače otáček kliky
motoru

Obr. 12 Signál při volnoběhu s lepším časovým rozlišením – kratší
časová základna osciloskopu

mená to, že odpor vinutí cívky snímače se musel samovolně
měnit mezi provozní hodnotou (cca 1 kW) a nekonečnem, tedy
přerušením. Je jasné, že takovýto signál ze snímače není řídicí jednotka schopná vyhodnotit jako regulérní signál otáček
motoru a motor tudíž nenastartuje. Pokud bychom se podívali
ve skutečných hodnotách na otáčky motoru čtené testerem
z řídicí jednotky během startování, byla by tam trvale nula.

Křivky na jednotlivých kanálech osciloskopu se nepřekrývají,
neboť napěťové signály na jednotlivých koncích cívky mají
opačnou fázi. Tedy když na jednom konci vinutí cívky snímače
jde napětí nahoru, na druhém konci cívky jde dolů a naopak.
V obou případech se jedná o napětí měřená vůči kostře motoru. Lépe je to vidět na obrázku 12, kdy byla na osciloskopu
nastavena krátká časová základna, takže impulzy jsou lépe
prokresleny.

Při dalších opakovaných pokusech o nastartování motoru byl
stále připojen osciloskop, před každým startem byl znovu
spuštěn, takže podařilo-li se nastartovat motor, stačilo pak
zastavit záznam v osciloskopu a prohlédnout si jej. Úspěšný
start motoru je tak zachycen na obrázcích 9 - 11.
Na obrázku 9 vidíme zleva krátký časový úsek, kdy bylo zapnuté zapalování před okamžikem startování. Stejnosměrné
napětí na obou koncích cívky bylo cca 2,35 V. Následující vysoké krátké napěťové špičky představují rušení způsobené
počátečním proudovým impulzem startéru. Vzápětí je střídají
menší nepravidelné impulzy vznikající v důsledku proudového
odběru právě se roztáčejícího startéru. Tento stav trvá zlomky
vteřiny. Na dalším obrázku již z rušení zřetelně vystupují impulzy indukovaného napětí na koncích cívky snímače otáček.

Obr. 11 Signál snímače kliky při běhu motoru ve volnoběžných
otáčkách

Na začátku článku byla zmínka o tom, že počáteční hlášení
řídicí jednotky o závadě snímače polohy vačky se ukázalo jako
nepravdivé. Jako důkaz o falešném obvinění snímače vačky řídicí jednotkou nechť slouží následující obrázky. Na obrázku 13
je začátek startování, kdy byl k osciloskopu ke kanálu 1 (černá křivka) připojen jeden konec vinutí snímače kliky, měřeno
opět vůči kostře. Na druhý kanál (červená křivka) byl připojen
signálový vodič snímače polohy vačky. Na počátku startování
vidíme na obou kanálech téměř shodné rušení pocházející
od startéru.
Na dalším obrázku (obr. 14) je již signál čistší. Na kanálu 1
jsou již k rozeznání impulzy snímače otáček kliky a na druhém
kanálu je zcela zřetelný impulz snímače polohy vačky. V obou

Obr. 13 Signál snímače otáček kliky (černý) a vačky (červený)
na samém počátku startování
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po sobě jdoucími impulzy referenční značky v signálu snímače
kliky). Ještě doznívá rušení od startéru, neboť se patrně ještě
točí. Na obrázku 16 je již režim volnoběhu, na levém okraji obrazovky je dobře vidět okamžik ukončení práce startéru a s tím
spojený konec rušení. Sled několika málo impulzů, pravidelně
se pak opakující v signálu snímače vačky, je rušení způsobené
aktivací vstřikovačů.
K posledně uvedeným obrázkům je nutno jen doplnit, že se
jednalo o úspěšný start s původním snímačem kliky. Tedy snímač se zrovna choval způsobně. Je tak jasné, že jeho občasná
indispozice byla jediným důvodem toho, že motor nenastartoval. Když byl zrovna v pořádku, motor okamžitě naskočil. Dál
už proto nebylo třeba pátrat, viník byl usvědčen.
Na závěr se už jen podíváme na pár záznamů v paměti závad,
způsobených záměrnou manipulací se snímači otáček.

signálech je ještě přítomné malé rušení od běžícího startéru.
Podobně je tomu i na dalším obrázku, kde je již rozkmit signálu snímače kliky větší, neboť motor již chytl a má otáčky
těsně pod 600 min-1 (lze snadno spočítat z doby mezi dvěma

Obr. 15 Signál snímače kliky a vačky ve fázi startování, když už
motor chytil

Při startování s odpojeným snímačem vačky zapíše řídicí jednotka závadu „Synchronizace klika-vačka, nevěrohodný signál“, viz obr. 17 a 18, přičemž samotný Hallův snímač otáček
vačky neprohlásí za vadný. Naopak při startování s odpojeným/nefunkčním snímačem otáček kliky, což byl případ popi-

Obr. 17 Záznam v paměti závad po startování s odpojeným snímačem vačky

www.bosch.cz

Okamžik ukončení chodu startéru

Rušení způsobené aktivací vstřikovačů

Obr. 16 Signál snímače otáček kliky a vačky při volnoběhu

www.bosch.sk

Obr. 14 Signál snímače kliky a vačky po odeznění počátečního
silného rušení startérem

Obr. 18 Záznam v paměti závad po startování s odpojeným snímačem vačky

20

Bosch / Automobilová technika

sovaný na začátku článku, se chyba uložená do paměti přímo
zmiňuje o Hallově snímači vačky – viz obr. 2 a 3.
Trochu jiná situace vzniká při běžícím motoru. Je-li za chodu
odpojen snímač kliky, motor okamžitě zhasne. Zapíše se závada “Synchronizace vačkové ke klikové hřídeli“ bez bližšího
upřesnění. Tato závada je zachycena na obrázku 19.

Obr. 21 Zápis do paměti závad po rozpojení snímače vačky
za chodu – motor běží dál
Pro doplnění informací byla provedena i diagnostika OBD. Její
výsledky jsou k nahlédnutí na následujících obrázcích 22 – 25.
Obr. 19 Záznam do paměti závad po rozpojení snímače kliky
za chodu – motor okamžitě zhasl
Při rozpojení snímače vačky za chodu motoru se motor nezastaví, ale běží dál. Záznam paměti závad je na obrázcích 20
a 21 (porovnejte s obrázky 17 a 18 – do paměti se zapisuje
stejná závada jako při pokusu o start s odpojeným snímačem
vačky). Při výpadku signálu snímače vačky si řídicí jednotka
pamatuje fázi natočení motoru (který válec je v jaké poloze)
a dál řídí chod motoru. Po vypnutí motoru se však informace
o fázi natočení motoru ztratí, a pokud při následujícím startování chybí řídicí jednotce informace ze snímače vačky, motor
nenastartuje. Nemusí to však platit obecně, existují systémy
řízení motoru, které nastartují motor i s chybějícím signálem
snímače vačky. Tento systém řízení motoru se choval tak, že
pokud se startovalo třikrát za sebou, motor na okamžik chytil,
ale vzápětí hned zhasl. Pokud se startovalo jen jednou, motor
nechytil ani na okamžik.

