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Jubileum zachránce života
Od zahájení sériové výroby v roce 1995 
vyrobila společnost Bosch již 75 milionů 
systémů ESP®, a tím přispěla k vyšší bez-
pečnosti v silniční dopravě.

Program elektronické stability udržuje 
vozidlo bezpečně na vozovce, zvláště 
na kluzkých silnicích a při rychlém prů-
jezdu zatáčkami. Zamezuje tak neho-
dám způsobených smykem, které mívají 
zvláště těžké následky. „Jak ukazují vý-
sledky studií účinnosti, je ESP® po bez-
pečnostních pásech nejdůležitějším 
systémem v automobilu a v minulých le-
tech tento systém zachránil řadu životů,“ 
říká Gerhard Steiger, ředitel obchodní 
divize Bosch Chassis System Control. 
Společnost Bosch vyvinula ochranu pro-
ti smyku a celosvětově tento systém za-
vedla jako první společnost do sériové 
výroby v roce 1995. „Již od roku 2009 
vyrábíme celosvětově za rok více systé-
mů ESP® než systémů ABS,“ říká pan 
Steiger a dokládá tím celosvětové trendy 
pro vyšší bezpečnost v automobilu.

ESP® se stává sériovým vybavením
Pro OSN je ESP® efektivním opatře-
ním působícím proti rostoucímu počtu 
dopravních nehod v budoucích letech. 
Průzkumy ukazují, že aktivní bezpečnost-
ní systémy mohou zamezit až 80 procen-
tům všech nehod způsobených smykem. 
Proto stále více zemí předepisuje sério-
vé použití těchto systémů u všech nově 
do provozu uváděných vozidel. V Evropě 
toto platí pro vozidla, která jsou uvádě-
na do provozu od října 2011. Od listo-
padu 2014 je již není nutné hledat při 
koupi vozidla v seznamech volitelného 
příslušenství. Od tohoto data bude totiž 
systém ESP® sériovou výbavou všech no-
vě do provozu uváděných vozidel v EU. 
Již dnes je 72 procent všech nových 
osobních vozidel a lehkých užitkových 
vozidel v Evropě vybaveno systémem 
ESP®. Povinné vybavení všech vozidel 
do 4,5 tuny už platí v USA. V Austrálii, 
Japonsku, Koreji a Rusku budou pří-
slušné zákony platit v příštích letech. 
Celosvětově je v současnosti vybavová-
no 48 procent všech osobních vozidel 
a lehkých užitkových vozidel systémem 

ESP®, i v Číně sjíždí z výrobních pásů 
skoro každé páté nové osobní vozidlo se 
systémem ESP®. 

Od zahájení sériové výroby v roce 1995 
postupně Bosch krok za krokem vyvíjel 
aktivní bezpečnostní systémy a doplňo-
val je o další funkce. První verze měly 
hmotnost 4,3 kilogramy, aktuální 9. ge-
nerace je ve své základní verzi s hmot-
ností 1,6 kilogramu značně lehčí a kom-
paktnější. Podobným způsobem dokázal 
Bosch také snižovat ceny, a tím přispět 
k tomu, aby se tento důležitý bezpeč-
nostní systém bez problémů dostal 
i do malých vozidel.

Asistenční systémy pracují na bázi ESP®
Díky novým asistenčním systémům je 
jízda komfortnější a bezpečnější. Bosch 
vyvíjí funkce, které samočinně regulují 
vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla, 
umožňují vozidlu zajet do úzkých par-
kovacích mezer a dokáží řidiče v kritic-
kých situacích včas varovat. Řada těch-
to funkcí má jedno společné: brzdí bez 
aktivity řidiče. ESP® realizuje tyto povely 
pro brzdění. Vozidla vybavená tímto sys-
témem lze proto jednoduše rozšiřovat 
o další bezpečnostní a komfortní funk-
ce. Základem toho je síťové propojení se 
senzory snímajícími okolí vozidla. Tyto 
smyslové orgány vozidla rozpoznají další 
účastníky dopravy a sdělují do přísluš-
ných řídicích jednotek vzdálenost, rych-
lost a směr jízdy. Bosch nabízí rozsáhlou 
nabídku funkcí asistenta řidiče pracují-
cích na bázi ultrazvukových senzorů, vi-
dea nebo radarových senzorů. Příkladem 
je například Adaptive Cruise Control 
a předvídající systém nouzového brzdění.

Milí čtenáři,

vítám vás u dalšího vydání magazínu 
Formule Bosch. První jarní paprsky nás 
již zahřály na provozní teplotu a přida-
ly na pozitivní náladě, pojďme se tedy 
v tomto světle společně podívat, co no-
vého nás čeká ve světě automobilové 
techniky Bosch.

Jednou z novinek je i má osoba, proto se 
mi dovolte krátce představit. Jmenuji se 
Jitka Kramolišová a v automobilové di-
vizi u společnosti Bosch, pracuji od lis-
topadu 2003. První zkušenosti, které se 
časem změnily v dlouholeté, jsem získala 
v divizi prvovýroby, kde jsem pracovala 
v týmu obchodních referentek. Jedním 
ze stěžejních úkolů bylo zajištění objem-
ných dodávek autodílů přímo na výrobní 
linky závodů velkých automobilek v rám-
ci České republiky a Slovenska. Dále pak 
šlo o zajištění dodávek k drobnějším 
subdodavatelům napojeným na již zmí-
něné velké výrobní závody. Po ukončení 
mateřské dovolené 31. 12. 2011 jsem 
se opět vrátila k autodílům na pozici ob-
chodní referentky, avšak nyní již v rám-
ci divize AA (Automotive aftermarket). 
Z velkých objednávek se staly menší, 
častější, směřující k našim zákazníkům, 
velkoobchodům. V divizi AA nyní obhos-
podařuji významné české i slovenské 
zákazníky.

Závěrem bych ráda vám všem popřála 
mnoho pracovních i osobních úspěchů, 
aby vás sluneční paprsky příjemně hřály 
celé jaro a léto a vnesly do vašich duší 
plno radosti a pohody.

Jitka Kramolišová
Obchodní referentka

Divize Automobilové techniky
Robert Bosch odbytová s.r.o.
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Únava a mikrospánek jsou často příčinou 
těžkých automobilových nehod. První pří-
znaky těchto problémů však lze zjistit včas. 
Systém rozpoznání únavy od společnosti 
Bosch to dokáže poznat na základě pohy-
bu volantu a včas doporučí řidiči udělat si 
přestávku.

Potřebné informace jsou získávány 
z elektrického servořízení nebo z přísluš-
ného senzoru úhlu volantu, který je čas-

Boj s mikrospánkem

to na palubě již součástí systému ESP®. 

Cenově výhodná funkce pomáhá mimo-

řádným způsobem ještě více zvyšovat 

bezpečnost v silniční dopravě. Systém 

rozpoznání únavy od společnosti Bosch 

je použitelný v osobních a lehkých užit-

kových vozidlech a lze jej integrovat 

do různých řídicích jednotek ve vozidle.

V roce 2009 byl poprvé zaveden do séri-

ové výroby v novém Volkswagenu Passat, 

Spínače pro náročné případy
Jako přední firma v oblasti inovací u elektri-
ky a elektroniky motorových vozidel nabízí 
společnost Bosch širokou paletu produktů 
pro osobní i užitková vozidla.

Ta obsahuje od fanfár až po relé, od spo-
jovací techniky až k sortimentu spínačů. 

Spínače byly nyní doplněny o program 
robustních univerzálních vestavných spí-
načů pro užitková vozidla.

Zde nabízené spínače jsou koncipová-
ny pro tvrdé pracovní využití, například 

nejnovější model vybavený touto funkcí 
je nový Passat Alltruck .

Vliv únavy na nehodovost ukazuje řada 
studií. V roce 2010 zveřejnil americký 
automobilový klub AAA vyhodnocení dat 
nehod amerického ministerstva dopravy. 
Zde je uvedeno, že přibližně 17 procent 
všech smrtelných úrazů v USA bylo způ-
sobeno unavenými řidiči za volantem.

Klesající koncentrace a únava ovlivňují 
chování při řízení a reakční časy řidiče. 
Zhoršují se motorické schopnosti a cho-
vání při řízení je méně přesné. Řidič mu-
sí častěji provést malé korekce v řízení. 
Algoritmus nového systému rozpoznávání 
únavy analyzuje chování řidiče při řízení 
již od začátku jízdy, a rozpozná tak změny, 
které vznikají při dlouhotrvající jízdě a při 
únavě řidiče. Typickým znakem klesající 
koncentrace jsou fáze, ve kterých řidič 
skoro neřídí, a potom v malých rychlých 
zásazích do řízení koriguje dráhu vozidla. 
Z četnosti těchto typických korekcí do ří-
zení a z dalších parametrů, jako například 
doba jízdy a denní doba, vypočítává tato 
funkce index únavy. Pokud tento index 
stoupne nad určitou hodnotu, tak za-
čne například blikající šálek kávy na pří-
strojové desce informovat řidiče, aby 
si udělal přestávku. Systém rozpoznání 
únavy od společnosti Bosch je důležitým 
prvkem vybavení vozidla a může přispět 
k vyšší bezpečnosti na silnicích. 

v autobusech, dodávkových vozidlech 
a u stavebních strojů, kde je vyžadová-
na jejich mimořádně spolehlivá funkce. 
Kromě toho se dodávají odpovídající spí-
nače pro každou spínanou funkci.

Díky modernímu designu, snadné mon-
táži a jasným funkčním symbolům jsou 
nové vestavné spínače vhodné pro skoro 
všechny kabiny řidičů a přístrojové desky.

Nový program vestavných spínačů zákaz-
níky samozřejmě přesvědčí také milion-
krát osvědčenou technikou Bosch.
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Společnost Bosch přišla na trh s první pl-
ně řízenou elektronickou jednotkou v roce 
1979 – byl to systém Motronic GS. 
Dne 5. října 2011 byla v Salzgitteru osla-
vována výroba 250milionté řídicí jednotky 
– přibližně 150 milionů jednotek bylo vy-
robeno pro zážehové motory a zhruba 100 
milionů pro vznětové motory. Tento systém 
je skutečným modelem úspěchu. Snižuje 
nejen spotřebu paliva, ale i emise škodli-
vých látek, a současně činí jízdu komfort-
nější a příjemnější.

Motronic jako první volně programovatel-
ná digitální řídicí jednotka zavedla soft-
ware do vozidel. Dalším milníkem ve vývo-
ji těchto systémů bylo zavedení regulace 
klepání v roce 1982, první elektronické 
řízení vznětových motorů (EDC) v ro-
ce 1986, zavedení sběrnice CAN v roce 
1991 a o dva roky později zavedení funk-
ce palubní diagnostiky (OBD). Systém 
Common Rail pro vznětové motory byl 
poté zaveden od roku 1997. V roce 1999 
byly ve formě řady ME7 zavedeny funkce 
na bázi řízení točivého momentu a v ro-
ce 2000 následovalo řízení pro motory 
s přímým vstřikem a poté systém Value 
Motronic pro segment nízkonákladových 
vozidel v roce 2007. BMW bylo prvním vý-
robcem, který tyto nové technologie zave-
dl před více než 30 lety. Tyto technologie 
v současnosti využívají všichni globální vý-
robci v oblasti prvovýroby. Během oslav 
ve výrobním závodě v Salzgitteru prohlásil 

pan Volkmar Denner zodpovědný za vý-
zkum, pokročilý engineering a za pláno-
vání výroby a technologie u Bosch Board 
of Management: „Motronic a EDC jsou 
extrémně komplexní systémy řízení mo-
toru, které nejen řídí řadu různých funkcí 
motoru, ale mají také důležitou roli u sí-
ťově propojených elektronických systé-
mů používaných v moderních vozidlech.“ 
Pan Denner věří, že řídicí jednotky mo-
toru Bosch zůstanou modelem úspěchu 
i v dnešních dnech. Portfolio již dnes za-
hrnuje příslušné řídicí jednotky pro kon-
cepce pohonu budoucnosti, jako jsou na-
příklad vozidla s moderními spalovacími 
motory, hybridní vozidla a elektromobily.

DGS-EC je celosvětově třetí firmou pro 
výrobu řídicích jednotek a vyrábí více než 
25 milionů jednotek za rok. Ke spojení vý-
robních jednotek GS a DS došlo v roce 
2008 sloučením dvou inženýrských jedno-
tek pro řídicí jednotky motoru. Nejnovější 
platforma řídicích jednotek je výsledkem 
této spolupráce, proto je také nazvána 
MDG1 a její uvedení na trh je plánováno 
v roce 2014. Tato řídicí jednotka je určena 
pro zážehové i vznětové motory a může 
být použita i pro alternativní pohony, te-
dy například u elektromobilu. „Tato řídicí 
jednotka nabízí uživatelům řadu výhod. 
Díky možnosti přizpůsobení nabízí řešení 
pro všechny segmenty trhu. Je vybavena 
přídavnými rozhraními, jako jsou PSI5 pro 
připojení digitálních senzorů,“ říká Walter 
Grote (DGS-EC/GP), ředitel obchodní 

jednotky DGS-EC zodpovědný za vývoj ří-
dicích jednotek motoru. Do nového soft-
waru mohly být rovněž integrovány veške-
ré funkční požadavky. Základní software 
vyhovuje standardům AUTOSAR 4.0.

Dvoustupňová koncepce využívaná DGS-
EC pro MG1 je rovněž novinkou. Přídavně 
k řadě produktů “Classic“, tedy k první 
řadě uvedené na trh a umožňující využívat 
aktuální uživatelský software, bude k dis-
pozici také řada “Technology“, která bude 
zaměřena na inovaci softwaru. Již v této 
úvodní fázi engineeringu projevují výrobci 
vozidel o novou jednotku MDG1 mimo-
řádný zájem. Příběh úspěchu řídicích jed-
notek Bosch proto stále pokračuje.

250 milionů vyrobených ECU Bosch – příběh úspěchu

Oslava výročí ECU:
Volkmar Denner (G21) ze 
správní rady Bosch, Walter 
Grote (DGS-EC/GP) ředitel 
obchodní divize DGS-EC, 
Egbert Prietz (SzP/MSP32), 
vedoucí směny a výroby 
ECU, a Frank Theil (SzP/PT) 
ředitel závodu v Salzgitteru 
(zprava doleva).
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Počátkem roku 2012 byla podepsána 
smlouva o joint venture 50:50 mezi spo-
lečnostmi Bosch a Daimler. Po schválení 
antimonopolními úřady bude joint venture 
EM-motive GmbH vyvíjet a vyrábět inovač-
ní elektromotory (trakční motory) pro elek-
tromobily.

Hlavním sídlem EM-motive bude 
Hildesheim, kde bude i výrobní závod. 
Další sídla pro oblast engineeringu se 
očekávají v oblasti Stuttgartu, v blíz-
kosti obou společností. V současnosti 
zaměstnává 100 zaměstnanců a je říze-
na dvěma řediteli se stejným statutem 
z příslušných partnerských společností.

Cílem spolupráce mezi společnostmi 
Bosch a Daimler je v oblasti elektromo-

bility využití kombinovaných zkušeností 
a synergie k zajištění urychlení vývoje 
trakčních motorů pro elektromobily 
s akumulátory, palivovými články ne-
bo dalšími prvky. Člen představenstva 
Bosch zodpovědný za elektrické poho-
ny pan Wolf-Henning Scheider (G42) 
k tomuto uvedl: „Uvedená spolupráce 
znamená, že investujeme do bezpečné 
budoucnosti pro evropský automobilo-
vý průmysl a provádíme správný krok 
pro rozšíření našeho portfolia v oblasti 
elektromotorů pro všechny spotřebi-
tele.“ Profesor Herbert Kohler, ředitel 
E-Drive & Future Mobility u společnos-
ti Daimler dodává: “Litium-ionové aku-
mulátory a elektromotory jsou klíčový-
mi komponenty našich elektromobilů. 
Spolupracujeme se společností Bosch, 
protože víme, že jsme na naši stranu 
získali dlouhodobého partnera, který 
perfektně doplňuje činnost naší společ-
nosti.“

Od roku 2012 jsou elektromotory také 
využívány pro elektromobily prodávané 
pod značkami Mercedes-Benz a Smart. 
Poslední generace elektrického moto-
ru u Smart Fortwo bude v této cestě 

Bosch a Daimler uzavřeli joint venture pro elektromotory

na prvním místě a její zavedení na trh 
probíhá právě nyní. „Tento joint ventu-
re zajistí základy pro vývoj konkurence-
schopných elektromotorů s modulární 
konstrukcí tak, aby plně splňovaly poža-
davky širokého spektra funkčních vlast-
ností,“ říká Michale Jaeger (SG-EHM/
PG) zodpovědný za motory u společnos-
ti Bosch a aktuální projektový manager 
v tomto joint venture. EM-motive zahájí 
dodávky svým mateřským společnostem 
a společnost Bosch bude zajišťovat pro-
dej třetím stranám. Do konce roku 2020 
se plánuje výroba více než milionu elek-
tromotorů.
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První jednotka zapalování Bosch byla po-
užita ve vozidle „Daimler“ v roce 1898 
a společnosti Bosch a Daimler od té doby 
spolupracují a trvale přinášejí na trh ino-
vační technologie. Intenzivní spolupráce 
pokračuje mezi těmito společnostmi až 
do dnešních dnů.

