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Vážení čtenáři,

vítejte u nového vydání magazínu 
Formule Bosch. Jak již se v posled-
ních číslech stalo zvykem, hned 
na úvod se vám představí jeden ze 
zaměstnanců. Tentokrát jím bude pan 
Luboš Maršálek, který z pozice pro-
duktového manažera přešel na pozici 
manažera cenového.

Jmenuji se Luboš Maršálek a u společ-
nosti Bosch v divizi automobilové tech-
niky pracuji již od roku 2003, kdy jsem 
měl na pozici produktového manažera 
na starosti benzinové a brzdové systé-
my a postupem času jsem přibral i ob-
last filtrů. V současné době nastupuji 
jako cenový manažer, jehož hlavním 
úkolem bude tvorba, správa a har-
monizace cen v rámci celého stře-
doevropského regionu SEC čítajícího 
kromě České a Slovenské republiky 
také Polsko, Německo, Rakousko 
a Švýcarsko. Společnost Bosch se vy-
tvořením tohoto nového cenového od-
dělení rozhodla vyhovět přáním našich 
zákazníků a nastavit jasná a společná 
pravidla jak pro tvorbu jednotlivých 
ceníků, tak pro poskytování případ-
ných speciálních nákupních podmínek 
pro celý náš region.

Nedávno proběhla anketa spokojenos-
ti našich zákazníků, kde jste i vy dali 
najevo, že jste se společností Bosch 
a s našimi službami spokojeni, za což 
vám velmi děkujeme. Zároveň je to 
však pro naše nově vzniklé oddělení 
velkým závazkem na další zkvalitnění 
a zlepšení těchto služeb do budoucna.

Luboš Maršálek
Cenový manažer

Divize Automobilové techniky
Robert Bosch odbytová s.r.o.

Optimální přímé vstřikování benzinu

Celosvětové služby
 � Stejně jako u ostatních HDEV5 

ventilů, plánuje GS výrobu 
nejnovější generace produktů 
v rámci mezinárodní výrobní sítě 
(IPN). Místa výroby byla navržena 
od počátku tak, aby v případě 
potřeby mohlo dojít k jejich 
přemístění.

 � Výroba je v současné době 
plánována nejméně ve dvou 
dalších mezinárodních lokalitách 
v Turecku a ve Spojených státech.

 � Pro zajištění procesů pro všechny 
účastníky a pro identickou úroveň 
znalostí se budou partneři 
v jednotlivých lokalitách aktivně 
spolupodílet a zajistí intenzivní 
zaučení při zavádění nové výroby. 

Vstřikovací otvory vysokotlakého vstři-
kovacího ventilu HDEV5 se lasery vrtají 
v továrně v Bambergu. Tato technologie 
umožňuje vyvrtání otvorů různých průměrů 
na ventilovém sedle na horní části ventilu. 
Nyní mohou vývojáři motorů dále optimali-
zovat složení směsi v motoru.

HDEV5 je vysokotlaký vstřikovací ventil 
pro přímé vstřikování benzinu, který má 
až sedm vstřikovacích otvorů, což umož-
ňuje distribuci optimální směsi pod vy-
sokým tlakem do spalovací komory. To 
je předpokladem pro velmi účinné a vý-
konné motory. Doposud byly vstřikovací 
otvory vyráběny pomocí erozního pro-
cesu, který umožňoval vrtání průměrů 
mezi 120 a 200 mikrometry (µm). Jeden 
µm je jedna tisícina milimetru. „Pokud 
jde o průměr otvorů, potřebujeme pro 
zlepšení distribuce směsi a výroby ješ-
tě efektivnějších motorů více flexibility. 
Toho jsme dosáhli díky nové technologii 
laserového vrtání," vysvětluje Thorsten 
Bauer (BaP/TEF 1,29).

Laserový paprsek odstraní materiál ze 
sedla ventilu s vysokou přesností. To 
umožňuje nastavit průměr a umístění 
vstřikovacích otvorů s maximální přes-
ností. Díky různým průměrům vstřikova-
cích otvorů může HDEV5 nejen kontrolo-
vat směr vstřikovaného benzinu, průměr 
také určuje, jak daleko může proniknout 
do spalovací komory. 