Obr. 20 Zápis do paměti závad po rozpojení snímače vačky
za chodu – motor běží dál

Obr. 22 Závada OBD po startování s odpojeným snímačem vačky

Obr. 23 Závada OBD po startování s odpojeným snímačem
vačky
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Obr. 24 OBD po dlouhém startování s odpojeným snímačem kliky
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Obr. 26 Počet závad 0 – stav paměti závad OBD po mnoha pokusech startování s odpojeným snímačem kliky i vačky
becnit, neplatí to jen pro popisovaný systém vstřikování nafty,
ale má to obecnou platnost u všech elektronických vstřikovacích a zapalovacích systémů. Výpověď řídicí jednotky o stavu
otáčkových signálů je proto vhodné doplnit také přímým osciloskopickým měřením. To pochopitelně vyžaduje jisté znalosti
základních principů jejich činnosti a vzorových obrazů signálů,
na jejichž základě se pak posoudí skutečný stav podezřelých
snímačů a vyvodí závěry o možných příčinách chybného stavu.
Potřebné znalosti k úspěšnému diagnostikování závad, podobných výše popsané i celé řady dalších, lze získat na odborných
školeních, která pořádáme v našem školicím středisku.
Štěpán Jičínský
Školicí středisko automobilové techniky Bosch

Nakonec bylo ještě provedeno několik pokusů o start s odpojenými snímači kliky i vačky. Výsledek následného vyčtení
paměti závad OBD je na obrázku 26.
Není jistě překvapením, že řídicí jednotka v tomto případě
neuložila žádnou závadu. Nepřichází-li do ní žádný otáčkový
signál, nemá šanci se vůbec dozvědět o tom, že se startuje
motor. Chová se tak, jako by bylo pouze zapnuté zapalování.
V tomto stavu pak samozřejmě neprobíhá žádná kontrola signálů otáčkových snímačů.

Závěr
Z výše uváděných skutečností je patrné, že kontrola signálů
otáčkových snímačů vlastní diagnostikou řídicí jednotky není
stoprocentní. Přitom se jedná o jedny z nejdůležitějších signálů v elektronickém systému řízení motoru. A to můžeme zo-

www.bosch.cz

Zvláštností je, že ačkoliv jsou v tabulce kódů závad OBD jasně
definované kódy závad snímačů otáček kliky i vačky, zde zapsala řídicí jednotka do paměti sporadických závad neznámé
závady U0001 a U0003. Kódy začínající písmenem U se týkají
komunikace po sběrnici CAN, což s našimi otáčkovými signály
zjevně nesouvisí.

www.bosch.sk

Obr. 25 OBD po dlouhém startování s odpojeným snímačem kliky
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zehn Millionen Mal vom Band. Nun startet die dritt
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nadšení až do detailů –
nový Ford Focus
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 Airbagsteuergerät
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 Benzin-Einspritzsyst
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motoru
a katalyzátoru

 Front- und Heckwisc
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Lambdasonde
Vysoká
Typový
pro obchod
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Motorkühlgebläse
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 Navigationssystem
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 Regensensor
Perfektní stírací výkon díky
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pružinové
liště Evodium

 Inovační slitina nikl-yttrium





Od své premiéry v roce 1998 již z výrobního pásu sjelo více než 10 milionů
vozidel Ford Focus. Nyní startuje nově
vyvinutá třetí generace tohoto bestselleru – s novým designem, odpovídajícím komfortem a inovačními bezpečnostními funkcemi a také s příkladně
úspornými motory.

 Trvalý stírací výkon díky
použití stíracích lišt
vyrobených ze 2 materiálů

Vysoce moderní pohon
Nadprůměrné jízdní vlastnosti vycházejí mimo jiné také z palety vysoce moderních motorů, které dosahují vynikajících výkonových vlastností při nízké
spotřebě a nízkých emisích CO2. Jak
motor 1,6 litru Duratec Ti-VCT (77 nebo
92 kW) ve Fordu Focus, tak také varianta Flexifuel s výkonem 88 kW umožňující tankování ekologického bio-etanolu
sází na zapalovací svíčky Bosch Super.
V Evropě 2nejvíce prodávané zapalovací
svíčky rozhodujícím způsobem přispívají
k výkonu a funkci všech motorů* ve Ford
Focus – ať se jedná o režim Stop-and-Go,
o městský provoz nebo o jízdu na dálnici. Zapalovací svíčky Bosch Super pomáhají snižovat spotřebu benzinu a hodnoty emisí CO2.

 Minimální hluky způsobené
proudícím vzduchem a tiché
stírání

Funktion des jeweiligen Motors* im

und Heckwischsystem vo

Ford Focus bei – ob Stopp-and-Go,

 Vysoká životnost a zlepšená
dem
besonders kompakte
odolnost v zimě

Stadtverkehr oder bei Fahrten auf der

Wischermotoren gehören

Autobahn, die Bosch-Super-Zündker-

auch starken Regengüsse

zen helfen Benzin und CO -Emissio-

los widersteht. Vorn sorgt

nen sparen.

genlaufanlage mit zwei ge

Nová verze Ford Focus je na startu se třemi
verzemi karosérie: sportovní pětidveřová
se stupňovitou zádí, jako elegantní 4dveřová limuzína nebo se stupňovitou zádí se
čtyřmi dveřmi nebo jako praktické i hezké
kombi s názvem „Turnier“. S přesvědčivým
designem, inovačními komfortními a bezpečnostními funkcemi, příkladně úspornými motory a s vynikající dynamikou jízdy
sází nový Ford Focus na historii úspěchů
těchto vozidel střední třídy.

*Zum Beispiel (Kraftstoffverbrauch abhängig
von Karosserieversion): Ford Focus mit 1,6Liter-Duratec-Ti-VCT-Benzinmotor und 77 kW
(105 PS), 5-Gang-Schaltgetriebe, Verbrauch:
8,0–8,1 l/100 km (innerorts), 4,7–4,8 l/100
km (außerorts), 5,9–6,0 l/100 km (kombiniert); CO2-Emissionswert: 136–139 g/km.

Bestens vorbereitet auf Regen
Auch im Detail überzeugt der aktuelle

* Například (spotřeba paliva v závislosti
na verzi karosérie): Ford Focus se zážehovým motorem 1,6 litru Duratec Ti-VCT
a 77 kW (105 PS), 5stupňová mechanická
převodovka, spotřeba: 8,0 - 8,1 l/100 km
(ve městě), 4,7 - 4,8 l/100 km (mimo
město), 5,9 - 6,0 l/100 km (kombinovaná spotřeba); hodnota emisí CO2: 136 139 g/km.

Wischern (jeweils 725 mm

fekte
Wischleistung.
Nejlépe
připraven pro déšť Nach

Aktuální Ford
přesvědčí i v demacht
einFocus
300-mm-Kunst
tailech – například předními i zadními
stěrači Bosch, k nimž patří mimořádně
kompaktní a lehké stěračové motorky,
které optimálně zvládnou i silné přívalové deště. Vpředu zajišťují perfektní
stírací výkon dvě bezkloubová stírací ramínka pracující protiběžně (délka vždy
725 mm). Vzadu zajišťuje výhled plastová stírací lišta s délkou 300 mm od společnosti Bosch. Všemi těmito vlastnostmi dokáže Ford Focus přesvědčit i dosavadní fanoušky a bezpečně si získat
i nové zákazníky.

blatt von Bosch die Sicht f

allem wird der Ford Focus

herige Fangemeinde über

sicher neue Kunden hinzu
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Bosch Car Service opraví vozidlo
se zachováním záruky výrobce
Pro zákazníka tak platí
jednoduchá pravidla:
1. Každý zákazník má právo nechat
si provést všechny placené výkony (opravy, údržbu atd.) v autoservisu sítě Bosch Car Service
podle své volby, aniž by tím přišel o záruku výrobce.
2. Bezplatné úkony prováděné
v rámci záruky, ručení, svolávání
atd. musí být provedené smluvním servisem výrobce.