Společnosti Bosch a Daimler oslavily 
své 125. výročí v roce 2011. Každá ze 
společností má své vlastní místo v au-
tomobilové historii. To je potvrzeno řa-
dou milníků ve spolupráci mezi Daimler 
a divizemi GS a tyto aktivity sahají až 
do doby založení společnosti Bosch. 
Ve stopách zapalovací jednotky oslavi-
ly zapalovací svíčky svůj debut v prvním 
„Mercedesu“ v roce 1902. První vysoce 
výkonné zapalovací systémy s magne-
tem byly použity v legendárním vozidle 
Silver Arrow v roce 1938. O šestnáct let 
později sjela z výrobní linky první vozi-
dla 300SL vybavená první sérií systémů 
s přímým vstřikováním benzinu. A v ro-
ce 1978 byl systém D-Jetronic uveden 
na trh ve vozidle 300 SEL.

„Tento krátký výčet z naší historie uka-
zuje, že společnost Daimler se vždy 
zaměřovala na špičkovou kvalitu a ino-
vační technologie. Náš nový projekt mo-
dulárního V-motoru (MoVE) se od této 

filozofie neliší. Jedním z našich hlavních 
úkolů je dosáhnout a udržet tuto vyso-
kou úroveň kvality od oblasti engineerin-
gu až pro sériovou výrobu,“ zdůrazňuje 
Hermann Buchwald (GS/SDA), ředitel 
společnosti pro zákazníky. Toto vše je 
provázeno vynikající spoluprací v tech-
nologické oblasti.

Nové motory s piezo-technologií
Společnost Daimler v současnosti pře-
chází u svých spalovacích motorů ze sys-
témů port fuel injection (PFI) na systém 
direct gasoline injection (DGI). Na rozdíl 
od svých konkurentů se však společnost 
Daimler rozhodla pro piezo-technologie. 
Společnost GL je dodavatelem celých 
systémů pro tuto novou generaci moto-
rů, včetně elektronických řídicích jedno-
tek, vstřikovačů, vysokotlakých čerpadel, 
zapalovacích systémů, technologie sen-
zorů a akčních členů. Díky použití přímé-
ho vstřikování paliva a piezo-vstřikovačů 
mají nové motory o 15 % nižší emise CO2 
oproti předchozím motorům PFI, a stá-
vají se tak měřítkem výkonnosti ve své 
třídě. Mercedes CLS 350 BlueEfficiency 
je důkazem toho, že i velké motory mo-
hou snižovat spotřebu paliva a být šetr-
né k životnímu prostředí. Toto inovační 
vozidlo se sedmistupňovou automatic-
kou převodovkou s přímým vstřikováním 

paliva však dokáže víc než jen zrychlit 
z 0 na 100 km/hod. za 6,1 sekundy. Díky 
využití inovačního spalování chudé smě-
si má motor s výkonem 306 KS s novou 
piezoelektrickou řídicí jednotkou spotře-
bu pouze 6,5 litru paliva na sto kilometrů 
na trase ze Stuttgartu do Bonnu, která 
zahrnuje dopravní zácpy, práce na silni-
cích a rychlostní omezení. Sériová vý-
roba řady MoVE s šestiválci se zdviho-
vým objemem 3,5 litru a s osmi válci se 
zdvihovými objemy 4,6 litru a 5,5 litru 
a s turbodmychadlovým přeplňováním 
byla zahájena koncem roku 2010.

Nové čtyřválcové motory M270 a M274 
jsou také vybaveny turbodmychadlem, 
systémem DGI a piezo-vstřikovači, by-
ly uvedeny celosvětově na trh koncem 
roku 2011.

GS a Daimler tvoří historii automobilového průmyslu

Daimler využívá piezoelektrické vstřikovače 
od GS v jeho nových úsporných motorech.
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 � Získání informací bude rychlejší a jednodušší. 
Už po identifikaci vozidla bude možné jedním kliknutím 
zjistit např. seznam instalovaných systémů včetně 
toho, zda je možno provést prostřednictvím KTS jejich 
diagnostiku. Konec metody „pokus – omyl“.

 � Komunikace a informace budou ještě těsněji provázány. 
Už nebude třeba dohledávat informace podle kódu závad. 
ESI[tronic] 2.0 nabídne informace a návod k řešení 
závady stisknutím jediného tlačítka.

ESI[tronic] 2.0

Bosch je firma, která ráda staví na věcech osvědčených a tradič-
ních. Na druhé straně, přes veškerou tradici, je třeba držet krok 
s vývojem. Nebo ještě lépe, být o pořádný kus před ním. Z tohoto 
úhlu pohledu je tedy víc než pochopitelné, že známý a osvědčený 
program ESI[tronic] dostává novou verzi ESI[tronic] 2.0.

Nový ESI[tronic] 2.0 je technicky vzato nástupcem dvou růz-
ných programů, jejichž kořeny se datují víc než 10 let nazpět. 
Prvním je katalog náhradních dílů a komplexní vědomostní 
databáze. Tedy to typické okno s modrým pruhem vlevo, které 
slouží jako rozcestník ke všem dostupným informacím. Druhým 
programem, který bude novou verzí nahrazen, je samotný ko-
munikační program pro modul KTS, díky němuž lze komu-
nikovat s vozidlovými systémy. Právě úzké propojení těchto 
dvou prostředí bylo charakteristickým a unikátním znakem 
diagnostické techniky Bosch. ESI[tronic] 2.0 tuto myšlenku 
ještě dále zdokonaluje.

Co je nového?
Stručně řečeno, všechno. Tedy informace a komunikační 
schopnosti zůstávají. Nástroje a způsoby, jak se k nim dopra-
covat, jsou ale úplně nové.

 � Vše v jednom prostředí. Už nebude třeba myslet na to, 
aby během diagnostiky zůstalo zachováno propojení 
mezi informačním a komunikačním programem a ctít 
posloupnost pracovních kroků tak, aby propojení nebylo 
ztraceno. Nyní si uživatel hned na začátku definuje 
vozidlo, se kterým chce pracovat, a pro komunikaci 
i získání relevantních informací bude stačit jedno 
univerzální prostředí.

 � Stabilita a spolehlivost je už dlouho dopředu testována 
a laděna v rámci dobře známého programu pro  
KTS 340, který řadu principů ESI[tronic] 2.0 využívá 
již nyní. Díky moderním databázovým nástrojům 
bude i samotné fungování programu výrazně rychlejší 
a stabilnější.

 � Online registrace a přiřazení aktivačního hesla. 
Odpadá telefonování a posílání mailů pro získání 
aktivačního kódu, stejně jako jeho zdlouhavé přepisování. 
Zprovoznění si uživatel vyžádá rychle a snadno sám 
a program si ho automaticky načte a uloží.
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Počet instalací
Dosud platilo, že ke každé licenční smlouvě se váže možnost 
instalace až na tři libovolné počítače užívané v rámci jedné 
provozovny. ESI[tronic] 2.0 je možné v rámci jedné licenční 
smlouvy nainstalovat pouze na jedno PC. To ale neznamená, 
že se servis musí vzdát možnosti používat program na dalších 
počítačích, tak jak byl dosud zvyklý. Ke každé licenci lze při-
koupit další dvě dodatečné instalace, které bude možné užívat 
v plném rozsahu jako dosud.

Cena
Stručně řečeno, cena se výrazně nezmění. Nová licenční pra-
vidla neumožňují zachovat původní ceník, ale filozofie firmy 
Bosch je taková, aby typický uživatel, který v současnoti vy-
užívá jednu instalaci ESI[tronic] na dílenském PC ve spojení 
s KTS,  a druhou instalaci např. na PC v kanceláři, navýšení 
ceny nepocítil.

Kompletní ceník bude zveřejněn v nejbližší době, ale už nyní 
se lze přesvědčit o tom, jak se přechod na novou verzi odrazí 
na cenách na případové studii v následující tabulce.

 � Online aktualizace. Zasílání DVD 4x ročně zůstane 
zachováno. Zákazník bude mít ale možnost získat 
aktualizace online přímo z centrálního serveru Bosch 
ESI[tronic] 2.0. Program se sám připojí, stáhne 
a nainstaluje právě ty aktualizace, které jsou třeba, a to 
včetně dílčích vylepšení, na něž by jinak musel čekat až 
do doručení nových DVD.

Počet 
nainstalovaných 

PC

Současná 
verze 

ESI[tronic]

ESI[tronic] 2.0

1

24 300,- Kč

22 530,- Kč

2 23 760,- Kč

3 24 990,- Kč

1  Tabulka předpokládá licenci v rozsahu plné komunikace KTS 
a diagnostických návodů SD + SIS (odpovídá současné verzi 
C9) včetně základního modulu A. 

Ceny jsou uvedeny v Kč bez 20 % DPH.

Distribuce a přechod na novou verzi ESI[tronic] 2.0 bude pro-
bíhat postupně. První, kdo si novou verzi nainstaluje, budou 
noví zákazníci, kteří program objednají po 1. květnu tohoto 

roku. Stávající zákazníci pak budou mít možnost přejít na no-
vou verzi programu od začátku září 2012. Podrobné instrukce 
a pravidla pro tuto změnu budou koordinovány s našimi vel-
koobchodními partnery a všichni současní uživatelé o nich 
budou včas a podrobně informováni.

Cena a licenční pravidla
Nové technické a uživatelské řešení ESI[tronic] 2.0 si žádá 
i nové licenční podmínky. V první řadě je třeba říci, že s se-
bou přináší výrazně vyšší ochranu před nelegálním užíváním 
programu. Nejde zdaleka jen o ochranu firmy Bosch jako do-
davatele, ale především těch uživatelů, kteří za program řádně 
platí.
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KTS Truck

KTS truck není novinkou této sezony, ani 
tohoto roku. Od jeho uvedení na český trh 
uplynul takřka jeden celý rok. Za tu dobu se 
hodně změnilo. Proveďme malou rekapitu-
laci a připomeňme novinky pro rok 2012.

KTS Truck dostal kompletní české uživa-
telské rozhraní. V češtině není jen ovlá-
dání přístroje, ale i celé prostředí pro 
komunikaci. Přeloženy byly také pomoc-
né informace pro navázání komunika-
ce a umístění diagnostických přípojek. 
Česky je od konce roku 2011 i veške-
rá další dokumentace vztahující se jak 
k jednotlivým systémům, tak plány údrž-
by pro samotná vozidla.

Ještě k jedné změně došlo v ovláda-
cím programu ke KTS Truck od verze 
2012/1. Software ESI[tronic] for Truck 
byl začleněn do nové verze softwaru 
ESI[tronic] 2.0 jako modul s názvem 
Truck. Takže zákazníci, kteří pracu-
jí s KTS Truck, budou od začátku le-
tošního roku dostávat instalační DVD 
s označením ESI[tronic] 2.0, ze kterého 
budou instalovat pouze část „Truck“.

Aktualizace KTS Truck je zajišťována mi-
nimálně 4x ročně prostřednictvím výše 
zmíněných DVD. Vedle celkem logické-
ho rozšiřování záběru v rámci náklad-
ních vozidel, návěsů, přívěsů a autobu-
sů se intenzivně pracuje i na přesahu 
do sféry lehkých užitkových automobilů. 
Aktuálně např. Ford, Fiat nebo Citroën. 
KTS Truck tak nabídne základní komuni-

kační schopnosti i pro vozidla, která jsou 
jinak doménou klasické KTS.

Na základě požadavků zákazníků přiby-
la do prostředí KTS Truck nová funkce 
pro tzv. vzdálenou diagnostiku. Tedy 
pro případ, že řidič dokáže přes palub-
ní diagnostiku vozidla vyčíst kód záva-
dy, ale nemá k závadě další informace. 
V takovém případě stačí zadat kód zá-
vady do připraveného políčka programu 
ESI[tronic] 2.0 - Truck a systém k němu 
dohledá veškeré dostupné informace 
i bez nutnosti připojení k vozidlu.

KTS Truck je v současnosti možné 
pořídit ve dvou provedeních
Základní variantou je nákup pouze komu-
nikačního modulu KTS Truck. Ten je pak 
prostřednictvím protokolu Bluetooth 
bezdrátově propojen s vlastním PC zá-
kazníka, z kterého potom probíhá vlastní 
komunikace s vozidlem.

KTS 800 Truck je set komunikačního 
modulu KTS Truck a dílenského table-
tu DCU 130, jenž v tomto setu nahra-
zuje PC zákazníka. Tato varianta přináší 
výhodu v podobě zařízení, které je už 
ve své podstatě připraveno k nasazení 

jak v dílenských podmínkách, tak i pří-
mo v terénu. Dispozice mu k tomu dává 
dvojice akumulátorů, ovládání dotyko-
vým displejem a celková mechanická 
odolnost normy IP 54 a IP 65. To garan-
tuje schopnost odolat jak mechanickým, 
tak teplotním a chemickým vlivům, které 
mohou přístroj v tomto prostředí často 
ohrožovat.

Podpora prodeje
Pokud se rozhodujete pro nákup dia-
gnostiky pro nákladní vozidla, je pro vás 
připravena následující prodejní akce.

Do 30. června 2012 je pro zákazníky, 
kteří v tomto období KTS Truck objed-
nají, připraven bonus v podobě SW 
ESI[tronic] for Truck na první rok za spe-
ciálních podmínek.

Ing. Jan Horák

Při nákupu samostaného modulu 
KTS Truck bude SW na 1 rok poskyt-
nut za poloviční cenu.

Při nákupu KTS 800 Truck bude SW 
na 1 rok poskytnut v ceně zařízení.
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•	 Snadná	diagnostika	řídicích	jednotek	nákladních	
a užitkových vozidel, autobusů a přívěsů

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

•	 Praktické	a	mobilní	díky	bezdrátovému	propojení	
modulu KTS Truck a PC

* Zákazník obdrží ke KTS 800 Truck software ESI[tronic] for Truck na jeden rok v ceně přístroje nebo k modulu KTS Truck software ESI[tronic] for Truck 
na jeden rok za poloviční katalogovou cenu 19 728,- Kč /747,27 € vč. DPH. Akce je platná do 30. 6. 2012.

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

AKCE 

Software na 1 rok v ceně *
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S příchodem jara vzrůstá zájem motoristů 
o to, zda je v pořádku klimatizační systém 
jejich vozidla. Možnost nabídnout údržbu 
či opravu klimatizace již delší dobu neod-
myslitelně patří ke komplexnosti služeb 
kvalitního servisu. Proto Bosch na letošní 
jarní sezónu připravil novou řadu plniček 
klimatizací ACS 751/651/551 pro chladivo 
R134a. 

Klimatizace ve vozidle už dávno není jen 
výsadou luxusních vozů. Naopak, klima-
tizačním systémem je v současné době 
vybaveno více než 60 % malých automo-
bilů a více než 90 % vozů střední a vyšší 
třídy. A jejich podíl nadále vzrůstá. Tento 
trend není pouze u osobních vozidel, ale 
posouvá se i do vozidel užitkových, a je 
předpoklad, že v dohledné době se bude 
vyrábět jen velmi málo vozidel bez klima-
tizace v základní výbavě.

Klimatizační zařízení ve vozidle vyžaduje 
pravidelnou údržbu a vzhledem k nárůs-
tu počtu klimatizací vzrůstá i potenciál 
trhu pro kompetentní servis těchto za-
řízení. Zde se mohou uplatnit autoservi-
sy s dobrými znalostmi problematiky 
a hlavně správným vybavením. Někdo by 
mohl namítnout, že s nástupem nového 
chladiva R1234yf už plničkám pro chla-
divo R134a odzvonilo, ale opak je prav-
dou. Výrobci automobilů mají ještě stále 

povoleno dodávat nová vozidla s chla-
divem R134a v klimatizacích až do roku 
2016. To znamená, že za průměrnou do-
bu životnosti vozidla 20 let může servis-
ní přístroj s chladivem R134a přinést au-
toservisu ještě nezanedbatelný příjem.

V nové řadě zařízení pro servis klima-
tizací ACS nabízí Bosch 3 modely pro 
různé nároky servisu.