„V důsledku toho mají inženýři mnohem 
více možností, pokud jde o optimaliza-
ci distribuce směsi i ve spalovací ko-
moře. To je důležitým krokem na cestě 
ke splnění požadavků nových strikt-
ních emisních norem EU6," zdůrazňuje 
Bauer. Nová výrobní technologie posilu-
je vedoucí pozici GS (Gasoline Systems) 
v oblasti technologií vstřikování. Ta bude 
také využita pro další generace HDEV5. 
Centrální výzkumné oddělení společ-
nosti Bosch (CR/APJ), vývojoví inženýři 
a továrna v Bambergu úzce spolupracují 
na vývoji procesu vrtání laserem.



Formule Bosch | 2/2012 3

Ocenění pro GS 500 milionů senzorů otáček
Japonský výrobce automobilů Daihatsu 
vyznamenal firmu Bosch cenou za nej-
lepší technologii v oblasti spotřeby pa-
liva. Na kongresu dodavatelů Daihatsu, 
který se konal v dubnu, předseda Koichi 
Ina předal cenu Herbertu Hemmingovi 
(RBJP/P), který obdržel cenu za společ-
nost GS a NIKK, společnou firmu Bosch 
a Melco. Daihatsu vyznamenalo firmu 
Bosch za přínos ke zlepšení spotřeby 
paliva díky jedinečné funkci vstřikování 
u vstřikovače paliva EV14.

EV14 vyrábí NIKK v Japonsku a budou jím 
vybaveny všechny miniaturní vozy včet-
ně Daihatsu, jako jsou nyní například vo-
zy Mira Pro. Firma Bosch je považována 
za hlavního partnera dodávajícího inovativ-
ní a vysoce kvalitní produkty pro Daihatsu.

Výroba senzorů otáček v továrně 
v Eisenachu (EHP) začala již v roce 
1992. V květnu 2012 sjel z výrobní linky 
500miliontý kus. „Nyní máme 22 mon-
tážních linek, které produkují v průměru 
180 000 snímačů otáček za den," vysvět-

Společnost EM-motive GmbH založená 
v polovině roku 2011 a zaměřující se na vý-
voj a výrobu elektrických pohonů začala 
již v lednu 2012 vyrábět motory pro elekt-
romobily jako společný podnik společností 
Daimler a Bosch.

Na základě pozitivních zkušeností získa-
ných během dosavadní spolupráce se 
oba partneři dohodli na rozšíření svého 
portfolia o integrované motorové gene-
rátory (IMG) souběžně se separátními 
motorovými generátory (SMG). Toto 
rozšíření je stále předmětem schválení 
antimonopolních úřadů.

Nová společnost, ve které mají Bosch 
i Daimler 50 procent akcií, v současné do-

Bosch a Daimler zintenzivňují spolupráci

bě zaměstnává přibližně 80 zaměstnanců. 
Na začátku prosince 2011 došlo k zapsá-
ní společného podniku do obchodního 
rejstříku pod názvem EM-motive GmbH 
se sídlem a výrobou v Hildesheimu. 

V Ludwigsburgu u Stuttgartu vznikne 
společný vývoj. EM-motive je vedeno 
dvěma rovnocennými výkonnými ředite-

luje Rüdiger Weber (EHP/MSC), ředitel 
oddělení v Eisenachu. Továrna zpočátku 
produkovala snímače rychlosti kol, které 
jsou klíčovou složkou protiblokovacího 
brzdového systému (ABS). Výroba sní-
mačů otáček klikové hřídele začala v ro-
ce 1995. Ty jsou součástí řízení motoru 
GS. Používají se pro vstřikování paliva, 
regulaci spotřeby a detekují otáčky mo-
toru. Snímače rychlosti klikové hřídele 
se vyrábí v počtu 350 000 kusů měsíčně.

EHP dodává vedoucím automobilkám ja-
ko VW, BMW, Fiat, Renault, Nissan, Opel, 
Mazda a Ford. Jako hlavní výrobní místo 
poskytuje EHP nadále podporu výrob-
ním závodům v San Luis Potosi (SlpP, 
Mexiko), Naganathapura (NHP, Indie), 
Suzhou (SzhP, Čína) a Wuhu (WHP, Čína).

li – Arwedem Niestrojem za společnost 
Daimler a Axelem Humpertem (GS/
EP-H) za společnost Bosch.