1. provádí opravy odborně dle pokynů výrobce
	Bosch Car Service pracuje s nejmodernější diagnostickou technikou firmy
Bosch a je schopen i díky softwaru ESI[tronic] udržovat a opravovat vozidlo
podle postupů výrobce.
2. používá náhradní díly v kvalitě prvovýbavy
	Bosch Service používá náhradní díly v kvalitě, v jaké jsou dodávány prvovýrobcům.

www.bosch.cz

Servisní síť Bosch Car Service splňuje předpoklady nařízení Komise
EU č.461/2010 pro provádění údržby a oprav vozidla při současném
zachování záruky výrobce. Dodržuje totiž tytu regule:

(69) Dohody o kvalitativní selektivní distribuci mohou rovněž spadat do oblasti
působnosti čl. 101 odst. 1 smlouvy o fungování Evropské unie, pokud dodavatel
a členové jeho schválené sítě explicitně
nebo implicitně vyhradí opravy určitých
kategorií motorových vozidel členům
schválené sítě. K tomu může například
dojít, když výrobce záruku poskytovanou
kupujícímu, zákonnou či prodlouženou,
podmíní tím, že konečný uživatel nechá
provést veškeré opravárenské a údržbářské práce, na něž se nevztahuje záruka,
pouze v rámci sítě autorizovaných servisů. Totéž platí pro záruční podmínky,
které vyžadují použití náhradních dílů se
značkou výrobce, pokud jde o výměny,
na něž se nevztahují záruční podmínky.
Jako pochybné se rovněž jeví, že by dohody o selektivní distribuci obsahující
takové postupy mohly přinést spotřebitelům prospěch takovým způsobem, aby
mohly dotyčné dohody využít výhodu výjimky stanovené v čl. 101 odst. 3 smlouvy
o fungování Evropské unie. Pokud však
dodavatel oprávněně odmítne vyhovět
záruční reklamaci z toho důvodu, že dotyčná reklamace souvisí s pochybením
na straně autorizovaného servisu, který
při konkrétní operaci v rámci opravy nebo údržby nepostupoval správně nebo
použil náhradní díly špatné kvality, nemá
to žádný dopad na slučitelnost dohod
dodavatele o opravách s pravidly hospodářské soutěže.

www.bosch.sk

Výtah z prováděcí směrnice
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Pozor na neautorizované opravy!
Neautorizované opracování sedel ventilů u sdružených vstřikovačů typu Unit Injektor a Unit Pump
sledkem jsou chybné vstřikovací dávky
a vysoké hodnoty emisí.
Bezpečný postup:
Profesionální nářadí Bosch
Pro práci u High-Tech komponentů
UIN a UP je nezbytné použít speciální
nářadí a nejmodernější diagnostickou
techniku. Bosch k tomu nabízí rozsáhlý
sortiment.

Sdružený vstřikovač Unit Injektor pro užitková vozidla: Bezpečně opraven podle opravárenské koncepce Bosch s originálním nářadím a díly

Šance pro obchod s dieselovými díly
Milionkrát již byly v prvovýbavě montovány výkonné a spotřebu snižující sdružené vstřikovače Unit Injektor (UIN)
a Unit Pumps (UP) v užitkových vozidlech. Přezkoušení, seřízení a opravy
těchto systémů jsou důležitým příspěvkem k možnému zvýšení obratu autoservisů. Ale ne každý autoservis má odpovídající vybavení.
Možná rizika pro servisy
V této situaci často levní dodavatelé
nabízejí výhodné nabídky: Nářadí a ná-

Poškozené sedlo ventilu

hradní díly pro opracování sedel ventilů UIN/UP jsou nabízeny za mimořádně
nízké ceny. Co však chybí, je autorizace
Bosch! Je nutné vědět: Oprávněné nároky zákazníků servisu na odbornou
opravu s tímto vybavením totiž není
možné splnit.
Zcela se ztrácí přesnost
V případě neautorizovaného opracování sedel ventilů UIN a UP je výsledek
zpravidla katastrofální: Zkušební požadavky na zkušební stav nelze splnit. Ná-

Neautorizované nářadí

Přezkoušení bez rizika
Přestavba zkušebního stavu EPS 815 se
sadou pro dovybavení pro přezkoušení systémů UI a UP, Cambox, umožňuje
přesné vyhodnocení. Tímto způsobem
se vyloučí riziko opravených, ale nepřezkoušených systémů UIN nebo UP.

Bildunterschrift

Sdružený vstřikovač Unit Pump: Vstřikovací
čerpadlo mimo toleranci

Zkušební stav EPS 815 s Cambox

News
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Z 0 na 1300° za 2 sekundy!
Rychlý start a kultura chodu: Keramický žhavicí výkon DuraSpeed Bosch

Rychlost je trumfem
– i při demontáži a montáži
Keramický materiál DuraSpeed má vysokou základní pevnost. Patentovaný
flexibilní design a garantuje bezpečnou
manipulaci při montáži. I při vzpříčení se hrot žhavicí svíčky nerozlomí, ale
flexibilně se ohne. Při nadměrném zatížení ohybem by se však již montáž neměla provádět. To mechanik rozpozná
na základě značné deformace kolíkové
žhavicí svíčky.
DuraSpeed:
Jednoduše
rychlejší a déle horká
Průběh zahřívání

www.bosch.sk

Čas

DuraSpeed: Flexibilní a s vysokou
životností
Vedle maximálního topného výkonu
je u žhavicích svíček požadováno také
dlouhé následné žhavení. Tímto způsobem se snižují hluky při chodu ve studeném stavu a dosáhne se zvýšení jízdního komfortu. Tyto žhavicí svíčky jsou
skutečně maratonovými běžci: Udržují
při konstantní teplotě žhavení 1200 °C
tuto úroveň i po 3000 provozních hodinách. Společně s modulově konstruovanou řídicí jednotkou doby žhavení
(GCU) a specifickým softwarem pro
žhavení přispívá DuraSpeed v systému
Bosch DuraSpeed: Rychlá žhavicí svíčka

DuraSpeed: V řezu je lepší
1

2

3

5

6

7

4

Konstrukce keramické žhavicí svíčky
DuraSpeed:
1: Keramický topný prvek
2: Kovová trubička
3: Připojení napájení
4: Tělo
5: Připojovací čep
6: Středová elektroda (prodloužení)
7: Izolační podložka
8: Připojovací konektor

8
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Extrémně horké pro výkon dieselu
DuraSpeed jsou nejrychlejší žhavicí svíčky na trhu: I při extrémních hodnotách
teplot až -28 °C dosahují svoji špičkovou
teplotu 1300 °C za méně než 2 sekundy.
S tímto topným výkonem jsou DuraSpeed mimořádně vhodné pro použití v moderních vznětových motorech. Zde totiž
trvale klesá komprese a současně stoupá
specifický výkon.

flexibilního žhavení (FGS) ke snižování
emisí ve fázi zahřívání.

Teplota

Okamžitý start i při mínusových
teplotách
Řidiči dnes očekávají, že jejich osobní
vozidlo se vznětovým motorem bude
startovat okamžitě jako vozidla se zážehovým motorem při prvním otočení
klíčku nebo při stisknutí startovacího
tlačítka. Přirozeně také v zimě i za velmi
nízkých venkovních teplot. Společností
Bosch v japonském výrobním závodě
Higashimatsuyama vyvinuté keramické
žhavicí svíčky DuraSpeed splňují tyto
požadavky se senzačně krátkými časy
zahřívání.
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Dieselový hybrid přijde v roce 2012

Foto: Volvo

Volvo prezentovalo V60 Diesel Plug-in-Hybrid na ženevském Autosalonu

Dva pohony – tři možnosti: Diesel, elektro nebo hybrid ve Volvo V60 Diesel Hybrid

vé jednotce akumulátorů s kapacitou
12 kWh postačuje potom na ujetí trasy
asi 50 km. Pohon přitom zajišťuje pouze elektromotor. Ten je umístěn v zadní nápravě a má výkon 70 PS a krouticí
moment 200 Nm.

elektronicky. Emise tohoto Švéda by
měly činit pouze 49 g/km CO2 a spotřeba 1,9 l/100 km. Maximální dojezd
je udán 1200 kilometrů. V režimu Power potom Volvo V60 Diesel Plug-in-Hybrid využívá maximální výkon. Pro
sprint z 0 na 100 km/hod mu stačí pouze 6,9 sekund.

Nové Volvo V60 Diesel Plug-in-Hybrid spojuje tři techniky pohonu. Nová
hybridní generace byla prezentována
v provedení blízkém sériové výrobě
na Autosalonu v Ženevě jako světová
premiéra.
Jak výrobce nyní oznámil, hybridní
pohon v kombinaci s dieselem a jako
Plug-in-model: U Volva přijde tato kombinace na trh v roce 2012. Již pro rok
2012 plánuje Volvo s V60 Diesel Plug-in-Hybrid uvést na trh hybrid jako sériový model.