ACS 751: pro nejvyšší nároky na servis 
klimatizací osobních a užitkových vozi-
del – certifikace podle normy SAE J2788

ACS 651: robustní a moderní zařízení pro 
osobní a užitková vozidla

ACS 551: poloautomatické zařízení urče-
né pro cenově výhodný vstup do servisní 
praxe klimatizací

Hlavní společné vlastnosti 
všech modelů této řady
 � Přesná měřicí technika – přesné 

plnění chladivem
 �  Váha chladiva odolná vůči otřesům
 �   Integrovaná databanka předepsaných 

hodnot vozidel
 �   Robustní přístrojový vozík 

s inovovanou ergonomií
 �   Přehledný ovládací panel s možností 

sklopení při transportu
 �  3,5“ barevný displej

 �  Tiskárna pracovního protokolu
 �   Servisní otvory po obou stranách 

přístroje – snadný přístup k ventilům, 
zásobníku chladiva atd.

 �   Měření tlaku v zásobníku chladiva – 
digitálně na displeji

ACS 751
Plně vybavený přístroj 
s automatizovaným průběhem 
a certifikací podle SAE J2788

Bosch ACS 751/651/551 NOVINKA
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Přesná měřicí technika a ochrana 
životního prostředí
Pomocí vysoce přesné měřicí techniky 
a plně automatizovaného servisního po-
stupu zaručuje nový přístroj ACS 751 
ekologickou servisní práci při údržbě kli-
matizací osobních a užitkových vozidel. 
ACS 751 splňuje požadavky technicky 
nejnáročnějšího amerického standardu 
SAE J-2788 rozhodujícího v oblasti ser-
visu klimatizací. Tím bylo umožněno, aby 
toto zařízení získalo příslušnou certifika-
ci. Ta mimo jiné také garantuje odbornou 
a ekologickou manipulaci s chladivem.

Podle normy SAE J-2788 je při nakládá-
ní s chladivem potřeba dodržet určitá 
pravidla a podmínky, aby byl co nejvíce 
snížen negativní vliv na životní prostředí. 

Udělení certifikace je podmíněno splně-
ním následujících podmínek pro zařízení:

 �   Přesnost naplnění minimálně +/-15 g
 �   Množství odsátého chladiva > 95 % 

s přesností +/-30 g (prodloužení 
odsávání o cca 30 min.) 

 �   Kvalita vyčištění chladiva podle SAE 
J2099 (srovnatelné s novým) 

 �   10mikronové filtry zabraňující 
znečištění chladiva

 �   Pravidelná kalibrace váhových čidel 
 �   Informovanost o nasycení filtru/

vysoušeče 
 �   Automatická detekce a odpouštění 

nezkondenzovaných plynů

Plně automatizovaný průběh všech 
pracovních kroků
Odsátí a recyklace chladiva i použitého 
oleje, vakuování s následnou zkouškou 
těsnosti, doplnění nového oleje i UV adi-
tiva, stejně jako závěrečné přesné na-
plnění chladivem přebírá přístroj, aniž 
by byl nutný zásah operátora. Jednotlivé 
kroky je ale samozřejmě možné prová-
dět i manuálně.

Integrovaná databanka požadovaných 
hodnot osobních a užitkových vozidel
V zařízení jsou uloženy databanky s pl-
nicím množstvím odděleně pro osobní 
a užitková vozidla podle údajů výrobce 
a také individuální uživatelská databan-
ka. Databanky vozidel budou pravidel-
ně aktualizovány. Přístroj umožňuje jak 
funkci rychlého startu, tak výběr hodnot 
posledních 10 vozidel.

Jednoduchá intuitivní obsluha, velký 
optický indikátor stavu
Pomocí servisních vstupů na obou stra-
nách je dobře přístupná vnitřní část 
zařízení pro účely provádění údržby 
na zařízení. Kromě toho se nový přístroj 
vyznačuje také dobrými manévrovacími 
schopnostmi a jednoduchou, intuitivní 
obsluhou. Robustní dílenský vozík s vel-
kými kolečky a praktickou rukojetí lze 
v dílně snadno přemístit na požadované 
místo. Velký ovládací panel s přehled-
nou klávesnicí, barevným displejem 
s úhlopříčkou 3,5 palce a integrovanou 
tiskárnou může být při transportu kvůli 
ochraně sklopen. Velký optický indikátor 
stavu je dobře rozpoznatelný i z velké 
vzdálenosti. Zařízení kromě toho infor-
muje obsluhu také akusticky o stavu jed-
notlivých servisních kroků.

Možnost plnění dvěma druhy oleje – 
PAG a POE
V současné době se rychle zvyšuje počet 
vozidel s hybridním a elektrickým poho-
nem. Větší část z těchto vozidel je vyba-
vena vysokonapěťovým kompresorem se 
speciálním esterovým olejem (POE). Ten 
není mísitelný s běžným minerálním ole-
jem (PAG) používaným v kompresorech 
u vozidel se spalovacími motory. Při kon-
taminaci esterového oleje běžným ole-
jem PAG může dojít až ke zničení kom-
presoru hybridního vozidla. Proto jsou 
přístroje ACS 751 a ACS 651 vybaveny 
systémem zdvojeného vedení čistého 

oleje a technologií proplachování připo-
jovacích hadic k zamezení kontaminace 
jednoho oleje druhým. Také nádobky 
na čistý olej jsou samozřejmě zdvojené 
a jednoduchým mechanickým uspořádá-
ním je dosaženo toho, že v jednu chvíli 
může technik připojit k přístroji pouze 
jednu z nich. Navíc je ještě softwarově 
blokováno použití nesprávného oleje.
Více na přiloženém obrázku.

Stručný přehled hlavních vlastností 
ACS 751
 �   Certifikace podle normy SAE J-2788 

zaručuje odbornou a ekologickou 
manipulaci s chladivem

 �   Plně automatický průběh 
s možností manuálního ovládání

 �   Vnitřní test systému při každém 
zapnutí 

 �   V případě zjištění závady je obsluha 
informována 

 �   Indikace nutnosti provést údržbu 
přístroje 
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 �   Integrovaná databanka odděleně 
pro osobní a užitková vozidla 
i vlastní databanka

 �  2 druhy proplachovacího programu 

 �  Váha chladiva odolná vůči otřesům

 � 3 tlaková čidla

 � Robustní přístrojový vozík

 � Tiskárna

 �  Automatická detekce a odpouštění 
nezkondenzovaných plynů 

 � Použití olejů PAG a POE

ACS 651 
Maximálně vybavený přístroj pro 
profesionální práci

Zařízení optimalizované do autoser-
visu se středními až vysokými nároky 
na údržbu a opravy klimatizací. Vysoce 
přesná měřicí technika a plně automati-
zovaný průběh umožňují provádět servis 
klimatizací osobních i užitkových vozidel 
velmi efektivně a ekologicky.

Stručný přehled hlavních vlastností 
ACS 651
 �  Plně automatický průběh 

s možností manuálního ovládání

 �  2 druhy proplachovacího programu 

 �  Indikace nutnosti provést údržbu 
přístroje 

 �  Integrovaná databanka odděleně 
pro osobní a užitková vozidla 
i vlastní databanka 

 �  Váha chladiva odolná vůči otřesům

 � 2 tlaková čidla

 � Robustní přístrojový vozík

 � Tiskárna

 �  Automatická detekce a odpouštění 
nezkondenzovaných plynů 

 � Použití olejů PAG a POE

ACS 551
Správné vybavení pro ekonomický 
servis klimatizací

ACS 551 je ideální volbou, pokud chcete 
profesionální služby za atraktivní cenu. 
Za tu získáte nejen velmi přesnou mě-
řicí techniku od firmy Bosch, ale i velmi 
dobře vybavené zařízení se snadným 
ovládáním. ACS 551 je tedy přímo před-
určeno pro provozy s nízkým až středním 
vytížením v oblasti servisu klimatizací. 
Správnost plnění usnadňuje rozsáhlá da-
tabanka hodnot osobních vozidel.

Technické údaje ACS 751 ACS 651 ACS 551

Obsluha 

Manometr pro HP / LP 100 mm 100 mm 100 mm

Zobrazení tlaku v zásobníku 
chladiva

digitálně 
na displeji

digitálně 
na displeji

digitálně 
na displeji

Výstup protokolu na tiskárnu  ano ano ano

Indikace stavu optická/
akustická 

optická/
akustická

optická/
akustická

Integrovaná databanka vozidel osobní/užitková osobní/užitková osobní

Odsávání/recyklování/plnění 

Chladivo R134a R134a R134a

Interní zásobník 22 l, certifikát PED 22 l, certifikát PED 12 l, certifikát PED 

Množství odsátého chladiva > 95 % 94 % 80 %

Odsávací výkon kompresoru 18 kg / h 18 kg / h 18 kg / h

Výkon vakuovacího čerpadla 7,9 m³ / h 7,9 m³ / h 3,9 m³ / h

Kapacita filtru/vysoušeče 75 kg 75 kg 75 kg

Přesnost plnění +/- 10 g +/- 10 g +/- 10 g

Měřicí technika 1 přesná váha 1 přesná váha 1 přesná váha

Přesnost váhy +/- 2 g +/- 2 g +/- 2 g

Certifikace CE / PED/ SAE 
J-2788 CE / PED CE / PED

Olej/UV kontrastní prostředek/použitý olej

Olej PAG / POE PAG / POE PAG

Lahve (každá 250 ml) 2 expertní lahve, 
1 HDPE lahev 

2 expertní lahve, 
1 HDPE lahev 2 HDPE lahve

Měřicí technika 3 přesné váhy 3 přesné váhy 1 přesná váha

Přesnost +/- 1 g +/- 1 g +/- 1 g

Všeobecná data zařízení 

Hmotnost 110 kg 110 kg 110 kg

Rozměry (d x š x v) 725 x 652 x 
1277 mm 

725 x 652 x 
1277 mm

725 x 652 x 
1277 mm

Napájecí napětí 230 V 230 V 230 V

Provozní teplota 5 – 50 °C 5 – 50 °C 5 – 50 °C

Přípojka USB ano ano ano

Servisní otvory 2 ks vpravo 
a vlevo

2 ks vpravo 
a vlevo

2 ks vpravo 
a vlevo

Váha odolná vůči otřesům ano ano ano

Další informace o nových 
ACS  751/651/551 obdržíte 
u vašeho velkoobchodního 
partnera, viz strana  31.

Poloautomatický provoz
Všechny kroky jako je odsátí a recykla-
ce chladiva i použitého oleje, vakuování 
s následnou zkouškou těsnosti, doplně-
ní nového oleje, stejně jako závěrečné 
přesné naplnění chladivem jsou z části 
automatizované. Čistě manuální ovládá-
ní je možné pro jakýkoli krok.

Stručný přehled hlavních vlastností 
ACS 551
 �  Cenově výhodný poloautomatický 

přístroj s ručně uzavíranými ventily 
 � Proplachovací program 
 �  Integrovaná databanka pro osobní 

vozidla 
 �  Váha chladiva odolná vůči otřesům
 � 1 tlakové čidlo
 � Robustní přístrojový vozík
 � Tiskárna

Ing. Jan Horák
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Jednoho rána před začátkem školení přijeli dva účastníci do školi-
cího střediska kulhavou Fabií 1.2 HTP. Na dálnici kus před Prahou 
se rozsvítila kontrolka závad a vůz ztratil výkon jednoho válce. 
Posledních několik desítek kilometrů se vlekli po dálnici omezenou 
rychlostí. Není těžké si představit, jak asi auto jelo na dva válce.

Po příjezdu do dílny jsme napojili tester KTS 570 a po vyčtení 
paměti závad bylo hned jasněji. Jen pro úplnost uvedu, že šlo 
o systém řízení motoru Simos 3 s identifikací řídicí jednotky, 
viz obr. 1.

ho systému. Ve skutečnosti jde o zjištění stavu, kdy došlo 
k nepřípustně velkému poklesu úhlové rychlosti kliky motoru. 
Správně by mělo být uvedeno „vynechávání spalování“. To mů-
že být vyvoláno buď vynecháním jiskry, nebo výpadkem vstřiku 

Diagnostika konkrétní závady

Obr. 2 Záznam výpadků zapalování 2. válce

Obr. 1 Identifikace řídicí jednotky

Obr. 3 Závada byla prohlášena za sporadickou

V paměti závad byl uložen chybový kód P0302, bližší vysvětlení 
je na obrázcích 2 a 3.

Závady
Závady, v jejichž textu se objevuje výpadek či vynechávání 
zapalování, nemusí být nutně vyvolány chybou zapalovací-
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Měření na 1. a 2. válci bylo pro jistotu zopakováno, přičemž 
signál bezchybného průběhu zapalování na 1. válci byl uložen 
do paměti osciloskopu jako referenční obraz. K němu byl přiřa-
zen obraz nefunkčního zapalování 2. válce. Porovnání signálů 
je vidět na obrázku 7.

Obr. 4 Přiložení kapacitní sondy na povrch cívky EFS

Obr. 5 Signály zapalování 2. válce při volnoběhu

řídicí impulz pro 
koncový stupeň

Obr. 6 Signály zapalování 1. válce při volnoběhu

Obr. 7 Porovnání zapalovacích signálů 1. a 2. válce

v sekundáru cívky 2. válce, 
nevzniká žádné napětí

doba 
nabíjení 
cívky

fáze 
hoření 
pojistky

Obr. 8 Vadná cívka se zřetelnými „vadami na kráse“ 

paliva, eventuálně i mechanickou poruchou motoru vedoucí 
ke ztrátě komprese ve válci. Vylučovací metodou je potřeba 
zjistit, co ve skutečnosti vedlo k výpadku spalování ve válci. 
Nejjednodušší bylo začít měřením zapalování.

Zapalovací systém tohoto motoru je tvořen třemi jednojisk-
rovými (jednovývodovými) cívkami (EFS) nasazenými přímo 
na svíčkách. Nelze tedy použít běžné kapacitní snímače na ka-
bel, ale je nutno sáhnout po speciální vysokonapěťové kapacit-
ní sondě. Její provedení a způsob použití přibližuje obrázek 4.

Na cívce 2. válce byl vysokonapěťovou sondou nasnímán sig-
nál, který vidíme na obrázku 5.

Modrá křivka představuje signál kapacitní sondy, červená pak 
řídicí impulz pro koncový stupeň cívky. Po dobu trvání řídicího 
impulzu je koncový stupeň cívky sepnutý, tedy cívka se nabíjí. 
Na začátku řídicího impulzu by měl být vidět vysokonapěťový 
impulz na sekaáru vyvolaný změnou proudu v primáru cívky. 
Po ukončení řídicího impulzu by pak měl být vidět další vysoko-
napěťový impulz, tentokrát s opačnou polaritou, představující 
výboj jiskry. Zde však chybí.

Pro porovnání jsou na obrázku 6 představeny bezchybné 
signály zapalování na 1. válci.
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Horní dva průběhy představují statický referenční (vzorový) 
obraz. Světlezelená křivka představuje řídicí signál pro konco-
vý stupeň cívky 1. válce, tmavozelená pak signál na sekundáru 
sejmutý kapacitní sondou. Křivky ve spodní polovině obra-
zovky jsou signály zapalovací cívky 2. válce. Na první pohled 
je patrný rozdíl v průběhu vysokého napětí (modrá křivka). 
V cívce se neindukuje vysoké napětí pro jiskru.

Po vymontování a ohledání vadné cívky jsme objevily boule 
na povrchu cívky, jak je zřejmé z obrázku 8. 

Obr. 9 Průběhy zapalovacích impulzů po výměně cívky 2. válce

Patrně došlo ke zkratu v primárním vinutí cívky a následnému 
přehřívání cívky nebo koncového stupně, v jehož důsledku se 
pak zdeformovala izolace v okolí koncového stupně. 

Po montáži nové cívky jsme zaznamenali průběh jejího se-
kundárního napětí, viz modrá křivka v obrázku 9. Je vidět, že 
impulz vysokého napětí je zřetelně prokreslen a má dokonce 
větší amplitudu než impulz na cívce 1. válce (tmavozelená 
referenční křivka v horní části obrázku). Může to být způsobe-
no menší vzdáleností mezi kapacitní sondou a sekundárním 
vinutím uvnitř modulu cívky. Absolutní hodnoty sekundárního 
napětí tímto měřením nelze určit. Rozhodujícím parametrem 
pro posouzení funkce zapalování je v tomto případě doba ho-
ření jiskry, a tu lze určit přesně – 1,8 ms. Je shodná s dobou 
hoření jiskry v 1. válci a představuje dostatečně dlouhou jiskru 
pro dokonalé zažehnutí směsi.

Závěrem
Průběhy vysokého napětí na zbývajících dvou cívkách nevyka-
zovaly známky chybné funkce a motor po opravě běžel bez-
chybně. Na povrchu dvou původních cívek už ale byly také patr-
né náznaky boulí jako na vadné cívce 2. válce. Pravděpodobně 
bude jen otázkou času, kdy některá z těchto cívek začne též 
vynechávat.