„Každá společnost přináší do podniku 
specifické know-how, a to také umožní 
lukrativní ekonomický vývoj. Tato stra-
tegická investice nepochybně pomůže 
posílit naši pozici na trhu," říká pan Rolf 
Bulander (GS/P), předseda představen-
stva GS. Základem je využití synergic-
kých efektů s cílem urychlit rozvoj vyso-
ce kvalitních pohonů pro elektromobily 
obsahující akumulátory, palivové články 
a dále rozšířit sortiment.

Elektrické motory jsou založeny na mo-
dulární konstrukci, což znamená, že jsou 
vhodné pro širokou škálu elektrických 
pohonů. Původně byly generátory insta-
lovány v nové verzi motorů s elektrickým 
pohonem Daimler, které byly uvedeny 
na trh v roce 2012. EM-motiv také br-
zy zahájí výrobu nové IMG generace. Ta 
bude nejprve instalována ve vozech MB, 
třídy E. Společný podnik dodává elektro-
motory společnostem Bosch a Daimler. 
Bosch je také zodpovědný za prodej tře-
tím stranám. Obě společnosti očekávají, 
že EM-motiv bude do roku 2020 vyrábět 
přibližně milion elektromotorů.
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Cyklistika se spokojeným úsměvem

Cyklistické šortky a cyklistická helma jsou 
klíčovým pracovním vybavením pro vývojo-
vé inženýry divize Bosch eBike Systems. To 
proto, že toto vybavení spojuje jejich vývo-
jovou práci v sedle kol i u pracovního stolu. 
Na pracovišti naleznete celou řadu značek 
kol, která jsou zaparkovaná na chodbě. 
Některé vývojáře můžete vidět při příjezdu 
ze zkušebních jízd, zatímco druzí se na ně 
teprve chystají.

Horská túra s větrem v zádech: eBikes 
pro rekreační cyklisty se stávají stále 
atraktivnějšími
Vše to vypadá trochu jako kurýrní služ-
ba pro cyklisty. Ale není to jen vývojové 
oddělení, které je v pohybu. Obchodní 
oddělení bylo založeno v roce 2009 a da-
lo by se říci, že tehdy skutečně došlo 
k nastartování prodeje. Od tohoto roku 
je prodejce systémů eBike lídrem na tr-
hu v Evropě. V typech kol, která jsou 
v současnosti vybavena systémy Bosch 
vyrobenými v roce 2012, jsou zastou-
pena kola více než 40 značek – jen pro 
porovnání, před rokem to bylo pouze 
13 značek.

Cílová skupina je čím dál mladší
V této souvislosti se v srpnu 2012 pře-
sunula výrobní část do větších prostor 
a během příštího roku dojde ke zvyšová-
ní počtu zaměstnanců. A co je důvodem 

tohoto růstu? Díky integraci širokého 
spektra modelů kol, společně s nejrůz-
nějšími technickými výhodami, se eBikes 
nyní stávají atraktivními pro mladé lidi 
a pro aplikace v oblasti sportu to zna-
mená větší trh pro odbyt. „Nejsou to jen 
starší lidé, kteří se nyní zajímají o eBikes 
– použití je vhodné pro široké spektrum 
cílových skupin a modelů kol. Trend smě-
řuje ke sportovnímu využití a zároveň 
ke každodennímu používání, například 
při dopravě dětí do školky," říká Tamara 
Winograd, která je zodpovědná za mar-
ketingovou komunikaci obchodního od-
dělení. Německé Two-Wheeler Industry 
Association (ZIV) odhaduje, že v roce 
2012 bude pouze v Německu prodáno 
celkem 400 000 eBikes, i když toto číslo 
bude pravděpodobně ještě vyšší.