Common Rail Komfort: Turbo-Diesel
Přední kola pohání pětiválcový turbodiesel s výkonem 160 kW a se zdvihovým objemem 2,4 litru vybavený systémem Bosch Common Rail. Maximální
krouticí moment: 440 Nm.

Klidná jízda: Pouze elektrický pohon
Ve Volvo V60 Diesel Plug-in-Hybrid
jsou k dispozici tři různé jízdní režimy.
Po stisknutí tlačítka se aktivuje čistě
elektromobil. Energie v lithium-iono-

Společná síla: Hybridní pohon
Režim Pure znamená hybridní pohon.
Přenos síly přebírá šestistupňová automatická převodovka, souhra dieselového motoru a elektromotoru je řízena

Plug-in: Rychlý u zásuvky
Když je zásobník energie vybit, tak jej
lze dobíjet z běžné zásuvky 230 V. Podle
velikosti proudu činí nabíjecí čas mezi 3
a 7,5 hodinami. V kokpitu je indikována spotřeba nafty a proudu, stav nabití
akumulátoru a zbývající dojezd. Komunikace s vozidlem je možná také pomocí
aplikace přes mobilní telefon.

Dieselový systém CRS 3-18
ve Volvo V60 Diesel Plug-inHybrid:
Čerpadlo: CP 4.2
Injektory: CRI3-18
Řídicí jednotka: EDC 17
Rail: LWR18

Čerpadlo Common Rail

Vstřikovač Common Rail

Rail

Řídicí jednotka motoru

News
Původ je budoucnost
Když se vynálezce zapalování rozhodl pro diesel

Brazílie 1950: Tradiční a moderní dopravní prostředek se setkávají u Bosch servisu

1886: Robert Bosch založil dílnu pro
jemnou mechaniku a elektriku
Ve stejném roce patentoval Carl Benz
své motorové vozidlo číslo 1. Automobil
byl objeven. Cesta k zapalování schopného každodenního provozu v automobilu však byla ještě daleká. Když v roce
1887 Robert Bosch zkonstruoval své zapalování magneto pro stacionární motory, položil současně základní kámen
pro elektrické zapalování v motorových vozidlech. Dvanáct dalších let trvalo, než mistr dílny Bosch, pan Arnold
Zähringer, přizpůsobil zapalování magneto rychloběžným motorům (1000 ot./
min). V roce 1902 se dostalo vysokonapěťové magnetové zapalování s konečnou platností na cestu úspěchu firmy
Bosch v automobilovém průmyslu.
Diesel chtěl zapalování
Také Rudolf Diesel hledal systém zapalování pro svůj nový pohon. Jeho zájem

Řadové čerpadlo v Mercedesu
260 D (1936)

o magnetové zapalování byl mimořádně velký. V roce 1893 se Robert Bosch
poprvé setkal s dieselovým motorem.
K obchodním aktivitám však tehdy ještě
nedošlo. Toto setkání s technologií však
nezůstalo bez následků.
Diesel: Úsporný pohon pro auta
V roce 1920 se začaly dieselové motory
dále vyvíjet a staly se do budoucnosti
orientovanou alternativou k benzinovým pohonům. Chyběl jim však ještě
výkon, ale motory s vlastním zážehem
spotřebovávaly o 30 % méně paliva
a nepotřebovaly žádné magnetové zapalování. Bosch se cítil ohrožen v oblasti svého hlavního obratu. Ihned se
rozhodl vyvíjet a vyrábět ve vlastní
společnosti vstřikovací čerpadla pro
vznětové motory a další příslušenství:
regulátory, vstřikovací trysky, vstřikovače a žhavicí svíčky. S úspěchem.
V roce 1934 bylo vyráběno 100 000

Řadové čerpadlo typu P se 6 válci

dieselových čerpadel pro nákladní vozidla. V roce 1936 následovalo první
sériové použití v osobních vozidlech:
Mercedes Benz 260 D.
Diesel se stává hromadným trhem
Narůstající rozšíření automobilů v 50. letech znamenalo, že se vozidla stávala
stále kompaktnějšími. Bosch vyvinul rotační vstřikovací čerpadlo. Teprve v roce
1975 se však u Volkswagenu Golf Diesel
prosadila tato malá a prostorově úsporná konstrukce čerpadla. S elektronickou
regulací pro diesel (EDC) vstoupil diesel
do nové doby. Hodnoty emisí, hluk, výkon a spotřeba byly od tohoto okamžiku
optimalizovány elektronicky.
Moderní vysokotlaké dieselové systémy
S tlakem 1000 barů se nafta nyní vstřikuje přímo do spalovacího prostoru. Při
současném přeplňování turbodmychadlem vzniká vysoký jízdní výkon a přitom současně klesají emise i spotřeba.
Do spalovacího prostoru lze bez ztrát
přenášet tlaky až 2000 barů.
Diesel i pro budoucnost
Pro minimálně dvě další desetiletí zůstanou vznětové motory nejhospodárnějším a nejekologičtějším řešením pro
technologie pohonu. Bosch zkoumá, vyvíjí a optimalizuje aktuální systémy. Zvyšují se množství recirkulovaných emisí,
stoupají plnicí tlaky, zvyšují se vstřikovací tlaky. Bosch pracuje na budoucnosti dieselu. Snižování emisí, optimalizace
spotřeby: Specialisté počítají s dalším
potenciálem přibližně 30 %.

Systém Common Rail CRS 5.1

Zdroj: Bosch

Systém sdružených vstřikovačů
Unit Pump pro osobní vozidla
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Až se zima zeptá ...!
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Termín: 15. 9. – 27. 12. 2011 nebo do vyčerpání zásob.
Poznámka: Vyhrazujeme si právo na možnou změnu dárku.

www.bosch.cz
www.bosch.sk

www.bosch.cz

www.bosch.sk

Při objednání 60 ks žhavicích svíček
získáte špičkové outdoorové boty
od firmy Alpine Pro, oficiálního
partnera Českého olympijského týmu.
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Brzdová kapalina Bosch
pro maximální bezpečnost
Brzdové kapaliny Bosch
– použitelné v širším
rozsahu teplot
Brzdové kapaliny Bosch jsou použitelné v širokém rozsahu teplot, splňují
požadavky výrobců vozidel a překračují současné požadavky mezinárodních standardů, např. FMVSS (Federal
Motor Vehicle Safety Standard), který je analogický DOT (Department of
Transportation).

Důležité pro systémy ABS
– nízká viskozita
U brzdových systémů s ABS musí být
tlak rychle vytvořen a opět rychle redukován. Předpokladem k tomu je proto co
možná nejnižší viskozita.

Kategorie
Brzdová kapalina přenáší brzdný tlak
k brzdám kol. Brzdové kapaliny Bosch
obsahují vysoce jakostní přísady pro
ochranu proti korozi a pro mazání. To
zaručuje dlouhou životnost a funkční
bezpečnost všech brzdových systémů.
Běžně používané typy brzdových kapalin
na glykolové bázi jsou hygroskopické. To
znamená, že odebírají svému okolí – zejména prostřednictvím brzdových hadiček – vlhkost.
Obsah vody má značný vliv na bod varu
brzdové kapaliny. Důležitou kvalitativní
charakteristikou jsou proto následující
dva body varu: Suchý bod varu se vztahuje na novou brzdovou kapalinu, nižší mokrý bod varu na kapalinu, v níž je
pohlcen určitý podíl (normovaný) vody
Bod varu