Štěpán Jičínský a Zdeněk Komárek

Školicí středisko automobilové techniky Bosch



Formule Bosch | 1/2012 17

Termín Název Popis

2. 5. – 3. 5. KTS Školení pro Elit CZ

9. 5. – 10. 5. EDC IV Vstřikování DENSO, Denoxtronic, novinky ve vstřikování.  
NUTNÉ ABSOLVOVAT EDC III

14. 5. – 16. 5. EDC III. Školení pro Elit SK

17. 5. – 17. 5. Klimatizace Princip činnosti systému klimatizace, konstrukce a funkce komponentů 
systému dle nařízení Komise (ES) č. 307/2008

21. 5. – 23. 5. EDC III. Školení pro Trost SK

28. 5. – 30. 5. EDC I Elektronické systémy vstřikování nafty

4. 6. – 5. 6. Osciloskop II. Rozšíření informací o použití osciloskopu při hledání závad, praktická cvičení

11. 6. – 13. 6. JET III Vstřikování benzinu jiných výrobců

14. 6. – 14. 6. ME - NA Nákladní vozidla a autobusy
Irisbus, Iveco, Karosa, SOR, Neoplan, Renault, MAN, MB, Volvo, Nissan, 
Ford, VW, Scania, Astra, BMC, Bova, Catepillar, Dennis, Kamaz, Setra, 
Solaris, Steyer, DAF

18. 6. – 20. 6. JET IV Zážehové systémy Bosch Motronic, přímé vstřikování MED, OBD

21. 6. – 22. 6. KTS Testery elektronických systémů KTS 500/520/ 530/540/550/570/650/670

25. 6. – 25. 6. ME - DZ 9.00 hodin ME – značky – doškolovací zážehové

25. 6. – 25. 6. ME - DV 13.00 hod ME – značky – doškolovací vznětové

26. 6. – 26. 6. Bosch Breaking Systems Školení pro APM

20. 8. – 20. 8. ME - DZ 9.00 hod ME – značky – doškolovací zážehové

20. 8. – 20. 8. ME - DV 13.00 hod ME – značky – doškolovací vznětové

30. 8. – 31. 8. Osciloskop I. Základní principy funkce osciloskopu, nastavení a ovládání, praxe

3. 9. – 3. 9. Bosch Injection Systems Školení pro Elit CZ

4. 9. – 6. 9. EDC II Vznětové systémy CR, VP 29/30, VR 44, PDE

6. 9. – 6. 9. ME - NA Nákladní vozidla a autobusy
Irisbus, Iveco, Karosa, SOR, Neoplan, Renault, MAN, MB, Volvo, Nissan, 
Ford, VW, Scania, Astra, BMC, Bova, Catepillar, Dennis, Kamaz, Setra, 
Solaris, Steyer, DAF

10. 9. – 12. 9. EL IV Komfortní a bezpečnostní elektronika

11. 9. – 11. 9. Bosch Injection Systems Školení pro APM

17. 9. – 17. 9. Bosch Injection Systems Školení pro Elit CZ

17. 9. – 17. 9. Bosch Breaking Systems Školení pro Peterson

19. 9. – 21. 9. Školení pro Inter Cars CZ

24. 9. – 24. 9. Bosch Injection Systems Školení pro Inter Cars SK

25. 9. – 25. 9. Bosch Injection Systems Školení pro Inter Cars SK

26. 9. – 26. 9. Bosch Injection Systems Školení pro Elit SK

27. 9. – 27. 9. Bosch Injection Systems Školení pro Peterson

1. 10. – 1. 10. Bosch Injection Systems Školení pro Elit CZ

2. 10. – 4. 10. EDC III CR Lucas-Delphi, CR-Bosch EDC 16 ! Nutné absolvovat EDC-II !

22. 10. – 22. 10. ME - DZ 9.00 hod ME – značky – doškolovací zážehové

22. 10. – 22. 10. ME - DV 13.00 hod ME – značky – doškolovací vznětové

23. 10. – 23. 10. Bosch Injection Systems Školení pro Elit CZ

25. 10. – 25. 10. Bosch Injection Systems Školení pro APM

29. 10. – 31. 10. EL IV Školení pro Elit SK

5. 11. – 7. 11. JET V Přímé vstřikování SCI-Ford, EEC 5, Simtec

8. 11. – 9. 11. Hybrid Kategorie hybridů, konstrukce systému, Hybridy Mild, Strong a Power Split

12. 11. – 13. 11. EDC IV Vstřikování DENSO, Denoxtronic, novinky ve vstřikování. 
NUTNÉ ABSOLVOVAT EDC III

15. 11. – 16. 11. PB/ABS Systémy brzd a ABS Bosch a dalších výrobců

19. 11. – 20. 11. KTS Testery elektronických systémů KTS 500/520/ 530/540/550/570/650/670

21. 11. – 22. 11. Osciloskop II. Rozšíření informací o použití osciloskopu při hledání závad, praktická cvičení

3. 12. – 4. 12. EDC IV Školení pro Elit SK

5. 12. – 7. 12. Školení pro Peterson

10. 12. – 11. 12. EDC IV Školení pro APM

Termíny školení pro autoservisy v roce 2012

Přihlásit se na školení můžete na www.bosch.cz/aa nebo www.bosch.sk/aa v sekci Školení.
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Inovace pro vyvažování

Vyvažovačky Bosch si během minulých 
dvou sezon vybudovaly postavení dobře 
vybavených přístrojů za přijatelnou cenu. 
Specifické pojetí ergonomie, funkce, které 
dosud nebyly běžné ani u přístrojů o třídu 
výše, a výborná spolehlivost v provozu 
z nich dělají žádané zboží.

Pro rok 2012 připravil Bosch několik 
vylepšení stávajících modelů vyvažova-
ček řady WBE 42xx a 44xx. Ačkoli by se 
na první pohled mohlo zdát, že změny 
jsou jen kosmetické, opak je pravdou. 

Nedošlo k zásadní změně koncepce pří-
strojů, kterou si uživatelé oblíbili, ale 
ke zdokonalení některých funkcí.

Vyvažovací systém
Všechny modely těchto řad dostaly kom-
pletně nový vyvažovací systém. Ten zajis-
til zvýšení přesnosti a opakovatelnosti 
měření.

Druhým zlepšením, které nový systém 
přináší, je zkrácení vyvážení na 6 vte-
řin, a to včetně roztočení a následného 
dobrzdění kola do plného zastavení.

Vnější měřicí raménko
Nového provedení se dočkalo i vnější 
měřicí raménko. Hodnoty jsou nyní ode-
čítány pomocí senzoru úhlu natočení pří-
mo na jeho kloubu. To zvyšuje přesnost 
a zjednodušuje samotnou manipulaci.

Další inovace
Všechny modely disponují automatic-
kým rozeznáním typu vyvažovaného ko-
la. Obsluha již nemusí před samotným 
sejmutím rozměrů a vyvážením volit 
správný typ ráfku.

Všechny modely mají nově provedený, 
odolnější kryt kola a inovovaný odkláda-
cí systém s prostornějšími přihrádkami.

Díky těmto inovacím vyvažovačky Bosch 
utvrzují svou pozici velmi dobře vybave-
ných přístrojů střední třídy za rozumné 
ceny.

Petr Kunzl
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Bosch Diesel-Hybrid
 High-tec - příbuzenský vztah pro mobilní budoucnost!

Diesel News 

CP4 v Bosch eXchange
Rozšíření programu 
u čerpadel vznětových 
motorů

Vždy pěkně kapalné
Kapalnější paliva s filtry 
Bosch-Diesel
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Diesel-Hybrid
To nejlepší ze dvou světů

Elektromobilita od jednoho dodavatele
Všichni mluví o elektromobilitě. Bosch 
pro ni připravuje cestu. S technologie-
mi, komponenty a systémy pro elektri-
fikované pohony. V této oblasti pracuje 
v současnosti u společnosti Bosch více 
než 800 zaměstnanců. Tendence je stále 
stoupající.
 
Hybrid znamená pouze začátek
Na silnici se zatím ještě s elektromobily 
setkáme velmi zřídka. Určitě ještě uply-

ne dlouhá doba do doby, než bude mít 
elektrický pohon možnost srovnávat se 
z hlediska hospodárnosti a dojezdu se 
spalovacími motory. Hybridní systémy 
však něco nabízejí již dnes – pro ochranu 
životního prostředí a peněženky nabí-
zejí překlenovací technologii. 

Diesel a elektrický pohon: 
dvojnásobný výkon
Díky optimalizovanému přímému vstři-
kování Bosch zajišťují vznětové motory 

Přehled systémů v Diesel-Hybrid s přídavným elektrickým pohonem nápravy

Diesel 

moderních vozidel vysoce účinné spa-
lování s nízkým obsahem škodlivých lá-
tek a s nízkou spotřebou. V systém Die-
sel-Hybrid se tento výkon ještě násobí. 
Nejsilnějším trumfem hybridní techniky 
je přitom zpětné získávání energie bě-
hem jízdy. Při brzdění se elektrický stroj 
stává generátorem vytvářejícím výkon. 
Z brzdné energie se vytváří elektrická 
energie, která se ukládá do akumuláto-
ru, a při přepnutí na elektrický pohon 
může tato energie opět pohánět vozidlo. 

Motor - generátor Systém elektrické brzdyVysokonapěťový akumulátor Elektrický pohon nápravyInvertor

Bosch vyrábí centrální komponenty pro hybridní vozidla

1 2 3 4 5
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News Diesel 
Bosch je dnes již kompletním 
dodavatelem pro elektrickou mobilitu
V Reutlingenu se již rozběhla sériová 
výroba výkonové elektroniky. V Hildes-
heimu vznikají účinné elektromotory 
v novém společném podniku EM-mo-
tive GmbH. Bosch a Daimler přitom vy-
užívají svojí obrovskou kompetenci pro 
urychlení tohoto vývoje. 

A také hybridní vozidla se již dostávají 
do autoservisů
Součinnost spalovacího motoru a elek-
tromotoru klade nové požadavky na od-
borné znalosti a schopnosti autoservisů. 
Především při diagnostice a při manipu-
laci s vysokým elektrickým napětím až 
650 V. 

Pomocí speciální diagnostické techni-
ky, rozšířeného dílenského softwaru 
ESI[tronic] a školeních orientovaných 
na praxi u společnosti Bosch se mohou 
autoservisy včas profilovat jako kompe-
tentní odborná firma. 

Tak lze řidiče hybridních vozidel zahr-
nout do kmenového stavu dílny jako no-
vou skupinu zákazníků. 

Celosvětově první Diesel-Hybrid: 
Uvnitř s technologií Bosch
Ještě se ani nedostal na trh a již byl oce-
něn renomovaným vyznamenáním „Das 
Grüne Lenkrad“ (Zelený volant): Peu-
geot 3008 HYbrid4 je celosvětově plně 
hybridním osobním vozidlem kombino-
vaným se vznětovým motorem. 

Kombinace vznětového motoru a elek-
trického pohonu umožňuje dosáhnout 
úsporu spotřeby až 35 procent. 

Elektrické komponenty od motoru až 
po vysokonapěťový generátor a také 
speciálně přizpůsobené ESP byly vyvi-
nuty v úzké spolupráci se společností 
Bosch.

Systém pro následné zpracování spalin Bosch Emission System (příklad)

Orání s „nekuřákem“
Také pro zemědělská vozidla platí stále 
přísnější emisní normy. Pro sledování 
oxidů dusíku a částeček se používá 
osvědčená technologie SCR (Selec-
tive Catalytic Reduction) s redukčním 
činidlem AdBlue a filtry. Správné dáv-
kování zajišťuje systém Denoxtronics 
společnosti Bosch. Na veletrhu Agri-
technica 2011, který je celosvětově 
největším veletrhem zemědělské 
techniky, představil Bosch emisní sy-
stémy jako řešení přizpůsobené pro 
zemědělský provoz. Ve středu pozor-
nosti jsou účinné systémy pro snižování 
oxidů dusíku a částic s kompaktní-
mi rozměry, které dokáží optimálně 
využívat zástavbové prostory, které 
jsou v těchto vozidlech často velmi malé.

Kompletní následné zpracování spalin 
Společnost Bosch Emission Systems 
GmbH & Co. KG se sídlem ve Stuttgar-

Čistá polní práce

tu byla založena v roce 2010 firmami 
Bosch, Deutz a Eberspächer. Výroba je 
realizována v Neunkirchen v Saarland 
– od druhého pololetí 2012 také v ame-
rickém městě Michigan. V programu je 
efektivní následné zpracování spalin 
jako cenově výhodné kompletní řešení.  

Čistý vzduch při nejvyšším výkonu 
Z vyzkoušených standardních prvků se 
pro každé vozidlo a každý stroj sesta-
ví odpovídající čistění spalin. Moduly 
přitom pokrývají vznětové motory s vý-
konem od 56 do 560 kW.

Efektivní redukce oxidů dusíku
Denoxtronic optimalizuje dávkování 
AdBlue: Nově vyvinutá směšovací trasa 
ve tvaru spirály zlepšuje rovnoměrnost 
rozdělování. Tak jsou oxidy dusíku 
regulovány až o 95 % a současně je 
snižována spotřeba paliva a emise CO² 
až o 5 %. 
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Palivové filtry Bosch
Bezproblémový provoz motoru s High-Tech filtračním výkonem

Filtry Bosch pro vznětové motory

Diesel 

systémů u vznětových motorů. Tam 
totiž stačily relativně malé částečky 
nečistot v palivu ucpat vedení, trysky 
nebo čerpadlo. Proto Bosch používá již 
od roku 1936 speciální papír pro filtry, 
který je trvale dále vyvíjen a díky svému 
vynikajícímu filtračnímu účinku je stále 
používán. Palivové filtry Bosch jsou 
v současnosti High-Tech produkty, kte-
ré zachytí i nejmenší znečištění v palivu. 
Tak chrání moderní vstřikovací systémy 
spolehlivě a po dlouhou dobu.

High-Tech filtry zachytí i nejmenší 
částice
V současnosti vyrábí Bosch palivové fil-
try přizpůsobené pro každý typ motoru. 
Patenty sahají od benzinových filtrů pro 
karburátorové motory až pro naftové 
filtry s integrovaným topením a sen-
zory pro systémy vstřikování Common 

Ochrana pro všechny vstřikovací 
systémy
Ucpané trysky karburátoru znečištěným 
palivem byly v dětských letech automo-
bilu najčastější příčinou poruch. Řešení 
nabídly palivové filtry, které Bosch vy-
rábí již od roku 1930. S vývojem tech-
nologií motorů však také trvale rostly 
požadavky na výkon filtrů. Svoji první 
velkou zkoušku výkonnosti musely filtry 
zvládnout se zavedením vstřikovacích 

Historické palivové filtry v porovnání s moderní filtrací.

Rail u vznětových motorů. Především 
moderní technika vznětových motorů 
klade nejvyšší požadavky na palivové 
filtry: Aby se čerpadla, trysky a ven-
tily vstřikovacích systémů vyráběné 
s přesností na tisíciny milimetru 
udržely stále průchodné, je nezbytné 
používat spolehlivou jemnou filtraci 
a odlučováním vody.

Náročná bionafta
Bionafta zvyšuje požadavky na pali-
vové filtry. Daleko silněji totiž váže vo-
du a znesnadňuje tak odlučování vody. 
Určité složky mohou palivový filtr velmi 
rychle ucpat. Bionafta působí nepříznivě 
i na těsnění a těleso filtru, což může vést 
k zakarbonování vstřikovacích trysek. 
Palivové filtry používané pro aplikace 
s bionaftou se proto vyrábějí ze speciáln-
ích materiálů (těsnění, těleso filtru i  mé-
dium). Jejich vyhřívání slouží rovněž ja-
ko prevence proti ucpání přívodu tohoto 
paliva. 

Filtry pro vozidla s automatikou Start/
Stop a s hybridními pohony
Také pro vozidla s automatikou Start/
Stop nabízí Bosch speciální palivové fil-
try. Více startů motoru vystavuje filtry 
silnějšímu pulzování tlaku. Konstrukce 
těchto filtrů tedy musí být robusnější, 
aby se zamezilo jejich prasknutí. Ne-
dostatek místa v motorovém pro-
storu hybridních vozidel vedl k vývoji 
mimořádně malých fitrů, které však 
nemají nijak omezen filtrační výkon 
a životnost. 
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Filtry pro Common Rail
Kompletní přehled dílů

News Diesel 

A  Přítok znečištěné nafty do filtru

B  Bimetalový ventil zajišťuje optimální teplotu nafty tím, že ji 

zahřátou vede zpětné vedení z motoru  do palivového filtru.