Systém eBike
„Dnes jsou jak cestovní, tak horská kola 
vybavena systémy Bosch. Přepínatelný 
motor pomáhá starším jezdcům zůstat 
mobilní a aktivní. Ale také mladší lidé 

používají eBikes ve stále větším počtu: 
V pohodlí umožňují dojíždět za prací 
na větší vzdálenosti, rodiče mohou do-
pravovat své děti do školky a rekreační 
cyklisté jet na delší výlety. A vývoj pokra-
čuje," říká pan Claus Fleischer, ředitel 
obchodního oddělení, a dodává: „eBike 
bude hrát klíčovou roli v budoucím vývoji 
řešení mobility."

Nový palubní počítač Intuvia
Bosch eBike Systems v současné době 
posiluje svou vedoucí úlohu na mezi-
národní výstavě Eurobike v německém 
Friedrichshafenu. Bosch i nadále systém 
řízení vylepšuje, a to díky novému počí-
tači Intuvia. Síla "elektronického větru 
v zádech" může být nyní nastavena bez-
pečněji a intuitivně s využitím samostat-
né řídicí jednotky. Intuvia je také vyba-
vena novou funkcí, která poskytuje pod-
poru během vedení kola. Akumulátory 
PowerPack 400 s kapacitou 400 Wh 
navíc rozšiřují dojezd o 30 procent v po-
rovnání s předchozími systémy, a to bez 
navýšení hmotnosti. Jedním z nových 
prvků u počítače Intuvia je USB připoje-
ní umožňující nabíjení mobilních telefo-
nů nebo MP3 přehrávačů.

Ale výhodou číslo jedna u systému Bosch 
zůstává dokonalá interakce jednotlivých 
komponentů. Výsledkem je, že cyklisté 
se systémem eBike mají stále pocit, že 
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šlapou na kole. „Doposud se všichni vrá-
tili se spokojeným úsměvem na tváři," 
říká Tamara Winograd a dodává: „A díky 
dalším inovacím se cyklisté mohou brzy 
těšit na ještě více zábavy v sedle kol."

Bosch eBike Systems: inovativní 
a spolehlivé
Se systémem Bosch eBike není jíž zadní 
vítr věcí náhody, nyní ho můžete využít, 
kdykoli budete chtít.

Tato inovativní high-tech jednotka vás 
nezbavuje šlapání do pedálů, ale umožní 
vám nohu sundat. V závislosti na zvole-
né úrovni podpory se elektronika pruž-
ně přizpůsobuje tomu, co cyklista dělá, 
a okamžitě upraví výši podpory, kterou 
má motor dodat. Cyklistika s Bosch ne-
ní jen velmi pohodlná, je také extrémně 
jednoduchá. Systém pracuje po celou 
dobu jízdy intuitivně, hladce a jednodu-
še. Jediní lidé, kteří neměli snadnou prá-
ci, jsou naši vývojáři. Museli absolvovat 
veškeré varianty, aby zajistili, že Bosch 
eBike System splňuje všechny požadav-
ky: top kvalitu, spolehlivost, dobré testo-
vání a důmyslný design. Ve zkratce: jízda 
na e-kole nebyla nikdy tak atraktivní.

Téměř tak tichý jako vaše nohy: náš 
výkonný motor
Rozlučte se s koly s pomocnými benzino-
vými motory. Pohonná jednotka Bosch 
eBike System signalizuje příchod tech-
nologických vymožeností do světa dvou 
kol. Vysoce výkonný pohon se nejen tiše 
přizpůsobí jezdci dle jeho potřeb, ale 
udělá to také extrémně rychle. Po do-
sažení rychlosti 25 km/h se v několika 
sekundách motor automaticky vypne. To 
znamená, že eBike vybavený tímto sys-
témem stále splňuje požadavky na kolo 
dle německého práva. V Německu tedy 
může jezdit na cyklostezkách, aniž by 
existoval právní požadavek na SPZ nebo 

pojištění. Pokud je pohonná jednotka 
dokonale přizpůsobena zátěži cyklisty, 
určuje, kolik pomocného výkonu je po-
třeba. Za tímto účelem měří rychlost, 
frekvenci šlapání a točivý moment tři 
senzory. Ty umožňují vypočítat optimální 
množství podpory ke konkrétní mecha-
nické zátěži. V případě protivětru musí 
cyklista jedoucí na eBiku šlapat pro udr-
žení stejné rychlosti silněji.