DOT 3

udávaný v procentech hmotnosti. Při
brzdění se brzdová kapalina v brzdových
válečkách a brzdových třmenech silně
zahřívá. Při teplotách nad bodem varu
se tvoří bubliny páry, z tohoto důvodu
se brzdný tlak nemůže plně přenášet.
To může vést až k úplnému selhání brzd.
Proto se musí brzdová kapalina kontrolovat každoročně, a nejdéle jednou
za dva roky vyměňovat.
Na trhu existují i jiné kapaliny – pro brzdové systémy s minerálním hydraulickým olejem (např. Citroën s hydropneumatickým
pérováním) nebo kapaliny na bázi silikonu
kategorie DOT 5 (např. Harley–Davidson
nebo závodní vozidla). Tady pozor na záměnu kategorie DOT 5 a DOT 5.1. Tyto kategorie jsou určeny pro naprosto odlišné
brzdové soustavy a nedají se směšovat!
DOT 4

DOT 4 Super

DOT 3 - Časté u starších vozidel, nelze
mísit nebo nahrazovat brzdovými kapalinami DOT 4.
DOT 4 - Maximální bezpečnost díky vysokému bodu varu.
DOT 4Super - Ještě větší bezpečnost při
vysokých teplotách.
DOT 4HP - Ideální pro vozidla s elektronickými brzdovými systémy díky její
nízké viskozitě.
DOT 5.1 - Ideální pro vozidla s elektronickými brzdovými systémy díky její nízké viskozitě.
Pro brzdové systémy s minerálním hydraulickým olejem nabízí společnost
Bosch kapalinu LHM Plus.
Lubomír Maršálek

DOT 4 HP

DOT 5.1

Suchý

Mokrý

Suchý

Mokrý

Suchý

Mokrý

Suchý

Mokrý

Suchý

Mokrý

DOT standard

205 °C

140 °C

230 °C

155 °C

230 °C

155 °C

230 °C

155 °C

260 °C

180 °C

BOSCH

225 °C

142 °C

265 °C

165 °C

280 °C

180 °C

265 °C

170 °C

265 °C

185 °C

Další informace o brzdových kapalinách obdržíte u vašeho velkoobchodního partnera, viz strana 39.
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Bosch Injection Systems Uvolněte svůj potenciál
Vývoj vznětových systémů

Osobní vozidla
Lehká užitková
vozidla
Nákladní vozidla

Automobilový trh je uprostřed „dieselového boomu“ a nejmodernější systémy vstřikování vznětových motorů hrají hlavní roli
v tomto rozvoji.
Nárůst těchto moderních systémů, podporovaný ekonomickými, ekologickými
a zákaznickými požadavky, znamená pro
opravárenský trh výbornou příležitost pro
budoucnost.

2012

Bosch Injection Systems je program,
který vám pomůže v růstu po všech
stránkách. Je pro autoservisy, které mají
zájem soustavně zlepšovat profesionalitu personálu a zvyšovat odbornou nabídku služeb v nejmodernějších systémech
vstřikování paliva naftových nebo benzínových motorů.
Každý autoservis si sám může určit směr
svého odborného růstu tím, že má mož-

nost vyběru některého z připravených
odborných okruhů. Každý z nich je zastřešen odborným technickým školením
lektory ze školicího centra Bosch, jakož
i ukázkami potřebných diagnostických
přístrojů a přípravků, bez kterých se jen
těžko obejdete v praxi.
S pokračujícím rozvojem technologií je stále důležitější rozšiřovat i znalosti a dovednosti nutné k uvolnění potenciálu vaší dílny.

Program našeho rozvoje se skládá ze
šesti „balíčků“, jejichž nedílnou součástí je školení, diagnostika a speciální přípravky. Abyste se mohli stát
dílnou pro moduly Bosch Injection
Systems, je nutné splnit požadavky
nejméně dvou z těchto šesti balíčků
(uvedeny vpravo).

Balíček 1 (POVINNÝ)

Balíček 2

Moderní diagnostika vozidel

Systémy vysokotlakých
rotačních čerpadel VE-EDC

Balíček 3

Balíček 4

Balíček 5 a 6

Systémy sdružených
vstřikovačů PDE

Systémy vstřikování zážehových
motorů I. a II.

Školení

Školení

Systémy Common Rail
Školení
 Diagnostika systému Common Rail
 Konstrukce systému a funkce jeho
komponentů
 Diagnostické postupy a testování
 Pokyny pro výměnu komponentů
 Praktická cvičení
a demonstrace
v dílně

Školení
 Diagnostická komunikace, procesy
a protokoly
 Přístup do systémů vozidla pomocí
programů ovládaných přes menu
 Využití informačních systémů
 Přídavné funkce diagnostických
testovacích zařízení
 Praktická cvičení
a demonstrace
v dílně

 Diagnostika systémů sdružených
vstřikovačů
 Konstrukce systému a funkce jeho
komponentů
 Diagnostické postupy a testování
 Pokyny pro výměnu komponentů
 Praktická cvičení
a demonstrace
v dílně

Školení
 Vstřikování u vznětových motorů se
systémem VE-EDC
 Konstrukce systému a funkce jeho
komponentů
 Diagnostické postupy a testování
 Pokyny pro výměnu
komponentů
 Praktická cvičení
a demonstrace
v dílně

 Management zážehového motoru
 Konstrukce systému a funkce jeho
komponentů
 Diagnostické postupy a testování
 Použití testovacích zařízení a nástrojů
 Praktická cvičení
a demonstrace
v dílně

www.bosch.sk

2006		

www.bosch.cz

2000		
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Lambda sondy Bosch chránia
čistotu prostredia na najvyššej úrovni
Funkcia
Sondy lambda merajú úroveň kyslíka vo
výfukových plynoch. Týmto spôsobom je
možné spaľovacie motory regulovať tak,
aby katalyzátor pracoval optimálnym
spôsobom.
Výsledok: minimálna úroveň škodlivých
emisií, optimálny výkon motora a až
o 15% nižšia spotreba paliva.
Emisné normy a medzné hodnoty emisií sú stále prísnejšie a prísnejšie. Trend
emisných hodnôt jasne ukazuje, že sondy lambda sa stali nenahraditeľným
pomocníkom v boji za účinné zníženie
produkcie škodlivých emisií. Mnohé nové vozidlá majú v skutočnosti dve (alebo
viac) sondy lambda; ktoré sa vzájomne
monitorujú a riadia katalyzátor. Je to jediná cesta k ďalšiemu obmedzeniu škodlivých emisií.
Sondy lambda zaisťujú optimá lnu zmes
paliva a vzduchu. Umožňujú činnosť
3-cestného katalyzátora pri znižovaní

množstva elementov, ktoré tvoria uhľovodíky, oxid uhoľnatý a oxidy dusíka, až
o 99 %. To umožňuje splnenie aj najprísnejších požiadaviek na medzné hodnoty
emisií škodlivých látok.
Vývojom planárnych sond lambda preukázala firma Bosch ďalší významný
prínos pri vytváraní motorov šetrných
k životnému prostrediu. Tieto sondy dosahujú svoju prevádzkovú teplotu v dobe
kratšej ako päť sekúnd, a preto môžu
zaistiť mimoriadny výkon už od začiatku,
a to dokonca aj behom fázy studeného
štartu, kedy je podiel škodlivých emisií vysoký. Nikdy predtým neexistovala
účinnejšia metóda pre dosiahnutie čistých výfukových plynov.

Čo sa väčšinou nevie
Ani sondy lambda nie sú imúnne proti
opotrebeniu a poruche. Sondy lambda
sú vystavené extrémnemu namáhaniu
v dôsledku:
 vplyvov vonkajšieho prostredia,
napr. soli alebo nečistôt,

Tyčová sonda

Motor môže spoľahlivo pracovať a emisné hodnoty môžu byť dodržané len vtedy,
keď je sonda lambda v dokonalom prevádzkovom stave. Sondy sa preto musia
kontrolovať po každých 30 000 km, a vymieňať ako náhle je dosiahnutý odporučený interval výmeny*.
Je možné ich vymeniť ľahko a bez nutnosti použitia špeciálnych nástrojov.
* Odporučené intervaly výmeny sú uvedené v katalógoch Bosch a v databázach
programov ESI[tronic] a Tecdoc.
Pravidelne kontrolujte a včas vymieňajte
sondy a ušetríte až 15 % nákladov na palivo.