C Zpětné vedení do palivové nádrže

D Zpětné vedení z motoru

E Filtrace nafty

F Přepouštěcí ventil otvírá, pokud je tlak ve filtrované naftě 

vyšší než 1 až 1,5 baru

G  Vyčištěná nafta se vede do motoru

H  Přebytečná nafta se vede zpět do palivové nádrže

1 Víko filtru z plastu

2 Těsnicí kroužek

3 Kovový kroužek

4  Tlakově stabilní těleso filtru z plastu

5 Médium filtru (složené do hvězdice)

6  Bimetalový ventil (teplotně závislý spínač)

7 Zásobníkový prostor pro vodu

8 Šroub pro vypouštění vody

9 Odtoková trubička

Motor Iveco s „SCR only”

Euro 6 bez recirkulace výfukových plynů
Nové motory Iveco s „SCR only“
Společnosti Iveco a FPT Industrial vyvinuly technologii 
dle Euro 6 na bázi techniky SCR a toto zařízení již 
integrovaly do nových konstrukčních řad motorů 
Cursor a Tector. Realizace těchto účinných systémů 
SCR byla umožněna díky komplexnímu managementu 
AdBlue s přesným řízením v celém pracovním rozsahu, 
s optimalizovaným rovnoměrným rozdělováním a se 
zlepšenou technikou katalyzátoru. Toto je výsledkem 
výzkumu podporovaného FPT Industrial a řady 
patentů.
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News Diesel 
Nejvyšší požadavky 
Ve vznětovém motoru 
s nejvyšším specific-
kým výkonem pracují 
v současnosti systémy 
Common Rail s vyso-

kotlakým čerpadlem CP4. Pro tento 
High-Tech segment moderních systémů 
vstřikování vznětových motorů stou-
pá poptávka po opravách, u kterých je 
v souladu cena a zbytková hodnota vo-
zidla. To může do autoservisů přivést 
stále se rozšiřující okruh zákazníků. 

Novinka: Vysokotlaké špičkové 
produkty v Bosch eXchange
Ve stále aktuálním výměnném progra-
mu Bosch eXchange jsou nyní vedle CP3 
také nejnovější vysokotlaká čerpadla 
generace CP4 pro časové hodnotě od-
povídající opravy. Bosch eXchange tedy 
znamená cenově výhodnou a kvalitní 
opravu provedenou výměnou s prvot-
řídními komponenty opravovanými 
v sériové výrobě.

Funkční bezpečnost, spolehlivost a ži-
votnost jako u nově zakoupeného zboží. 
Výrobky Bosch eXchange lze používat 
i během záruční doby. Stávající záruka 
zůstane zachována, platné emisní nor-
my budou nadále splněny. A jsou dokon-
ce využívána i zlepšení produktu z aktu-
ální sériové výroby.

Úspěšnost při sériových opravách
Bosch má k dispozici rozsáhlé zkuše-
nosti v oblasti sériových oprav vstřiko-
vacích čerpadel vznětových motorů. Ty-
to opravy jsou již dlouhou dobu spojeny 
s nejvyšší přesností a s vysokými počty 
kusů. Pouze v oblasti klasických rotač-
ních čerpadel (VE) tak již bylo oprave-
no více než 230 000 rotačních čerpa-
del. Milníkem byla v roce 2002 rotační 

Perspektivy výměny
 Bosch eXchange nyní také pro CP4

Aplikace čerpadel CP3 ve vozidlech:
CASE, DAF CF, DAF LF, Ford Cargo, 
Iveco Euro Cargo

Aplikace čerpadel CP4 ve vozidlech:
Audi TDI: A3, A4, A5, A6, Q5, TT, Q7 
a A8

Seat TDI: Altea, Exeo a Leon

Škoda TDI: Octavia a Superb

Volkswagen TDI: Golf Plus, 
Golf Variant, Jetta, Passat, Scirocco, 
Tiguan, EOS a Touareg

vstřikovací čerpadla s radiálními písty 
VP44. S moderními výrobními zaříze-
ními vzniká kvalita "Made by Bosch". 
Od roku 2004 jsou v tomto programu 
také vysokotlaká čerpadla pro systémy 
Common Rail. 

Výměnné díly s maximální přesností
Komponenty Bosch eXchange mají až 
o 30 procent nižší cenu oproti novému 
zboží, garantují ale stejnou kvalitu. Aby 
toho bylo možné dosáhnout, jsou dodr-
žovány extrémně malé výrobní toleran-
ce. U vysokotlakých čerpadel jsou tyto 
tolerance například 0,5 mikrometru, te-
dy setina tloušťky lidkého vlasu.
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Zapalovací svíčky Bosch 
Správné zapalovací svíčky pro každý motor

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

www.bosch.cz  www.bosch.sk

News 
Perspektivy výměny
 Bosch eXchange nyní také pro CP4
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Výzkum ukazuje, že již nejméně každá třetí 
osoba žijící v Evropské unii trpí alergiemi. 
Epidemiologové tvrdí, že důvodem pro 
zvyšující se počet alergií je především tzv. 
západní způsob života, což obnáší zvýšený 
počet roztočů v moderních a čistých oby-
dlích, zvýšený provoz na silnicích, špatné 
stravovací návyky a čím dál častější chov 
zvířat přímo doma.

Výsledkem je výrazné zhoršení kvality 
života lidí postižených alergií. Těžkými 
příznaky jsou intenzivní rýma se silným 
zahleněním, ucpaný nos, záchvaty kašle, 
podráždění hrdla a dutin, pálení a slzení 
očí, svědění po těle v kombinaci se změ-
nami na kůži v podobě kopřivky nebo 
opakujících se otoků a dokonce i potíže 
s dýcháním.

Je snadné se domyslet, jak nepříznivý 
vliv na naši koncentraci mohou mít tyto 
příznaky během jízdy. Nedostatek kon-
centrace, pomalejší reakce, rychlejší 
únava mají negativní vliv na bezpečnost 
jak řidiče, tak dalších cestujících. V nej-
horším případě to může skončit tragicky. 
Výzkumy ukazují, že každoročně roste 
počet nehod, zvláště na jaře a o prázd-
ninách, které způsobí řidiči s těžkými 
příznaky alergie. Při cestování autem, 
zejména kolem polí a lesů, mohou navíc 
děti trpící alergií svými příznaky podráž-
dění odvádět pozornost rodiče, který 
řídí.

Díky kabinovým filtrům Bosch je ces-
ta příjemnější pro všechny cestující. 
Odstraňují ze vzduchu nasávaného 
do kabiny auta téměř 100 % pylu a ji-
ných alergenních látek. Lepší podmínky 
ve vozidle přinášejí řidiči možnost lépe 
se soustředit na bezpečnou jízdu.

Standardní kabinový filtr
 � Účinně čistí vzduch ve vozidle
 � Odstraňuje nečistoty, zlepšuje pocit 

v autě

Standardní kabinové filtry Bosch od-
straní až 100 % pevných částic, jako 
jsou saze, prach a nečistoty. Díky tomu 
je vzduch v autě čistší a příjemnější. 
Filtrační materiál je vysoce hygrosko-
pický, což zabraňuje růstu mikroorgani-

Dýchejte v autě čistý vzduch s kabinovými filtry Bosch
smů. Je určen pro provoz při teplotách 
od -40 ° C do +85 ° C.

Kabinový filtr přináší úlevu pro alergiky 
a astmatiky. Díky efektivnímu odstraně-
ní i těch nejmenších částic pylu, spor 
a bakterií chrání kabinový filtr Bosch 
dýchací ústrojí řidiče i cestujících před 
podrážděním a umožňuje jim cítit se lé-
pe. Proto lidé trpící alergiemi, astmatem 
a sennou rýmou mohou dýchat mnohem 
volněji. Bez "zaslzených očí", otravného 
ucpaného nosu a podrážděného hrtanu.

Kabinový filtr s aktivním uhlím

Kabinový filtr s aktivním uhlím má všech-
ny výhody standardního kabinového fil-
tru. Odstraňuje 100 % pevných látek ja-
ko saze, prach a částečky nečistot, pyl 
a bakterie.

Další vrstva obsahující aktivní uhlí absor-
buje škodlivé plyny, jako jsou ozón, uhlo-
vodíky, sloučeniny síry a dusíku, kterým 
nedovolí proniknout do kabiny.

Kabinový filtr s aktivním uhlím Bosch má 
takovou filtrační schopnost a absorpč-
ní kapacitu, která zajistí bezproblémo-
vý provoz klimatizace a větrání i v tak 
extrémních podmínkách, jako je cesta 
tunelem nebo v zácpě. V takových situ-
acích je výskyt znečišťujících látek v au-
tomobilu, který není vybaven kabinovým 
filtrem, až šestkrát vyšší než na silnici 
(kabina auta působí jako past, v níž se 
zachytávají nečistoty)!

Lubomír Maršálek

Znečištěný vzduch Čistý vzduch
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Kompaktní auta jako byla Brouk, Golf ne-
bo Polo psala u Volkswagenu historii auto-
mobilů. A vývojáři z Wolfsburgu pokračují 
– čtyřsedadlovým specialistou na město 
s označením up!. Ten se chystá změnit 
vzhled měst. Příspěvkem společnosti 
Bosch k tomu je řada vyzrálé techniky! 

Vysoce účinný pohon
Vozidlo up! Jde na start s tříválcem – se 
dvěma zážehovými motory (44 kW/60 PS 
popř. 55 kW/75 PS) a také s verzí pro 
LPG s 50 kW/68 PS. Společnost Bosch 
dodává do obou zážehových motorů 
speciální zapalovací svíčky, které odolá-
vají vysokým kompresním tlakům ve spa-
lovacím prostoru těchto tří válců. Bosch 
k tomu vyvinul nový tvar miskové pří-
pojky umožňující snížit výšku kontaktu 
a o 9 mm prodloužit izolátor.

Úsporný systém Start/Stop
Od roku 2012 se dodává verze vozidla 
up! jako „BlueMotion Technology“ se 
systémem Start/Stop od společnosti 
Bosch. Při zastavení vozidla se spalo-
vací motor jednoduše vypne, pro další 
jízdu řidič pouze sešlápne spojku. Efekt: 
S BlueMotion Technology a systémem 
Start/Stop zajišťuje u vozidla up! 60 PS 
spotřebu pouze 4,2 litru na 100 km 
a emise CO2 leží pod hranicí 100 g/km.

Princip systému Start/Stop
Vozidlo s mechanickou převodovkou
Při zastavení vozidla a při volnoběhu se 
s uvolněním pedálu spojky motor ihned 
vypne. Pokud řidič znovu sešlápne spoj-
ku, nastartuje se motor automaticky.

Velký ve městě – nový Volkswagen up!

Vozidlo s automatickou převodovkou
Po sešlápnutí brzdového pedálu se mo-
tor vypne, když se vozidlo zastaví. Při 
uvolnění brzdového pedálu se motor 
znovu spustí – rychle a spolehlivě.

Martin Pšenička

Bosch v up!
 � Airbagy

 � Tlakový senzor

 � Alternátor

 � Senzory klepání

 � Rozdělovač paliva

 � Startér

 � Systém Start/Stop 

 � Řídicí jednotka

 � Palivové čerpadlo v nádrži 

 � Pohon stěračů

 � Zapalovací svíčky
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Nová KTM 125 Duke: Dynamická díky společnosti Bosch

Motocykly KTM jsou známy hlavně svými 
závodními verzemi. Motocykl 125 Duke 
dokazuje, že tito Rakušané mají ve svém 
repertoáru také stroje vhodné do města. 
Tento štíhlý motocykl spojuje vzhled moto-
cyklu pro radost, který má DNA sportovní-
ho stroje. Vyzrálou techniku k tomu dodává 
společnost Bosch.

Od motocyklové sezóny 2011 montu-
je KTM v jednoválcovém motoru svého 
125 Duke elektronicky řízený systém 
vstřikování Bosch. Vysoce moderní jed-
noválec nabízí při svém zdvihovém ob-
jemu 125 kubických centimetrů výkon 
jedenácti kilowatt (115 KS) při 10 500 
otáčkách za minutu. Motor má čtyřven-
tilovou hlavu válců DOHC a pracuje s ka-
palinovým chlazením.

Živý a úsporný
Zvláště silné stránky motocyklu Duke: 
spontánní reakční vlastnosti a výrazná 
radost z vysokých otáček.

Společnost Bosch dodává vstřikovací 
trysku EV14 a systém řízení motoru EMS. 
Díky moderní technice vstřikování má 
tento čtyřtakt minimální spotřebu a ho-
mogenně rozložený výkon. Regulovaný 
katalyzátor splňuje normu EURO 3 pro 
motocykly bez jakýchkoliv problémů.

Taktovač v KTM 125 Duke
Protože u motoru chlazeného vodou je 
k dispozici velmi málo místa, je závit 
zapalovací svíčky Bosch Super VR5NE 
velmi štíhlý a je s délkou 26,5 mm del-
ší než standardní závity. Obě elektrody 
jsou vyrobeny ze slitiny niklu a yttria, což 
zaručuje dlouhou životnost zapalovacích 
svíček a spolehlivý zážeh po celou dobu 
životnosti.

Bosch hýbe i motocykly
Tradice společnosti Bosch v oblasti za-
palovacích svíček je dlouhá již více než 
100 let. Bosch má pro všechny důležité 

Bosch ve 125 Duke
 � Regulátor tlaku

 � Vstřikovací trysky

 � EMS

 � Palivové čerpadlo

 � Lambda sonda

 � Snímač pozice

 � Zapalovací svíčky

motocykly v programu vhodné zapalo-
vací svíčky. Řidiči motorek tak na celém 
světě mohou profitovat z:

 � Vysoce klidného chodu
 � Optimálního spalování
 � Malé spotřeby
 � Vyšší spolehlivosti
 � Delší životnosti
 � Bezpečných studených startů
 � Přednastavené vzdálenosti elektrod
 � Jednoduché výměny
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Nová KTM 125 Duke: Dynamická díky společnosti Bosch Oprava bubnových brzd krok po kroku
1. Přípravná opatření

 f Uvolněte maximálně lanovody 
parkovací brzdy.

2. Demontáž
 f Uvolněte brzdové čelisti.

3. Demontáž
 f Uvolněte případně zadřený brzdový 
buben lehkým poklepáním.

 f Demontujte brzdový buben.

4. Demontáž kolové brzdy
 f Demontujte brzdové čelisti 
a brzdový váleček.

 f Demontujte lanko parkovací brzdy.

5. Příprava pro montáž
 f Očistěte štít brzdy.
 f Očistěte povrch náboje kola.
 f Překontrolujte házivost náboje kola.

6.  Namontujte nový brzdový váleček
 f Namontujte nový brzdový váleček 
kolové brzdy a píst zajistěte svorkou.

 f Je-li třeba, namontujte nové lanko 
parkovací brzdy, použijte nové 
pojistky.

7. Montáž brzdových hadiček
 f Případné nové brzdové trubky 
a hadičky namontujte do správné 
polohy.

8.  Příprava pro montáž brzdových 
čelistí

 f Namažte všechna potřebná místa 
mazivem Bosch Superfit.

9. Montáž sady brzdových čelistí
 f Vložte brzdové čelisti.
 f Namontujte díly příslušenství.
 f Následně namontujte brzdový 
buben.

 f Naplňte a odvzdušněte brzdový 
systém.

 f Proveďte základní nastavení lanka 
parkovací brzdy.

10. Závěrečné práce
 f Namontujte zpět všechny 
demontované kryty apod.

 f Spusťte vozidlo a dotáhněte šrouby 
a matice kol.

 f Dbejte na správný utahovací 
moment.

 f Otestujte funkčnost brzd a proveďte 
zkušební jízdu.
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 f Intenzivní čisticí účinky

 f Velkou mírou aktivní prostředek

 f Šetrný k většině materiálů

 f  Ochrana materiálu bez acetonu, 
kompatibilita se syntetickými 
materiály a s materiály těsnění

 f Neobsahuje FCKW a uhlovodíky

 f Nezpůsobuje korozi

 f  Samočisticí odstranění olejů, tuků 
a jiných znečištění bez zanechání 
zbytků

 f  Odmaštení dílů brzd, spojek 
a převodovek

Vysoce účinný čistič brzd neobsahující 
kyseliny: Ideální prostředek pro jednodu-
ché a rychlé odstranění maziva, nečistot 
a jiného znečištění u dílů brzd a spojek – bez 
zanechání jakýchkoli zbytků.

Účinný čistič brzd je jedním z nejdůleži-
tějších pomocných prostředků při opra-
vách brzdových systémů, například při 
výměně brzdových kotoučů či destiček. 
Při servisu brzd zajistí Bosch Brake fit 
perfektní čištění všech dílů brzd. Tak 
lze dosáhnout bezpečné opravy vozidel 
s vysokou životností.

Víc než jen čisticí prostředek
Brakefit lze používat během oprav k od-
mašťování dílů brzd, spojek a převo-
dovek. Může ale také sloužit k čištění 
kontaktů a elektrických přípojek. Tím se 
stává univerzálním nástrojem pro dílen-
ské použití.

Novinka! Brakefit Bosch

Bosch Brakefit v přehledu:

Objednejte si všestranně použitelný 
čistič Bosch Brakefit u svého velkoob-
chodního partnera. 