Senzor měřící sílu vyvinutou při šlapá-
ní na to reaguje přidáním extra výkonu. 
Tato technologie neplýtvá výkonem, 
pohonná jednotka Bosch je extrémně 
efektivní. Je elegantně navržena tak, že 
pohon může být integrován bez nutnosti 
jakékoli rozsáhlé úpravy kola. Vzhledem 
k tomu, že jednotka Bosch je instalována 
na středu rámu, kolo má nízké těžiště, 
a tím i větší stabilitu.

Bosch elektrotechnika nyní také pro 
jízdní kola
Bosch je průkopníkem použití lithium-
-iontové technologie u elektrického ná-
řadí a po mnoho let úspěšně nabízí ná-
řadí využívající tuto technologii na trhu. 
Stejně osvědčená a testovaná technolo-
gie je nyní k dispozici v podobě našich 
akumulátorů, které se vyznačují vysokou 
energetickou hustotou a rozšiřují nabíd-
ku pro eBikes. Kromě toho akumulátory 
nemají žádné další požadavky na potřeb-
ný prostor, zvýšenou hmotnost nebo 
dobu nabíjení: Nabíječka dokáže aku-
mulátor zcela nabít za pouhé dvě a půl 
hodiny. Chytrý autopilot je umístěn na ří-
dítkách HMI (human machine interface 
– ovládací jednotka). Se svými mnoha 
funkcemi HMI zdaleka předčí konvenční 
cyklistické počítače. Kromě ukazatele 
stavu nabití akumulátoru a jízdního reži-
mu zobrazuje HMI také rychlost a ujetou 

vzdálenost. V blízké budoucnosti bude 
HMI Advanced obsahovat USB rozhraní, 
které umožní nabíjení mobilních telefo-
nů či iPodů®. Toto malé univerzální zaří-
zení umožní využívat více jízdních reži-
mů. K dispozici jsou až čtyři režimy: Eco 
(úsporný), Tour (standard), Sport (dy-
namický) a Speed (nepřetržitý). Každý 
z těchto režimů lze ovládat samostatně 
a poskytuje 0 %, 50 %, 100 % nebo 150 % 
podpory výkonu. HMI Advanced může 
být také použit pro kontrolu při tlačení 
kola.

Vždy šťastnou cestu a také dobrý 
servis
Komunikační síť (CAN) umožňuje vzá-
jemnou komunikaci mezi jednotlivými 
komponenty, proto může Bosch eBike 
System monitorovat během provozu 
sám sebe. Sledována je například funkce 
akumulátoru, aby se předešlo riziku pře-
hřátí. Za použití diagnostického testeru, 
USB kabelu a notebooku pak mohou být 
získané údaje snadno použitelné pro ne-
závislé prodejce kol. Závady mohou být 
rychle diagnostikovány a náhradní díly 
lze objednat přímo přes hotline. A není 
to jen soudobá technologie, se kterou se 
lidé setkávají. Bosch má i systematickou 
koncepci školení ve spolupráci s OEM 
(Original Equipment Manufacturer). 
Na druhé straně předává tyto znalos-
ti také nezávislým prodejcům jízdních 
kol. Díky své servisní koncepci zaručuje 
Bosch rychlou a kvalifikovanou pomoc, 
která začíná fungovat v téměř každé ev-
ropské zemi tak, aby byl zajištěn hladce 
fungující proces objednávání náhrad-
ních dílů. Systém Bosch eBike není jen 
o podpoře pro cyklisty, zároveň podpo-
ruje i nezávislé prodejce.
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DGI na cestě k úspěchu

Od roku 2009 využívají automobilky po celém světě stále více pří-
mého vstřikování benzinu (DGI). Do roku 2015 bude systémem 
vstřikováním DGI vybaveno přibližně 28 % zážehových motorů. 
Proto je o komponenty divize přímého vstřikování benzinu (GSDI) 
tak velký zájem.