3

Hlavnou časťou tyčovej sondy je snímacia
keramika tyčového tvaru. Sonda je vyhrievaná separátnym vykurovacím telesom,
pretože regulačná prevádzka je možná až
od teploty 350 °C. Proti poškodeniu od
zvyškov spaľovania vo výfukovom potrubí
je na sondu zo strany výfukových plynov
umiestnená ochranná trubička.

1

Planárna sonda
Planárna lambda sonda je modernejším
typom sondy. Tvar vrstveného keramického snímača pripomína pretiahnutú,
plochú doštičku. V nej je okrem meracieho článku integrované takisto vykurovacie teleso. Tak možno rýchlejšie dosiahnuť prevádzkovú pripravenosť. Planárna
sonda má ochrannú trubičku s dvojitou
stenou.

 tepelných šokov,
 mechanického namáhania údermi
cestného štrku a pod.,
 znečistenie v dôsledku nízkej
kvality paliva, rozpadu kremíka pri
úniku chladiacej kvapaliny alebo
nahromadenia oleja vo výfukových
plynoch.

2

Tyčová sonda
1 Snímacia keramika
2 Vykurovacie teleso
3 Ochranná trubička

2

2

1

Planárna sonda
1 Planárny snímací prvok s integrovaným vykurovacím telesom
2 Ochranná trubička s dvojitou stenou

Více informací o lambda sondách Bosch, získáte u velkoobchodních partnerů viz. strana 39.
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Spolehlivá zásoba energie pro všechny vozy
– startovací akumulátory Bosch
Akumulátory řady Bosch S4

Kvalitu a spolehlivost použitého akumulátoru prověřují i náročnější podmínky provozu vozidel. Stále častěji jsou totiž vozidla
používána pro jízdu na kratší vzdálenosti
s opakovaným spouštěním motoru, kdy
na vlastní dobíjení akumulátoru zbývá velmi málo času. Akumulátor musí i za těchto
ztížených podmínek bezvadně pracovat. To
se od něj v dnešní uspěchané době prostě
očekává. Opravdovou výzvou je pak ovšem
zima a teploty pod bodem mrazu.

Akumulátory Bosch
řady S3, S4, S5
Pro specifické oblasti použití dodává Bosch
akumulátory šité na míru individuálním
energetickým požadavkům všech vozidel
(Bosch S3, S4 a S5). Výběr správného startovacího akumulátoru přitom není žádným
tvrdým oříškem. Závisí na třídě vozidla,
na jeho výbavě elektronickým zařízením,
na převládajícím stylu jízdy a na klimatických podmínkách. Řešení celé rovnice je

přitom velmi jednoduché: Pro starší a kompaktní vozidla s malým počtem přídavných
spotřebičů je určen akumulátor řady S3 –
kvalitní a spolehlivý zdroj energie. Pro vyšší
požadavky výkonu u vozidel vyšší třídy je
předurčena řada S4, která ve velké míře nachází uplatnění i u asijských vozidel. Řada
S5 je speciálně konstruována pro vysoké
energetické požadavky moderních vozidel
vybavených velkým počtem spotřebičů
a bezpečnostních systémů jako jsou např.
ESP, nezávislé topení, klimatizace a CD/
DVD přehrávače.

samovolnému vybíjení je akumulátor řady
S4 vždy připraven ke startu, a to i po delší době nepoužívání vozidla. Akumulátory
Bosch S4 svým výkonem pokrývají více
než 97 % celkového trhu vozidel a bez
problémů vyhoví i speciálním požadavkům asijských vozidel.

Akumulátory řady Bosch S3

Akumulátory řady Bosch S5

Akumulátory Bosch S3 jsou ekonomickým řešením pro vozidla s nevelkým rozsahem přídavných elektrických spotřebičů a bez výrazných nároků na napájení
originálního vybavení. Velmi dobře se tak
uplatní u starších typů vozidel, kterým nabízejí 100% startovací výkon i za zhoršených klimatických podmínek. V této třídě
vozidel je akumulátor Bosch S3 zárukou
dlouhodobého a spolehlivého napájení
při zcela bezúdržbovém provozu.

Akumulátory řady Bosch S5 jsou určeny
pro moderní vozidla s rozsáhlou bezpečnostní a komfortní výbavou. Proto se jejich kapacita pohybuje od 52 do 110 Ah
a proudy pro studený start dosahují špičkových hodnot až 920 A (EN). Tím zajišťují
spolehlivé startování u vznětových motorů. Překračují požadavky výrobců pro originální výbavu vozidel, kde pokrývají přes
85 % trhu. Jedinečná technologie Silver
zvyšuje startovací výkon i životnost.

www.bosch.cz

Technologický vývoj automobilů posledních let klade díky stále vyšší míře
použití bezpečnostních i komfortních
systémů zvýšené nároky na kvalitu,
kapacitu i spolehlivost startovacích
akumulátorů. V některých případech
již výrobci přistupují dokonce k montáži dvou akumulátorů v osobních vozidlech, kdy je jeden z nich používán pro
napájení palubní elektroniky, přičemž
druhý se stará o spolehlivé spouštění
motoru za všech podmínek.

www.bosch.sk

Technická konstrukce akumulátorů Bosch
S4 byla vyvinuta pro vozidla střední třídy a pro vozidla vybavená komfortními
elektronickými systémy, jimž poskytuje
bezpečné napájení a tedy dlouhodobou
funkčnost. O 15 % vyšší startovací výkon
(oproti konvenčním akumulátorům) zajišťuje rychlé a spolehlivé startování v jakékoliv roční době. Díky extrémně nízkému
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Akumulátory pro systémy Start/Stop
Nová řada akumulátorů
S5 s technologií EFB
(Enhanced Flooded Battery)
Bosch S5 EFB: Skutečný
profesionál pro Start/Stop

 Systém Start/Stop
 Automatické vypnutí motoru,
když se vozidlo zastaví
 Jednodušší start motoru
sešlápnutím spojky
 Časté startování vyžaduje hodně
energie, a zatěžuje tak více
akumulátor
Odběr elektrických spotřebičů ve vozech
v posledních deseti letech neustále rostl.
K zajištění dostatku energie pro startování moderních vozů a během jízdy vyvinula společnost Bosch vylepšenou řadu
S5 s technologií EFB (Enhanced Flooded
Battery) a řadu S6 s technologií AGM.
AGM znamená Absorbent Glass Mat,
což je netkaná textilie z velmi jemného
skleněného vlákna, která spolehlivě absorbuje elektrolyt do olověných akumulátorů a brání v jeho úniku. Akumulátory
AGM, které již byly úspěšně prověřeny
v původní výbavě vozů, odolávají cyklům
hlubokého vybití a lze je plně nabít až
300krát, což je více než trojnásobek možného počtu cyklů běžných startovacích
akumulátorů.

Se svým extrémně vysokým výkonem jsou
akumulátory Bosch S5 EFB optimálním
řešením pro vozidla s řadou elektrických
spotřebičů. Díky EFB technologii dokáží
S5 EFB perfektně splnit všechny požadavky moderních systémů Start/Stop.

Také při zastavení pracuje vše,
co bylo zapnuto
Komfortu a bezpečnosti v autě se nikdo
nechce zbavit. V důsledku příslušného
vybavení ale trvale stoupá proudový odběr. Mimořádně výkonné akumulátory
Bosch S5 EFB napájejí všechny spotřebiče spolehlivě i během fáze zastavení.

Příčinou rostoucích nároků na elektrickou
energii je stále rostoucí počet elektrických a elektronických systémů ve vozech.
I když tyto systémy zlepšují bezpečnost,
snižují spotřebu a zvyšují pohodlí posádky, současně také odebírají více energie.
Moderní vůz střední třídy spotřebovává
průměrně více než 3500 W elektrické
energie. V 90. letech to bylo u vozů nižší
střední třídy jen pouhých 950 W.

Bosch S6 AGM: Energetická
rezerva pro nejvyšší výkon
Tyto vysoce výkonné akumulátory splňují
všechny požadavky moderních Start/Stop
systémů a systémů se zpětným využitím
brzdné energie. Bosch S6 AGM dokáží
v nejkratší době poskytnout a opět pojmout daleko více energie než umožňují
běžné startovací akumulátory.