Jednoduše čisté a účinné
Brakefit: čistič brzd od společnosti Bosch 

Brakefit Bosch

NOVINKA
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Sen o volnosti při dovolené bez hranic 
Objevovat nejkrásnější trasy a dostat se 
na místa svých snů: Mobilní nezávislost! 
Přitom se nemusíte zcela vzdát komfortu. 
Za předpokladu, že je zajištěno zásobování 
energií i na cestách.

Novinky v oblasti akumulátorů

Velká volnost s komfortem:
L4, L5 a L6 pro výkon na cestách
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Model obytného vozu v řezu

L4, L5 a L6: Napájení nezávisle na síti 
Zvyšující se komfort u lodí a jachet znamená také růst poža-
davků na akumulátory. Akumulátory napájejí řadu elektrických 
spotřebičů jako navigační systémy, osvětlení, kuchyňské vyba-
vení a navijáky. A správně zatíženy jsou teprve tehdy, když je 
současně zapojena řada elektrických zařízení. Zde odborníci 
sází na prémiovou kvalitu akumulátorů L4, L5 a L6 společnosti 
Bosch pro námořní aplikace. 

Mobilitu a blízkost přírodě milují zvláště majitelé karavanů, obyt-
ných přívěsů a lodí. Současně jsou požadovány také komfort a bez-
pečnost. Klimatizace, televize, navigace a jiné elektrické spotřebi-
če je však nutné bezpečně napájet. 

Akumulátory L4 Starter, L5 Deep Cycle a L6 Deep Cycle AGM spo-
lečnosti Bosch se vyznačují vysokou kapacitou, mimořádnou odol-
ností vůči počtu nabíjecích cyklů, nejvyšší bezpečností a provozní 
spolehlivostí. Zákazníci přitom důvěřují dlouholetému technolo-
gickému know-how společnosti Bosch.

Standardní spotřebiče v karavanu/obytném přívěsu

 1 Klimatizační zařízení 
 2 Čerpadlo
 3 Ohřívače vody 
 4 Kávovary 
 5 Sat/TV 
 6 Mikrovlnky/trouby

 7 Hifi-systémy
 8 Konvertory
 9 Osvětlení
 10 Ledničky/mrazničky
 11 Satelitní systémy

NOVINKA

L4, L5 a L6: Výkon bez sítě
Karavany a obytné přívěsy fascinují v současnosti svým komfor-
tem a High-Tech vybavením. Vyšší požadavky na akumulátory 
jsou logickým důsledkem tohoto vývoje. Zvláště na cestách je 
rozhodující spolehlivý a často také maximální výkon. Řešení: 
Program akumulátorů Bosch pro karavany a obytné vozy zahr-
nuje řady L4, L5, L6, u kterých je trválé napájení samozřejmostí.
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Možné použití v lodích

 1 Startér 
 2 Rádio SSB 
 3 Autopilot
 4 Radar 
 5 Vyhledávače ryb 
 6 Ohřívače vody 
 7 Sat/TV
 8 Klimatizační zařízení
 9 Čerpadlo

 10 Elektrické navijáky
 11 Příďové propulzory
 12  Mikrovlnky a elektrické 

trouby
 13 Myčky nádobí
 14 Poziční světla
 15 Osvětlení
 16  Ledničky/mrazničky

Vytáhnout plachty a držet kurz 
Také vás to znovu táhne na vodu? Ať jde o jezera nebo přímo 
moře: Aby se tyto sny staly zážitkem a nebyly nebezpečím, je 
bezchybně pracující technika na palubě ještě důležitější než 
na zemi. Tam bez výborného akumulátoru nefunguje nic.

Dostatečně silný akumulátor pro více spotřebičů: 
Bosch L5 Deep Cycle
L5 Deep Cycle: Technologie s vysokou hustotou výkonu.
Technologie Deep Cycle společnosti Bosch splňuje nejvyš-
ší požadavky na výkonné napájecí akumulátory. Akumulátory 
Deep Cycle zajišťují vysoký komfort i ve velké vzdálenosti 
od napájecí sítě. Díky své vysoké odolnosti vůči počtu cyk-
lů a velkému výkonu dokáží napájet velký počet elektrických 
spotřebičů. Díky schopnosti vysokého nabíjení a minimálního 
vlastního vybíjení jsou vhodné akumulátory L5 Deep Cycle pro 
mobilní použití.

Bosch L6 Deep Cycle AGM
L6 Deep Cycle AGM: Maximální výkon – minimální nabíjecí 
doba. Bosch nabízí s L6 Deep Cycle AGM akumulátory pro 
pohon a osvětlení, které jsou vybaveny moderní a vysoce účin-
nou technikou AGM (Absorbent Glass Mat). Tyto akumulátory 
jsou proto mimořádně výkonné, spolehlivé a robustní. Se svým 
výkonem jsou proto mimořádně vhodné i pro použití za nejslo-
žitějších podmínek: při silných vibracích, častých cyklech nabí-
jení a vybíjení nebo v situacích s vysokými vybíjecími proudy.

Bosch nabízí kompletní akumulátorový program 
pro každé použití:
 � Akumulátory Bosch pro osobní vozidla

 � Akumulátory Bosch pro motocykly

 � Akumulátory Bosch pro užitková vozidla

 � Akumulátory Bosch pro volný čas, karavany a lodě
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Jachty a lodě: Napájení musí být zajištěno i daleko od pobřeží

Tipy pro akumulátory: Jednoduše, 
bezpečně a rychle lze nabíjet všechny 
olověné akumulátory s nejnovějšími 
nabíječkami akumulátorů C3 a C7 
společnosti Bosch. Přirozeně také 
akumulátory s technologií AGM!
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L4 Starter a L5 Deep Cycle: Program akumulátorů

L6 Deep Cycle AGM: Program akumulátorů

Bosch TTN ETN
Krátké 

označení
Výkon Technické detaily:

Velikost 
boxu

Rozměry v mm

Ah A(EN)
Koncové 

póly
Zapojení Upevnění D Š V

Bosch Starter (L4)

0 092 L40 270 812 071 000 L4 027 75 600 1 1 B01 EG4 260 175 225

0 092 L40 330 811 053 057 L4 033 105 570 1 9 B00 Grp31 330 175 240

Bosch Deep Cycle (L5)

0 092 L50 050 930 060 056 L5 005 60 560 1 0 B13 H5 242 175 190

0 092 L50 080 930 075 065 L5 008 75 650 1 0 B13 H6 278 175 190

0 092 L50 130 930 090 080 L5 013 90 800 1 0 B13 H8 353 175 190

0 092 L50 750 930 140 080 L5 075 140 800 1 3 B00 A 513 189 223

0 092 L50 770 930 180 100 L5 077 180 1000 1 3 B00 B 513 223 223

0 092 L50 800 930 230 115 L5 080 230 1000 1 3 B00 C 518 276 242

Bosch TTN ETN
Krátké 

označení
Výkon Technické detaily: Rozměry v mm

Ah A(EN) 
Koncové 

póly 
Zapojení Upevnění D Š V

Bosch Deep Cycle AGM (L6)

0 092 L60 000 830 024 016 L6 000 24 145 M5 0 B00 165 176 125

0 092 L60 010 830 060 037 L6 001 60 340 1 0 B00 265 166 188

0 092 L60 020 830 070 045 L6 002 70 410 1 0 B00 260 169 230,5

0 092 L60 030 830 085 051 L6 003 85 465 1 0 B00 260 169 230,5

0 092 L60 040 830 115 060 L6 004 115 550 1 0 B00 328 172 233,5

0 092 L60 050 830 150 090 L6 005 150 825 1 0 B00 484 171 241

0 092 L60 060 830 260 152 L6 006 260 1400 1 4 B00 521 269 239,5

L4 technologie L5 technologie L6 AGM-technologie 

Karavany  

Obytné přívěsy   

Lodě s elektrickým pohonem  

Motorové čluny  

Jachty  

Startovací síla         

Odolnost vůči počtu cyklů         

Schopnost opak. nabíjení         

Odolnost vůči vibracím         
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Bezpečný startovací výkon díky perfektně přizpůsobené kon-
strukci desek, inovačnímu designu mřížek a použití speciálních 
separátorů. Design mřížek garantuje optimální vodivost a vy-
sokou odolnost vůči vibracím. AGM-technologie (Absorbent 
Glass Matt): Elektrolyt je kompletně vázán ve vlísu, a tím je 
zaručena třikrát vyšší odolnost vůči počtu nabíjecích cyklů 
oproti běžným akumulátorům. Plná bezpečnost: Ochrana proti 
zpětnému zápalu, při převržení akumulátoru zajištění proti 
vytékání elektrolytu.

Akumulátory Bosch M4
Zvolený sortiment 6V a 12V akumulátorů je vhodný pro většinu 
motocyklů.
 � Vysoká životnost i za nejtvrdších podmínek
 � Spolehlivý start za každého počasí
 � Bezúdržbové podle EN – akumulátory lze pro údržbu 

otevřít a potom opět uzavřít
 � Extrémně zatížitelné díky robustní speciální konstrukci

Akumulátory Bosch M4
Spolehlivě a s plným výkonem na start 
– to očekávají řidiči motocyklů od svých 
akumulátorů.

Akumulátory Bosch M6
Nejvyšší nároky na životnost a startovací 
výkon při studených startech. Akumulátor 
M6 je perfektní volbou pro náročné řidiče 
motocyklů.

 � Dodávají se s paketem elektrolytu a pomůckou pro plnění
 � Centrální odvod plynů

Akumulátory Bosch M6 AGM 
22 objednacích čísel akumulátorů M6 hravě zvládá i extrémní 
zatížení jaké vzniká při dlouhých trasách v terénu. Ideální také 
například pro Enduro.

Akumulátory M6
 � Nabízejí vynikající startovací výkon díky elektrickým 

hodnotám značně přesahujícím EN a DIN 
 � Jsou absolutně bezúdržbové – odpadá kontrola 

a doplňování stavu vody
 � Jsou absolutně bezpečné z hlediska převržení a vytékání, 

jsou odolné vůči vibracím díky vázanému elektrolytu (AGM)
 � Mají až o 20 % vyšší životnost
 � Se dodávají s paketem elektrolytu a pomůckou pro plnění
 � Dosahují vždy plného startovacího výkonu – i při jízdách 

na krátké vzdálenosti

Spolehlivě startovat, bezpečně dojet
Akumulátory Bosch pro motocykly



Formule Bosch | 1/2012 35

Přehled programu 
Všechny akumulátory pro motocykly jedním pohledem

ETN KSN Bosch č. JIS kód Ah A Druh 
pólů

Uspořádání 
pólů

Odvzdušnění 
v pozici

Rozměry 
(DxŠxV)

012014008 M4F12 0092M4F120 6N11A-3A 12 80 Y6 1/2 A 122 61 135

006012003 M4F07 0092M4F070 6N6-3B-1 6 30 Y6 1/2 B 100 57 110

503012001 M4F15 0092M4F150 YB3L-A 3 10 Y6 1/2 A 100 58 112

503013001 M4F16 0092M4F160 YB3L-B 3 10 Y6 1/2 B 100 58 112

504011002 M4F17 0092M4F170 YB4L-B 4 20 Y5 1/2 B 121 71 93

505012003 M4F18 0092M4F180 12N5-3B / YB5L-B 5 30 Y4 1/2 B 121 61 131

506011004 M4F19 0092M4F190 12N5.5-3B 6 40 Y6 1/2 B 136 61 131

507012004 M4F21 0092M4F210 12N7-3B / YB7L-B 7 40 Y6 1/2 B 136 76 134

507101008 M4F23 0092M4F230 GM7CZ-3D / YB7C-A 7 80 Y3 1/2 C 130 90 114

508013008 M4F24 0092M4F240 YB7-A 8 80 Y6 2/1 A 137 76 134

509014008 M4F25 0092M4F250 12N9-4B-1 / YB9-B 9 80 Y6 2/1 B 136 76 134

509015008 M4F26 0092M4F260 12N9-3B / YB9L-B 9 80 Y6 1/2 B 136 76 140

509016008 M4F27 0092M4F270 YB9L-A2 9 80 Y2 1/2 A 135 75 139

511012009 M4F28 0092M4F280 12N10-3A / 12N10-3A-1
12N10-A-2 / YB10L-A2 11 90 Y8 1/2 A 136 91 146

511013009 M4F29 0092M4F290 12N10-3B / YB10L-B 11 90 Y6 1/2 B 136 91 146

512011012 M4F30 0092M4F300 12N12A-4A-1 / YB12A-A 12 120 Y6 2/1 A 136 82 161

512013012 M4F32 0092M4F320 YB12AL-A / YB12AL-A2 12 120 Y6 1/2 A 136 82 161

514011014 M4F34 0092M4F340 12N14-3A / YB14L-A2 14 140 Y8 1/2 A 136 91 166

514012014 M4F35 0092M4F350 YB14-A2 14 140 Y8 2/1 A 136 91 168

514013014 M4F36 0092M4F360 YB14L-B2 14 140 Y8 1/2 B 136 91 168

516015016 M4F39 0092M4F390 YB16B-A / YB16B-A1 16 160 Y4 2/1 A 160 90 161

516016012 M4F40 0092M4F400 YB16AL-A2 16 120 Y2 1/2 A 205 72 164

518014015 M4F41 0092M4F410 51814 18 150 Y10 1/2 B 186 82 171

518015018 M4F42 0092M4F420 YB18L-A 18 180 Y7 1/2 A 181 92 164

519011019 M4F43 0092M4F430 YB16L-B 19 190 Y6 1/2 B 176 101 156

519012019 M4F44 0092M4F440 YB16-B 19 190 Y6 2/1 B 176 101 156

519013017 M4F45 0092M4F450 51913 19 170 Y10 1/2 A 186 82 171

519014018 M4F46 0092M4F460 YB16CL-B 19 180 Y5 1/2 B 176 101 176

520012020 M4F47 0092M4F470 Y50-N18L-A / Y50N18L-A2 20 200 Y7 1/2 A 207 92 164

524101020 M4F51 0092M4F510 12N24-4 24 200 Y3 2/1 C 186 125 178

525015022 M4F52 0092M4F520 52515 / Y60-N24L-A 25 220 Y10 1/2 B 186 130 171

530030030 M4F54 0092M4F540 53030 30 300 Y10 1/2 B 186 130 171

519901017 M6045 0092M60450 - 19 170 Y3 1/2 - 186 82 173

Vše kompletní:
včetně elektrolytu 
a pomůcek pro plnění
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Stále větší počet elektrických spotřebičů silně namáhá aku-
mulátor vozidla: 

 �  Vyhřívání sedaček
 �  Klimatizace
 �  Elektricky ovládaná okna
 �  HiFi - systémy
 �  Navigační zařízení
 �  Elektronické řídicí jednotky ve vozidle

Inteligentní nabíjení nabíječkami C3 a C7
Při zimních teplotách vyžaduje vaše vozidlo podstatně více 
elektrické energie než při plusových hodnotách, což starto-
vací akumulátor silně zatěžuje. Pokud je nutné přídavně ještě 
napájet řadu komfortních funkcí a akumulátor je zvláště namá-
hán jízdami pouze na krátké vzdálenosti, tak pomůže včasné 
nabíjení nabíječkami C3 nebo C7 společnosti Bosch. 

Nabíječky akumulátorů C3 a C7 společnosti Bosch:

 �   Udržují akumulátory ve stavu připravenosti a kompletně 
je nabíjí – bezproblémově a rychle

 �   Mají jednoduchou a intuitivní obsluhu – chybná obsluha 
je prakticky vyloučena

 �   Nabízejí komfortní navigaci s centrálním nastavovacím 
tlačítkem 

 �   Samy se kontrolují díky inovační bezpečnostní koncepci
 �   Jsou vybaveny praktickým, vzájemně záměnným 

upevňovacím příslušenstvím:
 –  mobilní hák (u C3 je mobilní hák součástí balení)
 –  nástěnný držák (u C7 nástěnný držák součástí balení)

Novinka! Nabíjecí kabel se zásuvným spojemJedno tlačítko, řada funkcí! Inteligentní a sledované 
nabíjení akumulátoru

Novinka! Funkce Memory:
Uložení posledního nastavení do paměti
Při odpojení od síťového napětí nebo od akumulátoru si nabí-
ječka uloží do paměti poslední nastavení a pokračuje v nabíje-
ní tam, kde došlo k rozpojení. 