Systém DGI se skládá z vysokotlakého čerpadla (HDP5) a vyso-
kotlakého zásobníku se vstřikovacím ventilem (HDEV5). Tento 
systém nejen umožňuje jízdu šetrnější k životnímu prostředí, 
ale také zvyšuje požitek z jízdy tím, že poskytuje vyšší točivý 
moment. V kombinaci s použitím u přeplňovaných motorů 
a koncepcí downsizingu tak systém řízení motoru GS Motronic 
pomáhá snížit spotřebu paliva až o 30 procent. Platné emisní 
normy, jako např. evropská EU6 a právní předpisy v USA pod 
názvem SULEV (Super Ultra Low Emission Vehicle), dále posi-
lují úspěch na trhu. „Výrobci automobilů budou v sériové výro-
bě pokračovat ve zvyšování počtu motorů využívajících přímé 
vstřikování paliva. Poptávka po systémech DGI se díky tomu 
bude dlouhodobě zvyšovat. Přijetí našich komponentů trhem 
a důvěra našich zákazníků ukazují, že jsme vybudovali poptáv-
ku pro dlouhodobou sériovou výrobu, a jsem přesvědčen, že 
naše obchodní divize bude pokračovat v úspěšně nastaveném 
kurzu," říká Rainer Schanz (GSDI/GP), vedoucí této divize. 
Obchodní jednotka Gasoline Systems je jedničkou na trhu pří-
mého vstřikování benzinu a má celosvětové zákaznické port-
folio. Protože se očekává růst poptávky ve všech regionech, 
bude společnost nadále rozšiřovat svou výrobní síť po celém 
světě. Od roku 2013 bude mít výrobní závody ve všech dů-
ležitých oblastech, a proto bude schopna poskytovat svým 
zákazníkům ještě více.

GS-DI je doma na celém světě
 � Norimberk je hlavním výrobním závodem pro 

vysokotlaká čerpadla HDP5 a vysokotlaké vedení. 
Jednotky HDP5 jsou také vyráběny v Gunpo (Korea), 
od konce roku 2012 se budou vyrábět ve městě Wuxi 
(Čína) a od roku 2013 také ve městě Charleston 
(USA). Společnost GS také kompletuje produkty 
v továrnách v San Luis Potosi (Mexiko), Wuxi (Čína) 
a Burse (Turecko).

 � Bamberg je hlavním výrobním závodem pro vstřikovací 
ventily HDEV5. Dále se ventily vyrábí v Gunpo (Korea), 
Burse (Turecko) a od dubna 2012 v Charlestonu. 
Od roku 2013 začne výroba rovněž ve Wuxi (Čína).

 � Mezi vývojová střediska společnosti GS-DI patří 
Schwieberdingen, Norimberk, Bamberg, Bursa, 
Farmington Hills a Charleston (oba USA), Yokohama 
(Japonsko), Soul (Korea) a Šanghaj (Čína).

Do konce roku 2011 
vyrobila společnost GS 
cca 34 milionů ventilů 
HDEV5 a 7 milionů čerpadel 
HDP5 pro přímé vstřikování 
benzinu (DGI)

Společnost zajišťuje i další vývoj nových produktů, jako je 
například HDEV5AS (Advanced Spray). HDEV5AS nabízí opti-
malizované tvary rozprášených paprsků paliva a laserové opra-
cování vstřikovacích trysek. „Vzhledem k rostoucím emisním 
požadavkům, které vyžaduje norma EU6, jsme se rozhodli pro 
zahájení vývoje třetí generace technologie přímého vstřikování 
benzinu. Tím zajistíme, že i nadále budeme schopni nabízet 
svým zákazníkům nejvyšší úroveň produktů pro splnění emis-
ních limitů, a posílíme tak svoji pozici na trhu i pozici lídra 
technologického vývoje," dodává pan Schanz.
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Menší motory s přeplňováním a přímým 
vstřikováním benzinu (DGI) jsou trendem 
také v USA. Tato informace jasně vyplývá 
z letošního výběru deseti nejlepších motorů 
automobilového magazínu Ward`s. Devět 
vítězných motorů obsahuje komponenty 
a systémy od společnosti GS.