Technologie AGM ukazuje cestu
AGM (Absorbent Glas Mat) je reprezentantem aktuální špičkové technologie
u akumulátorů. Důvod: Speciálně vyvinutý materiál ze skelných mikrovláken
pevně váže elektrolyt a zajišťuje odolnost proti jeho vytékání.

Plusové body pro technologii
Bosch S5 EFB

Plusové body pro technologii
Bosch S6 AGM

 V
 yšší životnost oproti běžným
startovacím akumulátorům
 Bezpečné startování i při
extrémních teplotách
 100% bezúdržbové
 Splňují doporučení pro prvovýbavu

 V
 yšší životnost oproti běžným
startovacím akumulátorům
 Konstantní výkon i při jízdách
na krátké vzdálenosti, v provozu
Start/Stop nebo při vysokém
odběru proudu při zastavení vozidla

Akumulátory S5 s technologií EFB

regenerative
braking

Zpětné využití brzdné energie
Při brzdění je vznikající energie
ukládána do akumulátorů Bosch S6

Obj. číslo
0 092 S5E 050
0 092 S5E 070
0 092 S5E 080
0 092 S5E 100
0 092 S5E 110

ETN
560 500 056
565 500 065
570 500 065
575 500 073
580 500 073

HBK
S5 E05
S5 E07
S5 E08
S5 E10
S5 E11

Ah
60
65
70
75
80

A D¹ H²
560 0 1
650 0 1
650 0 1
730 0 1
730 0 1

Š³
B13
B13
B13
B13
B13

Rozměry (D/Š/V)
242
175
190
278
175
175
278
175
190
315
175
175
315
175
190

Akumulátory S6 s technologií AGM
Obj. číslo
ETN
HBK
Ah
0 092 S60 050 560 901 068 S6 005 60
0 092 S60 080 570 901 076 S6 008 70
0 092 S60 110 580 901 080 S6 011 80
0 092 S60 130 595 901 085 S6 013 95
0 092 S60 150 605 901 095 S6 015 105

A D¹ H²
680 0 1
760 0 1
800 0 1
850 0 1
950 0 1

Š³
B13
B13
B13
B13
B13

Rozměry (D/Š/V)
242
175 190
278
175 190
315
175 190
353
175 190
393
175 190

L¹ = Zapojení, T² = póly, B³ = upevnění, HBK= krátké označení
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 S
 chopnost rychlého a vysokého
nabíjení
 Absolutně bezúdržbové, bezpečné
proti převržení a vytékání elektrolytu
 Splňují doporučení pro prvovýbavu

ženku: Se systémy Start/Stop lze ušetřit
až 8 procent paliva.

Maximální výkon s akumulátory
Bosch S5 EFB a S6 AGM

Společnost Bosch připravuje představení
nových řad akumulátorů vhodných pro systémy Start/Stop na začátek roku 2012.

Pokrok z první ruky
Takt udává ochrana klimatických podmínek: Stále přísnější emisní předpisy jsou
zaměřeny na čistější životní prostředí.
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Bosch trvale pracuje na alternativních
technologiích pohonu jako např. hybridní pohon nebo elektrický pohon a je
předním vývojářem systémů Start/Stop.
Dobré pro ochranu klimatu i pro peně-

Na akumulátory kladou vysoké požadavky zvláště systémy Start/Stop. Nové
akumulátory Bosch zajišťují spolehlivé
zásobování energií pro časté starty a zastavení. Také pro „náročné“ elektrické
spotřebiče jako je klimatizační zařízení
nebo vyhřívání sedaček je vždy k dispozici dostatek energie.

Kompletní program pro nákladní vozy

Akumulátory T4 HD a T5 HDE
Akumulátory Bosch T4 a T5 jsou předurčeny pro nákladní vozidla a autobusy, kde se počítá s průběžným využitím
elektrické energie v každodenním provozu, a to i při vypnutém motoru. Zde se vy-

užívá výkon z akumulátorů T4 a T5, které
zvládají i velmi časté vybití akumulátorů,
stejně jako spolehlivou dodávku energie
pro autorádio, kávovar, televizi, klimatizaci a elektromechanické systémy brzd
nebo odpružení. To vše díky technologii,
která umožňuje 1,5krát rychlejší nabíjení, než to požaduje evropská norma EN.
A jaký je rozdíl mezi jednotlivými typy
v řadě T?

T4 Heavy Duty jedním pohledem
 Technologie Silver – rezerva výkonu
i při vysokém zatížení a extrémních
teplotách

Akumulátory Bosch T4 Heavy Duty

T4 Heavy Duty Extra
Akumulátor určený pro extrémně vysokou potřebu energie a časté vybíjení –
použití u tahačů s kabinou pro spaní, při
rozvozu se zvedacím čelem, u požárních
vozidel, u komfortních cestovních autobusů a u městských autobusů – aneb se
všemi výhodami T4 HD a navíc:
 O 30 % vyšší životnost než mají
obvyklé startovací akumulátory
 4krát vyšší odolnost vůči počtu cyklů

www.bosch.cz

Akumulátory Bosch pro užitková vozidla šetří čas a peníze. Akumulátory
Bosch řady T mají k dispozici nejvyšší
rezervy výkonu. To nabízí rozhodující
výhody jako je zvládání vysokého zatížení typického právě v provozu užitkových
vozidel a zajištění spolehlivého zásobování energií za každých podmínek.

www.bosch.sk

 Absolutně bezúdržbové –
namontovat a zapomenout
 Až o 20 % vyšší startovací výkon:
Bezpečný start i po delší době
odstavení
 Heavy Duty: 3x odolnější z hlediska
počtu cyklů a 10x odolnější
z hlediska namáhání vibracemi než
běžné startovací akumulátory
 Bezpečné při instalaci v interiéru
vozidla
 Možnost skladování 15 měsíců
 Komfort při transportu díky použití
ergonomických rukojetí
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 Mimořádně rychlé nabíjení
a vybíjení akumulátorů
 10krát odolnější vůči vibracím oproti
běžným startovacím akumulátorům
 S přídavným skleněným vlisem
použitým jako separátor
 Pro vozidla jezdící na dlouhých
trasách a s řadou elektrických
spotřebičů

Přehled použití








• Se standardními spotřebiči







• Se zvláštními elektronickými
spotřebiči, např. TV, rádio, vysílačka



Městské a cestovní autobusy



Komunální vozidla







Traktory a tažné stroje
v zemědělství a lesnictví







Stavební vozidla








Speciální vozidla

* Pro vozidla s menším počtem elektrických spotřebičů

Porovnání akumulátorů Bosch pro užitková vozidla řad T5, T4 a T3
Vlastnosti

Absolutně
bezúdržbové

Odolnost vůči
počtu cyklů
(v porovnání se
standardem EN)
Životnost
Akumulátory Bosch T3

Firma Bosch začala vyrábět první absolutně bezúdržbový akumulátor již v roce 1983.
Kladné i záporné mřížky byly vyrobeny ze
slitiny olova s vápníkem. Díky legování
olova vápníkem byly tyto akumulátory velmi odolné proti samovybíjení i přebíjení,
tedy dvěma faktorům trvale ovlivňujícím
spotřebu vody. Proto bylo možné, na rozdíl od akumulátorů s antimonem, jejich
bezproblémové dodání do obchodní sítě
v naplněném a nabitém stavu. Společnost
Bosch se však nespokojila ani s těmito
vynikajícími vlastnostmi a slitiny mřížek

T5 HDE

• S jeřábem montovaným
na vozidle

Instalace
v interiéru vozidla

Krátký pohled do historie

T4 HD

Nákladní vozidla v lokální a dálkové dopravě
• S nakládacím čelem

Akumulátory Bosch T5 HDE
(Heavy Duty Extra)
Akumulátory Bosch pro užitková vozidla
šetří čas i peníze. Akumulátory Bosch
řady T mají k dispozici nejvyšší rezervy
výkonu. To nabízí rozhodující výhody při
vysokém zatížení v provozu užitkových
vozidel, pro spolehlivé zásobování energií a zajištění stálé provozuschopnosti
drahé dopravní techniky.