C3 a C7: Kompaktní nabíječky akumulátorů společnosti Bosch
Stačí stisknout tlačítko

NOVINKA

Funkce m
em

ory

Novinka! Nabíjecí kabel se zásuvným spojem:
Jistota je jistota
Nabíjecí kabel sestává ze dvou částí, které jsou spojeny zásuv-
ným spojem. Tak může zůstat jedna část připojena k akumu-
látoru, i když se nabíječka odpojí. Přídavná pojistka zajišťuje, 
aby nedošlo ke zkratu nebo požáru kabelů, i když jsou kabely 
poškozeny. 
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Za svojí jednoduchou 
ergonomickou obslu-
hu a dobrý průmyslový 
design byly nabíječ-
ky akumulátorů Bosch 
C3 a C7 vyznamená-
ny významným oceně-

ním Red Dot Design Award jako „honourable mention“. 
To, co slibuje vnější vzhled, to také podporuje inovač-
ní technika a komfortní funkce. Například když akumu-
látor vozidla ztratí napětí: S nabíječkami C3 a C7 lze 
akumulátory rychle a jednoduše nabít. Při přerušení 
přívodu proudu si nová integrovaná funkce memory  
(paměť) zapamatuje poslední nastavení, a proto může na-
bíjení po připojení k napájecímu napětí opět bez problémů 
pokračovat. Novinkou je také nabíjecí kabel se zásuvným 
spojem. Nabíječky C7 kromě toho nabízí svým regenerač-
ním režimem možnost nabíjení hluboce vybitých akumu-
látorů. 

Nabíječka 
akumulátorů C3: 
výstupní napětí 

6 V/12 V

Nabíječka 
akumulátoru C7: 
výstupní napětí  

12 V/24 V

Nabíjení každého typu akumulátoru
Studené olověné akumulátory lze pomocí nabíječek C3 a C7 
nabíjet stejně dobře jako akumulátory AGM, Wet nebo gelové 
akumulátory. A to inteligentním způsobem. Elektronika nabí-
ječky řídí prostřednictvím charakteristik, jaké nabíjecí proudy 
váš akumulátor v příslušném okamžiku potřebuje a zvládne.

Ochrana elektroniky vozidla 
Připojovací svorky jsou bez proudu, pokud nejsou správně připo-
jeny póly akumulátoru, nebo pokud je špatné připojení. To zajiš-
tuje ochranu před jiskřením a poškozením elektroniky. Proto lze 
automobilové akumulátory bez rizika nabíjet ve vestavěném stavu.

Přestaňte se bát vybitého akumulátoru
Sezonně používané akumulátory například v kabrioletech ne-
bo v oldtimerech potřebují v době svého nepoužívání pravidel-
né dobíjení. To zařídí nabíječky C3 nebo C7 svým udržovacím 
nabíjením: Nabíječka se jednoduše připojí k vozidlu - akumulá-
tory jsou sledovány a jsou udržovány na nejvyšší úrovni nabití.

C7: Podpůrné nabíjení jistí systémová nastavení
U moderních osobních vozidel by se měla provádět výměna 
akumulátorů pouze s podpůrným nabíjením. Tak je zajištěno, 
že zůstane zachováno nastavení elektorniky vozidla, např. kód 
pro rádio a nastavení komfortního spínání zvedačů oken atd.

       

       

Typ
akumulátoru

Obsluha jedním 
tlačítkem

Automatické 
nabíjení

Ochrana před 
jiskrami

Žádné riziko 
přebíjení

Ochrana proti
zkratu/přepólování

Ochrana proti 
přehřívání

C7

C3

      

       

Nástěnný
držák

Mobilní
hák

Nabíjí vybité 
akumulátory

Napájení 
13,6 V/5 A

3,5 A/14 - 120 Ah
7 A/14 - 230 Ah

0,8 A/1,2 - 14 Ah
3,8 A/14 - 120 Ah

C7

C3

Novinka!
Funkce Memory

Opět nejlepší:  
Vyznamenané nabíječky akumulátorů Bosch
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Stěrače řady ECO

Produktová řada Bosch ECO pro osobní 
automobily
S 21 objednacími čísly a délkami stíracích lišt 
400 mm až 650 mm lze dosáhnout téměř 100% 
pokrytí trhu. Stěrače Bosch Eco tak zajišťují 
optimální doplnění stěračů Bosch Aerotwin 
a Twin.

Cenově výhodné stěrače v kvalitě Bosch
 � Stabilní, celokovový rám stěrače
 � Osvědčená technika pryže stírací lišty 

z jednoho materiálu
 �  Z výroby montovaný univerzální adaptér
 � Logo Bosch na systému ramínka a na pryži 

stírací lišty jako znak originální kvality 
Bosch

Stěrače Bosch ECO 

Obj. číslo EAN
Rozměry 

(mm)
Balení

Krátké 
označení

1 3397004667 3165143938782 400 kus 40C

2 3397004668 3165143938799 450 kus 45C

3 3397004 669 3165143938805 480 kus 48C

4 3397004670 3165143938812 500 kus 50C

5 3397004671 3165143938829 530 kus 53C

6 3397004672 3165143938836 550 kus 55C

7 3397004673 3165143938843 600 kus 60C

8 3397011402 4047024628496 650 kus 65C

9 3397005158 3165143932582 400/400 sada (2 kusy) 400C

10 3397005159 3165143932599 450/450 sada (2 kusy) 450C

11 3397005160 3165143932605 480/480 sada (2 kusy) 480C

12 3397010249 4047024286733 500/450 sada (2 kusy) 503C

13 3397005161 3165143932612 500/500 sada (2 kusy) 500C

14 3397001984 3165143932339 530/480 sada (2 kusy) 533C

15 3397005162 3165143932629 530/530 sada (2 kusy) 530C

16 3397010250 4047024286757 550/450 sada (2 kusy) 552C

17 3397010251 4047024286764 550/480 sada (2 kusy) 553C

18 3397010252 4047024286771 550/500 sada (2 kusy) 554C

19 3397005163 3165143932636 550/550 sada (2 kusy) 550C

20 3397010253 4047024286788 600/450 sada (2 kusy) 602C

21 3397005772 4047024286795 600/600 sada (2 kusy) 603CAdaptér typu Quick-Clip

Osvědčená kvalita, atraktivní cena: Stěrače Bosch ECO
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Výměna klínových žebrovaných řemenů
Vzhled poškození 

Nerovnoměrné opotřebení

Trhliny a praskliny v řemenu

Roztažení řemenu po krátké době 
chodu

Znečištění

Poškození zad řemenu

Mimořádné opotřebení

Hluk

 f Chyba souososti 
 
 

 f Silné kmitání řemenu

 f Napnutí příliš malé/velké 

 f Řemen opotřeben

 f Poškození cizími tělesy 

 f Teplota příliš nízká/vysoká

 f Příliš vysoké napnutí 

 f Řemen se před montáží/při montáži 
přetrhl

 f Komponenty pohonu nebo kladky mají 
těžký chod nebo jsou zablokovány

 f Působení provozních látek 
(např. olej, nemrznoucí směs, 
brzdová kapalina)

 f Je poškozen povrch napínacích/
vodicích kladek

 f Poškození cizími tělesy 
 

 f Řemen je příliš starý

 f Příliš malé napnutí 

 f Poškození cizími tělesy nebo médii
 f Chyba souososti 

 

 f Poškozená řemenice

 f Příliš malé/velké napnutí 

 f Pohon přetěžován 

 f Chyba souososti 
 

 f Poškození cizími médii

 f Pohon překontrolovat z hlediska polohy 
hřídelí, rovnoběžnosti hřídelí a ložiskové 
vůle u řemenic, poškozené díly případně 
vyměnit

 f Dbát na odbornou montáž a správné 
nastavení napnutí

 f Dbát na odbornou montáž a správné 
nastavení napnutí

 f Vyměnit řemen

 f Odstranit cizí tělesa, popř. překontrolovat 
kryty a správně je namontovat

 f Zjistit příčinu a odstranit ji

 f Dbát na odbornou montáž a správné 
nastavení napnutí

 f Dbát na odbornou manipulaci s řemeny 

 f Překontrolovat komponenty pohonu 
a kladky a případně díly vyměnit

 f Zjistit a odstranit příčinu 
(např. netěsnosti na motoru)

 f Překontrolovat a případně vyměnit napínací 
a vodicí kladky

 f Odstranit cizí tělesa, případně 
překontrolovat kryty a správně je 
namontovat

 f Vyměnit řemen

 f Dbát na odbornou montáž a správné 
nastavení napnutí

 f Zjistit příčinu a odstranit ji
 f Pohon kontrolovat z hlediska polohy hřídelí, 

rovnoběžnosti hřídelí a ložiskové vůle 
u řemenic, poškozené díly případně vyměnit

 f Překontrolovat a případně vyměnit řemenice

 f Dbát na odbornou montáž a správné 
nastavení napnutí

 f Překontrolovat kladky a komponenty 
pohonu a ložiskovou vůli

 f Pohon kontrolovat z hlediska polohy hřídelí, 
rovnoběžnosti hřídelí a ložiskové vůle 
u řemenic, poškozené díly případně vyměnit

 f Zjistit příčinu a odstranit ji

Příčina Řešení

Vyměnit klínový žebrovaný řemen
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Bosch nabízí jedinečnou koncepci pro nezá-
vislé autoservisy. Tento model zaznamenal 
úspěch v celé řadě evropských zemí, kde 
se členy sítě AutoCrew stalo více než 500 
autoservisů. Ty tak získaly podporu silného 
partnera v řešení problémů a úkolů, které 
v dnešních ekonomických podmínkách při-
náší vlastnictví nezávislého autoservisu.

Výhody účasti v síti AutoCrew
Strategické partnerství se společností 
Bosch
Pod značkou AutoCrew budete moci 
využívat znalosti, nejmodernějších tech-
nologií automobilového průmyslu, tech-
nické podpory, know-how celosvětově 
největší autoservisní koncepce, a to zda-
leka není všechno!

Značka AutoCrew
Značka AutoCrew je pro zákazníky výraz-
ná a snadno identifikovatelná.

Členství v AutoCrew
Exkluzivní členství v mezinárodní sítí 
servisů AutoCrew zaznamenává rychlý 
růst na celém světě.

Firemní identita
Výrazná firemní identita zahrnuje jed-
notné označení příslušnosti k síti servi-
sů označením na budově, na panelech 
a na nabídce služeb. Všechny prvky jsou 
snadno rozpoznatelné všemi zákazníky.

Na požádání jsou k dispozici další nepo-
vinné prvky, kam lze umístit nápisy, jako 

Servisní koncept AutoCrew – pro úspěšné autoservisy

je pylon, sloup, vlajkové stožáry, vlajky 
a prvky interního značení.

Firemní oděvy
V rámci firemní image používají auto-
servisy AutoCrew pracovní oděvy, které 
jsou ve firemním designu.

Nízké vstupní náklady a požadavky
Nízké vstupní náklady a požadavky s vy-
sokým přínosem.

Marketingová podpora
V rámci podpory národní reklamy mo-
hou členové AutoCrew využívat kom-
plexní řešení šitá na míru.

Bosch navíc servisům poskytne pomoc 
s reklamou včetně grafických návrhů. 
Tím zajistí, aby byla i vaše regionální 
reklama jednotná a přivedla do vašeho 
autoservisu nové zákazníky.

Národní a regionální akce
Síť AutoCrew může využívat konference 
a workshopy, které přispívají k průběž-
nému rozvoji sítě.

Kompletní technická podpora
Národní partnerství
Strategické partnerství na národní úrov-
ni poskytuje kvalitní produkty a podpo-
ruje síť AutoCrew.

Navíc se vytváří podmínky pro zvyšování 
počtu zákazníků sítě AutoCrew i z řad fi-
remních partnerů ve vašem přímém okolí.

Audity kvality služeb
Správci servisní sítě společnosti Bosch 
vykonávají pravidelné audity kvality slu-
žeb a standardů autoservisů AutoCrew.

Cílem je zajistit v rámci celé sítě vysokou 
kvalitu služeb a identifikovat prostor pro 
další rozvoj vašeho autoservisu tak, aby se 
dále zvýšila jeho konkurenceschopnost.

Diagnostika Bosch
Síť AutoCrew má přístup k nejmoderněj-
ším diagnostickým zařízením a softwaru 
ESI[tronic], díky čemuž může AutoCrew 
zajišťovat servis i těch nejmodernějších 
vozidel.

Technická hot line
AutoCrew má přístup k poradenské hot 
line, kde lze okamžitě získat aktuální 
technické informace.

Technická školení
V dnešní době, kdy dochází k trvalému 
rozvoji technologií automobilového prů-
myslu, je nesmírně důležité, aby se pra-
covníci dále vzdělávali.

Nabízíme celou řadu technických školi-
cích kurzů, které vám pomohou zvýšit 
efektivnost vaší práce a zlepšit plnění 
požadavků zákazníků.

V rámci konceptu AutoCrew jsou pro vás 
technická školení za zvýhodněné ceny.

Testy kvality servisu
Náhodně se provádí testy kvality služeb 
ve formě “mystery shopper”, které za-
jistí nejvyšší úroveň služeb zákazníkům 
v rámci celé sítě a vám poskytnou zpět-
nou vazbu od zákazníků.

Program automobilových dílů
Prostřednictvím smluvního velkoobcho-
du si zajistíte dodávku kvalitních auto-
mobilových dílů potřebných pro zajiště-
ní servisu běžně provozovaných vozidel.
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Meníme sa pre našich zákazníkov

V ktorom roku vznikla Vaša firma?
Firmu Atlantis sme založili spolu s bra-
tom už tesne po revolúcii so zameraním 
na dovoz náhradných dielov najmä franc-
úzskych značiek vozidiel. Ďalší rozvoj fir-
my smeroval k rozširovaniu portfólia ná-
hradných dielov aj pre ďalšie značky áut.

A ako ste sa dostali k autoservisu?
Autá nás spolu s bratom sprevádzajú 
od malička a od veľkoobchodu to bol 
pre nás logický krok k naplneniu našich 
vnútorných túžob. Začínali sme s men-
ším kolektívom so zameraním najmä 
na mechanické opravy, pneuservis a dia-
gnostiku. Postupne sme rozšírili služby 
aj o klampiarske a lakýrnicke práce. 
Postupom času ale stále častejšie naši 
zákazníci žiadali komplexnejšie opravy.

Ako ste na tieto požiadavky reagovali?
Hlavnými zmenami bolo doplnenie tímu 
o dvoch mechanikov, ďalších diagnostic-
kých prístrojov, ale aj zmenu dispozície 
servisu.

Napriek tomu ste po určitej dobe 
znovu pristúpili k zmene…
Boli sme presvedčení, že zmeny musia 
byť systematické a to sme spájali cez 
nášho veľkoobchodného partnera za-
pojením sa do servisného konceptu 

AutoCrew, ktorého licenciu v tom čase 
pre Slovenskú republiku vlastnil Inter 
Cars. To bolo v roku 2007 aboli sme 
vlastne prvým AutoCrew na Slovensku.

so silným zázemím. Najmä jeho školia-
ci program pre rôzne druhy diagnosti-
ky je výborný a už ho aj niekoľko rokov 
pravidelne navštevujeme. Ale určite aj 
hot line, práca správcu servisov, ako aj 
zosystematizovanie fungovania servisu 
od prijímacej kancelárie až po marketing 
sú veci, ktoré sme od konceptu očakávali 
a aj sa naplňajú.

Ako na túto zmenu reagujú vaši 
zákazníci?
Vždy sme naše kroky a zmeny robili s ví-
ziou úžitku pre zákazníkov, kde sa naprí-
klad lepšia organizácia servisu prejaví 
v úspore času nielen pre servis, ale i zá-
kazníka. Už aj taká zmena ako správcom 
servisu navrhnutá zmena prijímacej kan-
celárie mala veľmi pozitívny efekt, kto-
rý nám naši zákazníci neváhali aj ústne 
prejaviť.

Plánujete v najbližšom období ďalšie 
výrazné zmeny ?
Vždy sme kládli dôraz na technickú úro-
veň personálu a rozhodne v tom hodlá-
me naďalej pokračovať. Bez neustále-
ho vzdelávania a aktuálnych informácií 
sa už prakticky nedajú autá opravovať. 
Nechceme zabúdať ani na školenie per-
sonálu príjmu opráv, ktorý má najväčší 
vplyv na organizačnú stránku servisu. No 
a investície do diagnostiky, to je každo-
ročnou nutnosťou...

Ďakujeme Vám za rozhovor aj o Vašich 
skúsenostiach a prajeme veľa úspechov!

Rozhovor s pánom Horáčkom, majitelom firmy Atlantis Bratislava – servisný partner 
Bosch v rámci konceptu AutoCrew

Ako ste osobne vnímali skutočnosť, 
že servisný koncept AutoCrew v roku 
2009 prešiel do rúk spoločnosti 
Bosch?
My sme to brali veľmi pozitívne, nakoľ-
ko so spoločnosťou Bosch a ľuďmi z nej 
sme spolupracovali už ako veľkoobchod-
ní partneri a tiež z dôvodu, že Bosch má 
know how nielen v náhradných dieloch, 
modernej diagnostike, ale aj v servis-
ných konceptoch, kde si koncept Bosch 
Car Service vybudoval výbornú pozíciu. 
Takže sme akosi automaticky očakávali, 
že sa to prejaví aj v koncepcii AutoCrew.

Naplnili sa tieto Vaše očakávania?
Pochybovať o sile Boscha v našej branži 
je bezpredmetné a pre nás je to partner 
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Melanie, 11 years

Jasmin, 9 years

VW a GS – inovační a efektivní

GS dodává pro VW komponenty pro přímé vstřikování benzinu.