V důsledku zákaznické poptávky a no-
vých ekologických předpisů vidí výrob-
ci automobilů v USA nárůst poptávky 
po úsporných a k životnímu prostředí 
šetrných zážehových motorech. Správa 
bezpečnosti silničního provozu (NHTSA) 
zveřejnila v roce 2011 průměrnou spo-
třebu 29,6 míle na galon. To odpovídá 
spotřebě 7,9 litru paliva na 100 km (1 mí-
le = 1,6 km, 1 galon = 3,785 litru). Na zá-
kladě státních norem byl cíl pro národní 
vozidlový park stanoven na 35,5 míle uje-
tých na 1 galon pro modelový rok 2016, 
což znamená změnu 6,6 l na 100 kilomet-
rů. V roce 2025 je výhledově požadována 
spotřeba 54,5 míle na jeden galon paliva. 
Na základě kritérií orgánů USA je výhle-
dově v roce 2025 požadována spotřeba 
4,3 l na 100 kilometrů. V důsledku těch-
to nových norem a rostoucího povědomí 
spotřebitelů o snižování spotřeby paliva 
se v USA zvyšují počty vozidel s ekologic-
ky šetrnými zážehovými motory.

Vlivný automobilový magazín Ward’s 
Automotive nedávno vybral deset nej-
lepších motorů pro rok 2012. Jasným 

trendem tohoto roku je posun směrem 
k motorům s přímým vstřikováním ben-
zinu. Z deseti motorů bylo sedm motorů 
typu DGI. Z nich již v současnosti pět ty-
pů motorů využívá důležité DGI kompo-
nenty od společnosti GS: elektronickou 
řídicí jednotku, vysokotlaké čerpadlo 
nebo vysokotlaké vstřikovače. GS nabízí 
i aplikace a služby na podporu účinné 
integrace. „Přímé vstřikování benzinu 
je jednou z klíčových technologií pro 
moderní a i budoucí motory. Pokrokové 
technologie jako DGI a turbodmychadla 
pomáhají výrobcům reagovat na tyto vý-
zvy a umožňují jim uvádět na trh eko-
nomicky výhodná vozidla se zážehový-
mi motory," říká Sujit Jain (GS/RP-NA), 
regionální prezident společnosti GS 
v Severní Americe.

Vysoce přesné vstřikování společnosti 
GS snižuje spotřebu paliva a emise vý-
fukových plynů při zachování vysokého 
požitku z jízdy. Kombinace turbodmy-
chadla a proměnného časování ventilů 
přináší snížení spotřeby paliva o 18 pro-
cent, aniž by došlo ke snížení výkonu 
vozu. K technologickým opatřením patří 
i extrémní zmenšování motorů, díky če-
muž systémy společnosti GS umožňují 
snížit spotřebu benzinu až o 30 procent. 
Bosch očekává, že počet vozidel proda-
ných ve Spojených státech v roce 2020 
bude 16,3 milionu kusů a že 39 procent 
z nich bude používat přímé vstřikování 

benzinu. Pan Jain říká: „Motory vybra-
né Ward’s odráží měnící se požadav-
ky zákazníků. Faktem je, že tyto menší 
motory splňují oba požadavky zákazní-
ků, jsou výkonné a úsporné zároveň." 
S celkovým počtem skoro 3000 zaměst-
nanců v Andersonu, Farmington Hills 
a Charlestonu (USA), San Luis Potosi 
a Toluce (Mexiko) může společnost GS 
nabídnout svým zákazníkům intenzivní 
lokální podporu.

Technologie společnosti GS (Gasoline Systems)...

GS se připojuje k vítězům
 � 5.0 l DOHC V-8 (Ford Mustang)

 � 2.0 l EcoBoost DOHC I-4 
(Ford Edge)

 � 2.0 l TwinPower Turbo DOHC I-4 
(BMW Z4, 328i, 528i)

 � 3.0 l TwinPower Turbo DOHC I-6 
(BMW 135i, 335i, 535i, X3)

 � 3.6 l Pentastar DOHC V-6 
(Chrysler 300S/Jeep Wrangler)

 � 2.0 l Skyactiv-G DOHC I-4 
(Mazda 3)

 � 3.0 l TFSI Supercharged DOHC 
V-6 (Audi A6)

 � 2.0 l Ecotec Turbocharged DOHC 
I-4 (Buick Regal GS)

 � 1.6 l Gamma DOHC I-4 (Kia Soul, 
Rio/Hyundai Veloster)

... je v devíti z deseti nejlepších motorů
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Přechod na nový ESI[tronic] 2.0 

O tom, co a proč je ESI[tronic] 2.0, již bylo napsáno a řečeno dost. 
Jak přejít ze staré verze na novou, už také byla řeč. Faktem ale je, že 
lusknutí prstu na to nestačí. Bohužel. Na dalších řádcích tedy něco 
více o přechodu na nový ESI[tronic] 2.0.