T3*

Odolnost vůči
vibracím*
Startovací výkon
Skladování

T5 Heavy Duty
Extra

T4 Heavy Duty

Bosch T3





bezúdržbové,
možnost doplnění
vody





není možná

až 400 %

až 300 %

překračuje
standard EN

130 % díky
technologii Silver
a skleněnému
mikrovláknu

120 % díky
technologii Silver

100 %

10x odolnější vůči
vibracím

10x odolnější vůči
vibracím

extrémně odolné
vůči vibracím

130 %

120 %

100 %

18 měsíců

15 měsíců

až 12 měsíců

* V porovnání s běžnými startovacími akumulátory

dále vyvíjela. Zatím posledním výsledkem
vývojového oddělení je nová slitina olovo-vápník-stříbro dosahující ještě lepších
užitných vlastností. Ty oceňují i významní
výrobci automobilů po celém světě, a to

nejen v oblasti osobních vozidel. Bosch je
jedničkou v napájení i na poli dodávkových
a nákladních vozidel.
PhDr. Petr Semerád

AK
CE
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Let

Natočte si plno energie
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●

Stabilní kvalita

●

Vysoká životnost

●

Trvale vysoký startovací výkon

●

Maximální bezpečnost

www.bosch.cz/aa

www.bosch.sk/aa

Akce platí do 31. 10. 2011 nebo do vyčerpání zásob.

www.bosch.cz

K dostání u našich obchodních partnerů
a v síti autoservisů Bosch Car Service.

www.bosch.sk

Ke každému akumulátoru získáte půllitr
ze speciální edice 125 let Bosch
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90 let Bosch Car Service
na svým know-how. Jeho základy spočívají v podrobné technické dokumentaci,
která je dostupná v softwaru a diagnostickém zařízení Bosch, které umožňuje
její snadné použití. Bosch jako partner
vám poskytne kompletní výkon pod jednou střechou; jinými slovy, naše technologie a naše know-how vám umožní
získat konkurenční výhody.

Společně i pro sebe
Letos je tomu rovných 90 let kdy spatřil světlo světa první autoservis Bosch,
konkrétně šlo o servis Max Eisenmann
& Co. v Hamburku v roce 1921. První
registrovaná značka servisů Bosch se
na trhu objevila o 4 roky později, v roce
1925, a postupným vývojem se přeměnila v roce 1999 v logo Bosch Service,
jak jej známe dnes.
Přes 15 000 autoservisů ve více než 140
zemích… to je něco, s čím zakladatel
Robert Bosch asi jen těžko na začátku
počítal. Hned na začátku rozvoje automobilového průmyslu se však skupina
Bosch stala známou výrobcům a vývojářům nových technologií jako důvěryhodný partner a dodavatel. To umožnilo
servisům sítě Bosch Service nabídnout
nejlepší kvalitu oprav, nejlepší služby
pro všechny značky vozidel a pomohlo
jim držet krok s nejnovějšími technologiemi. Tento fakt dával servisní síti Bosch
Service náskok před konkurencí tehdy
a dává jí stejný náskok i dnes.

Hlavní aspekty úspěchu
konceptu Bosch Car Service
Síla značky
Bosch je silná značka, která je uznávána
díky inovativním technologiím v automo-

bilovém průmyslu. Samotný zakladatel
společnosti, Robert Bosch, kladl důraz
na kvalitu výrobků. Z toho důvodu se
značka Bosch stala synonymem efektivnosti a dlouhé životnosti. Vy i vaši
zákazníci se i dnes můžete spolehnout
na tento slib kvality. Pomocí našeho servisního konceptu a jeho služeb, dodávek
náhradních dílů a značky Bosch získáte
výhody, díky kterým výrazně překonáte
vaše konkurenty.

Staňte se členem silného společenství
Bosch Car Service. Pravidelně se budete
se svými kolegy setkávat na konferencích,
kde si můžete vyměňovat nápady a zkušenosti – a v rámci toho se budete aktivně podílet na rozvoji sítě Bosch Car
Service. Pochopitelně budete mít rovněž
čas na neformální osobní setkání se svými kolegy. Kromě toho můžete využívat
poradenství a školení, což vám umožní
držet krok s vývojem.

Školení a poradenská linka
Efektivní marketing
Bez efektivního marketingu nemůže v současnosti servis uspět (a to bez ohledu na velikost). To je důvodem, proč síť Bosch Car
Service spoléhá u svých členů na profesionální a soustavný marketing. Může to být
reklama zaměřená na získání nových zákazníků nebo vytvoření kompletních opatření
na udržení těch stávajících. Členům sítě
poskytujeme pokyny a informace od jednoduchých letáků až po zvláštní akce, které
se zaměřují na širokou škálu potenciálních
zákazníků. Díky tomu se můžete soustředit
na práci, kterou právě děláte.

Technické know-how
Klíčem k úspěchu je přeměna know-how
na výkon. Koncept Bosch Car Service vyniká nad ostatními systémy dílen zejmé-

Naše prvotřídní školení vám poskytne potřebné know-how pro všechny systémy vozidel, ať již od firmy Bosch nebo od jiných
značek. Narazíte-li na zdánlivě neřešitelný
technický problém, naše poradenská linka
vám zprostředkuje přímý kontakt s technikem Bosch, který vám pomůže.

Kvalita a orientace na zákazníka
Kvalita má význam pouze tehdy, pokud ji
zákazník cítí a pokud ji dokáže rozpoznat.
Důležitou roli v každodenním fungování
servisu, zejména v problematické situaci,
hraje to, abyste svým zákazníkům vždy
poskytovali kvalitní služby. Vzhledem
k tomu, že bereme tuto skutečnost velmi vážně, poskytujeme pomoc ve všech
oblastech s ohledem na zajištění kvality
a orientaci na zákazníka.

Bosch jako
partner dílen
- včera, dnes
i zítra.

1921
První servis Bosch:
Max Eisenmann & Co.
v Hamburku

1925
První registrovaná
značka servisů Bosch
v červené barvě

1930
Standardní globální
specifikace pro
servisy Bosch

1939
Servis Bosch v Manile

1971
Použití moderního loga
Bosch Service

1991
Představení ESI
na CD ROM

Navštivte nás na www.bosch-service.cz a www.bosch-service.sk

1999
Nové logo sítě
Bosch Car Service

Formule Bosch | 2/2011

39

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

272 072 334

476 000 018

Jirkov

603 469 368

pobočka Praha

Praha

777 949 325

pobočka Brno
pobočka Telč

Brno
Telč

603 475 772
603 274 286

Čechy

Archeologická 1383

Hostivice

602 475 247

Morava

Fax

545 211 038
725 007 500

Brno

servis@adtechnik.cz

servis.bts1@seznam.cz
bts1@bts1.cz

226 003 311

724 417 844
Dornych 65

E-mail

miroslav.stanek@trost.com
jiri.dohnal@trost.com

545 244 849

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

Halova 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

Formule Bosch 2/2011

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
Ambrušova 4, 821 04 Bratislava
Tel. 02 48703255, Fax 02 48703555
E-mail: automobilova.technika@sk.bosch.com
IČO: 31355579

www.bosch.cz

*

90 let
Bosch Car Service

Bosch Car Service je autoservis:
•
•
•
•
•

pro všechny značky vozidel
ve kterém lze provádět údržbu vozu i v záruce
který poskytuje služby v prvotřídní kvalitě a to vše za dobrou cenu
ve kterém pracuje pravidelně odborně školený personál
s více než 14 000 autoservisy, kterým firma Bosch od roku
1921 nabízí svoje zkušenosti, znalosti a know-how

Bosch Car Service ... kompletně, odborně, výhodně.
www.bosch-service.cz

www.bosch-service.sk