Lambda sonda (nahoře) 
a modul dodávky paliva (dole) 

Volkswagen a GS spolupracují již více než 
50 let. Tato spolupráce je poháněna trvalý-
mi požadavky na inovace. A jak tomu bylo 
již v řadě případů v minulosti, tak je dnes 
VW také klíčovým zákazníkem společnosti 
GS pro nové technologie pohonu.

Jedním z řady milníků dosažených v rámci 
tohoto partnerského vztahu je například 
vývoj inovačního vysokotlakého systému 
vstřikování paliva. Přímý vstřik paliva byl 
poprvé uveden na trh ve vozidlo Lupo FSI 
(motor s výkonem 77 kW) v říjnu 2000. 
Současná generace řídicích jednotek mo-
toru MED17 měla svoji premiéru ve vozi-
dle Golf TSI 1.4l v roce 2006.

VW je také vždy v přední linii v oblasti 
nových technologií pohonu. První systém 
E-Gas využívající řídicí jednotku ME7 byl 
uveden na trh v Audi S4 V6 biturbo již 
v roce 1998. Passat 1.4l biturbo byl poté 
použit pro první projekt s CNG (stlačený 
zemní plyn) s přímým vstřikem počátkem 
roku 2009. VW Tuareg a Porsche Cayenne 
byly celosvětově prvními paralelními, pl-
ně hybridními vozidly zavedenými do sé-
riové výroby v roce 2010. Kromě výkonové 
elektroniky a elektromotoru dodává GS 
také hybridní jednotku motoru Motronic, 
která řídí elektromotory, spalovací motor 
nebo jejich současné použití. Tato hyb-

ridní verze tedy umožňuje jízdu s pouze 
elektrickým pohonem na krátké vzdále-
nosti s rychlostí přibližně 60 km za hodi-
nu. Vedle hybridních pohonů dodává GS 
společnosti VW systémy přímého vstřiko-
vání paliva, systémy vstřikování do sací-
ho potrubí, řízení převodovek a FlexFuel. 
„Skoro všechny divize GS úzce spolupra-

cují s VW,“ zdůrazňuje Holger Spiegel 

(GS/SA4), ředitel prodeje vozidel VW, 

Audi, Porsche, Fiat, Škoda, Seat a dal-

ších. Jednotlivé modely vozidel obsahují 

celou řadu komponentů GS od ventilů od-

větrání nádrže, škrticích klapek, vypou-

štěcích ventilů, jednotek škrticí klapky, 

vstřikovacích ventilů, vysokotlakých čer-

padel až po  řídicí jednotky, senzory spa-

lin a senzory klepání. „Náš join venture 

BoschMahle Turbo Systems a SB LiMotive 

jsou také příkladem úzkého kontaktu se 

zákazníkem VW,“ říká Holger Spiegel.

VW přikládá vysokou hodnotu nejvyšším 

úrovním inovací zvláště v oblasti hnacího 

traktu. Například v dvojspojkových systé-

mech je to v oblasti prodeje a technologií 

lídr na trhu. Společnost má rozsáhlé mezi-

národní aktivity, a tím stoupá globální dů-

ležitost GS. VW je přední firmou na rychle 

rostoucím čínském trhu a je na nejlepší 

cestě stát se číslem jedna hned vedle 

společností jako jsou GM a Toyota. 

Připravují se také další inovační projekty. 

VW a GS například plánují posílení své 

spolupráce v oblasti hybridních a elek-

trických pohonů, přímého vstřikování pa-

liva a ve zlepšení řízení převodovek.

Melanie, 11 years

Jasmin, 9 years

Melanie, 11 years

Jasmin, 9 years
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Ve spolupráci se společností DEKRA nechal 
časopis „AUTO Strassenverkehr“ překont-
rolovat svítivost dvaceti obvyklých žárovek 
typu H4. Výsledek: Žárovky Plus 90 společ-
nosti Bosch dokázaly přesvědčit na plné čáře 
a získaly hodnocení „velmi doporučujeme“. 

Již nepatrné závady u osvětlovací sou-
stavy dokáží ovlivnit bezpečnost řidi-
če. Experti proto doporučují nešetřit 
na světlech. Redakci časopisu „AUTO 
Strassenverkehr“ nyní zajímalo, co doká-
ží žárovky dodávané na trhu. Partnerem jí 
byla společnost DEKRA a v jejich labora-
tořích otestovala zvolené světelné zdroje 
typu H4. Vzorky byly instalovány do svět-
lometů vozidla Ford Fiesta. Výsledek: 
Pouze pět žárovek dosáhlo v tomto testu 
hodnocení „velmi doporučujeme“ podle 
normy ECE R 112. Mezi nimi byly také 
žárovky Plus 90 společnosti Bosch.

Vítěz testu: výkonné žárovky typu Plus 90

V nejlepším světle
„Žárovky Plus 90 patří k nejlepším žá-
rovkám H4 na trhu. Oproti standardním 
žárovkám dokáží přesvědčit ve všech hle-
discích a podstatně zvyšují svítivost svět-
lometů. Závěr: Tak vypadá vítěz – velmi 
jasné, daleko sahající a široké paprsky 
světla,“ píší testovací pracovníci ve své 
zprávě a prezentují tak žárovky Bosch 
Plus 90 v nejlepším světle. Halogenové 
žárovky s vysokou intenzitou světla 
a s nejvyšším výkonem v programu Bosch 
dokáží přesvědčit také svou vlastní sví-
tivostí světelného paprsku: Na silnici se 
tedy dostane o 90 procent více světla 
(u typů H1, H4 a H7). Kvalitní 
vzhled zajišťují také elegant-
ní stříbrné hlavičky a modré 
sektory, které se v reflekto-
ru světlometu modře zrcadlí 
i ve vypnutém stavu (u typu 
H4 a H7). Odpovídající op-
tický vzhled má také balení 
žárovek, zde uvedené infor-
mace jsou samovysvětlující 
a přehledné. Tato řada žáro-
vek se dodává v atraktivním 
blistrovém balení nebo v ba-
lení s dvojitou krabičkou. 

Časopis "auto motor a sport" patří 
v Evropě k automobilovým časopisům 
s největším nákladem, a proto má ta-
ké mezi automobilovými fanoušky 
v Německu vysoké renomé. Již od za-
hájení ankety „Best Brand“ nedokázaly 
žádné dílenské řetězce vytlačit společ-
nost Bosch ze špičkové pozice, a tak 
není divu, že Bosch i v roce 2012 skon-
čil po sedmé v řadě na prvním místě. 
Stejně je tomu v kategoriích „Zapalovací 
svíčky“ a „Stěrače“. Další nejlepší umís-
tění získal Bosch v kategoriích „Filtry“, 
„Osvětlení/žárovky“, „Akumulátory“ 
a „Nářadí“.

Halogenové žárovky Plus 90 společnosti 
Bosch musí být vždy první volbou:

 � pro všechny, kteří často jezdí v noci 
nebo za špatné viditelnosti;

 � pro řidiče automobilů a motocyklů, 
kteří jsou si vědomi bezpečnosti;

 � pro řidiče přikládající vysokou 
hodnotu světelnému výkonu;

 � pro řidiče přikládající hodnotu 
prémiovému vzhledu.
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Hybrid se silnou technikou: Nový Citroën DS5 Hybrid4

Po vozidle Peugeot 3008 HYbrid4 opa-
noval nyní Citroën DS5 Hybrid4 silnici. 
Nejdůležitější komponenty obou dieselo-
vých plných hybridů pocházejí od společ-
nosti Bosch: Například elektronika dělené-
ho pohonu náprav nebo speciální technická 
konstrukce systému ESP. 

Jaké kroky podnikne výrobce vozidel se 
silnými inovačními schopnostmi, který 
se chce z hlediska hybridní mobility dife-
rencovat od svých konkurentů? Vyhledá 
si dodavatele se silným inovačním po-
tenciálem a začne s ním vyvíjet zcela no-
vou koncepci kombinovaného dieselo-
vého a elektrického pohonu. Výsledek: 
koncepce dělených náprav PSA Peugeot 
Citroën a Bosch. U této koncepce slou-
ží čtyřválcový turbodiesel 2.0 HDi ja-

ko základní agregát pro přední náhon. 
Elektricky poháněná zadní náprava pří-
davně zajišťuje další verzi pohonu. Tato 
technologie orientovaná do budoucnosti 
již byla použita ve vozidle Peugeot 3008 
HYbrid4. A nyní také v novém Citroënu 
DS5 Hybrid4.

Inovační a úsporný
Citroën kombinuje u DS5 Hybrid4 vzně-
tový motor s výkonem 163 KS s elektro-
motorem o výkonu 37 KS. Myšlenka toho-
to hybridu zní: Vznikne dočasný pohon 
všech kol. Pomocí nastavovacího koleč-
ka si řidič volí mezi čtyřmi režimy. V reži-
mu „auto“ reguluje DS5 Hybrid4 přepí-
nání mezi vznětovým motorem a elektro-
motorem samočinně. Nejvyšším cílem 

Bosch v DS5 Hybrid
 � Řídicí jednotka motoru

 � Senzor akumulátoru

 � Pomůcka pro parkování

 � Alternátor

 � Lambda sonda

 � Elektrický trakční motor

 � Výkonová elektronika

 � ABS

 � ESP®

přitom je nejnižší spotřeba: Na 100 km 
spotřebuje toto hybridní vozidlo v kom-
binované spotřebě pouze 3,8 litru nafty 
a emise CO2 jsou pouze 99 g/km. V reži-
mu „ZEV“ se pohybuje DS5 Hybrid4 co 
nejdéle pouze elektricky. V praxi zvládne 
při maximální rychlosti 60 km/hod. až 
4 kilometry, což je optimální pro provoz 
Stop–and–go ve městě. V režimu poho-
nu všech kol „4WD“ jsou vždy poháněna 
také zadní kola, a tak vozidlo získá vět-
ší trakci i v terénu. „Sportovní režim“ 
je dimenzován na maximální akcelera-
ci. Zde elektromotor zajišťuje přídavný 
výkon pro dynamickou jízdu. I při zcela 
vybitých akumulátorech zůstává DS5 
Hybrid4 stále silným z hlediska výkonu: 
Spalovací motor předává přes alternátor 
trvale až osm kilowatt do zadní nápravy.

Asistent pro parkování: pomáhá 
zamezit škodám při parkování
Vzhled moderních automobilů je v sou-
časnosti určován ekologií a designem. 
Tento fakt však často ovlivňuje také pou-
žití vozidla v každodenním provozu, na-
příklad zhoršením přehledu při parková-
ní a pojíždění. 

Řešení: Asistent pro parkování od společ-
nosti Bosch. Ultrazvukové senzory v před-
ních a zadních náraznících registrují pře-
kážky a okamžitě akusticky varují řidiče 
– tak je tomu samozřejmě také ve vozidle 
Citroën DS5 Hybrid4. Asistent pro par-
kování společnosti Bosch je zajímavý ta-
ké jako přídavné vybavení: Pod názvem 
„Parkpilot“ dodává Bosch asistenta pro 
parkování pro vybrané odborné dílny. 
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Hybrid se silnou technikou: Nový Citroën DS5 Hybrid4 V sedmi kategoriích získal Bosch opět titul „Best Brand“

Čtenáři německého časopisu pro motoristy 
„auto motor a sport“ volí již od roku 1977 
každoročně své „nejlepší auto“. Tak tomu 
bylo samozřejmě i v roce 2012. A již po sed-
mé jsou při této příležitosti ohodnoceny ta-
ké „Best Brand“ (nejlepší značky) v různých 
kategoriích. V tomto roce obsadil Bosch se 
svými kvalitními produkty sedmkrát první 
místo. Výsledek, který jednoznačně doka-
zuje, že řidiči důvěřují společnosti Bosch.

Čtenáři „auto motor a sport“ volili své 
oblíbené značky. Sedmkrát se Bosch do-
stal na první místo.

Časopis „auto motor a sport“ patří k mo-
toristickým časopisům s největším nákla-
dem v Evropě a má také mezi německými 
motoristy nejvyšší renomé. Tento časo-
pis pořádá každoročně anketu o nejlepší 
značku mezi automobily. Od roku 2006 
jsou přitom také voleny nejlepší znač-
ky z celého automobilového prostředí: 
K nim patří například dodavatelé, dílen-
ské řetězce a automobilové banky.

Vynikající produkty
Již od vzniku ankety „Best Brand“ ne-
dokázal žádný řetězec autoservisů ohro-
zit špičkovou pozici společnosti Bosch, 
a proto také v roce 2012 skončil Bosch 
již po sedmé zcela na špičce. Stejně tak 

je tomu v kategoriích „Zapalovací svíč-
ky“ a „Stěrače“. Další nejlepší místa zís-
kal Bosch v oblasti „Filtry“, „Osvětlení/
žárovky“, „Akumulátory“ a „Nářadí“. 
Tyto jasné výsledky ukazují, jak silná je 
značka Bosch: Dokáže totiž přesvědčit 
jak po technické stránce, tak kvalitou. 
Z toho mohou profitovat i autoservisy. 
S vynikajícími produkty a rozsáhlým 
servisem Bosch totiž mohou nabídnout 
přesně to, co řidiči očekávají.

Best Brand 2012
„Označte křížkem všechny firmy, jejichž 
produkty vás dokázali přesvědčit,“ tak 
zněla otázka pro čtenáře časopisu „auto 
motor a sport“. Bosch dokázal bodovat 
v následujících kategoriích a byl zde také 
zvolen na prvních místech:
 � Akumulátory
 � Osvětlení/žárovky
 � Filtry
 � Stěrače
 � Dílenské řetězce
 � Nářadí
 � Zapalovací svíčky
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Osvědčená kvalita, 
atraktivní cena
Stěrače Bosch ECO

Cenově výhodné stěrače v kvalitě Bosch:
Stěrače Bosch ECO jsou určeny pro spořivé zákazníky, kteří se nechtějí vzdát kvality Bosch

•	 Stabilní	celokovový	rám	stěrače

•	 Osvědčená	technika	pryže	stírací	lišty	z	jednoho	materiálu

•	 Z	výroby	montovaný	univerzální	adaptér

Další informace naleznete na www.bosch.cz nebo na www.bosch.sk

Produktová řada Bosch ECO pro osobní automobily
S 21 objednacími čísly a délkami stíracích lišt 400 mm až 650 mm lze dosáhnout téměř 
100% pokrytí trhu. Stěrače Bosch Eco tak zajišťují optimální doplnění stěračů Bosch 
Aerotwin a Twin.
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Velkoobchodní partneři Bosch – Česká republika 

Veľkoobchodní partneri Bosch – Slovenská republika 

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
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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 

ČR SR

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

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

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

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

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

*
*

*

* * *

*

*

* *

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

Název firmy Adresa Sídlo firmy Telefon Fax E-mail

BTS 3
pokrytie celej SR

Halova 7 Bratislava 02 62410314
0908 751 940 

02 62410314 lvoska@zoznam.sk

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

Bratislavská 11 Nitra 037 6517710
0908 554054

037 6517713 servis@peterson-technik.sk

TROST AUTO SERVICE TECHNIK s.r.o. Zvolenská cesta 
23, P.O.BOX 17

Banská 
Bystrica

0918 510 164
0918 510 156

048 4161304 marian.vyboch@trost.com
jozef.dvorsky@trost.com

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

Název firmy Adresa Sídlo firmy Telefon Fax E-mail

AD Technik, s. r. o.
pokrytí celé ČR

centrála Moskevská 63 -  
areál NAREX

Praha 10 
- Vršovice

272 072 332 
603 471 760

272 072 334 servis@adtechnik.cz

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

BTS 1 – sdružení
pokrytí celé ČR

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

pobočka Praha Praha 777 949 325 bts1@bts1.cz

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

TROST AUTO 
SERVICE TECHNIK 
spol. s r.o.

Čechy Archeologická 
1383 Hostivice 602 475 247 226 003 311 miroslav.stanek@trost.com

Morava 724 417 844 jiri.dohnal@trost.com

MOTORTEC GATE 
s.r.o. Dornych 65 Brno 545 211 038

725 007 500 545 244 849 výhradně pro vybavení pneuservi-
su, zásad do 24h po celé ČR
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Výkon a jas pro vyšší 
bezpečnost: žárovky Plus 90

Světlo skoro jako ve dne. Se svým mimořádným světelným výkonem a jasem nabízejí 
halogenové žárovky Bosch Plus 90 až o 90 % lepší osvětlení vozovky*. To znamená 
vyšší bezpečnost, delší světelný paprsek, lepší viditelnost a možnost dříve reagovat. 
Zvolte si nové žárovky Bosch Plus 90 typu H1, H4 a H7.

Další informace naleznete na www.bosch.cz nebo na www.bosch.sk

* V porovnání se standardními halogenovými žárovkami.