Nejdříve jen krátká rekapitulace základních změn:
 � Vše v jednom prostředí – identifikace vozidla, program 

pro diagnostiku řídicích jednotek, návody pro vyhledávání 
závad i další moduly jsou přehledně integrovány v jednom 
grafickém prostředí.

 � Přehlednější a rychlejší postup k vyhledání závady – 
informace o automobilových systémech, komunikace 
i návody jsou mezi sebou účelně provázány, a tím 
umožňují cílené, a tedy rychlé vyhledání závady.

 � Online licencování – vytvoření a přiřazení aktivačního 
hesla si uživatel vytváří přes internet sám a rychle. Odpadá 
zdlouhavé vyžádání kódu e-mailem a jeho přepisování. 
Nový způsob licencování s sebou přináší i mnohem vyšší 
ochranu před nelegálním užíváním programu. 

 � Online aktualizace – aktuálnost dat je udržována 
na nejvyšší možné úrovni pomocí automatické online 
aktualizace z ESI[tronic] serveru. Například data pro 
segment C-SD (diagnostika řídicích jednotek) budou 
na serveru aktualizována každých 14 dní. Pravidelné 
zasílání aktualizačních DVD zůstane i nadále zachováno.

Od května tohoto roku se ESI[tronic] novým zákazníkům 
prodává už jen ve verzi ESI[tronic] 2.0. Pro stávající zákazní-
ky, kteří již program ESI[tronic] používají, byl vytvořen plán 
postupného převodu (migrace) těchto zákazníků na nový 
ESI[tronic] 2.0. Převádění začalo už v červenci a je rozděleno 
do etap po jednotlivých měsících až do dubna 2013. Každý 
měsíc bude převedena určitá skupina zákazníků, většinou spa-
dající pod jednoho velkoobchodního partnera.

Vlastní postup migrace
V předstihu, přibližně 3 týdny před plánovanou migrací, ob-
drží každý zákazník ESI[tronic] informační dopis, ve kterém 
je vysvětleno, jaké jsou důvody přechodu na novou verzi pro-
gramu a jak bude přechod probíhat. K dopisu je ještě přiložen 
leták s vysvětlením hlavních výhod a představením základních 
funkcí nového programu a ceník jednotlivých informačních 
segmentů. Na našich internetových stránkách je pak ještě 
k nahlédnutí nebo ke stažení rozšířená verze tohoto infor-
mačního dopisu na následujících adresách: www.bosch.cz/aa  
a www.bosch.sk/aa pod odkazem na ESI[tronic] 2.0.

Nejpozdější možný termín pro přechod je květen 2013
Důvod pro to je prostý, od verze 2/2013 již nebude současný 
ESI[tronic] v českém jazyce.
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Jak provést samotnou instalaci nového systému
Instalace se provádí vždy z aktuálního instalačního DVD 

ESI[tronic] 2.0 spuštěním programu „setup.exe“. Po do-

končení instalace bude zákazník vyzván k vložení aktuálního 

DVD staré verze ESI[tronic] k doinstalování informačních 

segmentů (minimálně segment A), které nejsou součás-

tí ESI[tronic] 2.0 a nadále zůstávají ve starém prostředí. 

Návod k instalaci najdete na instalačním DVD v souboru 

„ESItronic2_basics.pdf“ v kapitole Instalace. Návod na po-

užívání programu v souboru „ESItronic2_operation.pdf“.

Oba soubory se nacházejí v následujícím adresáři: 

D:\help\nl\cs\trainer\esi20trainer\pdf

Po úspěšné instalaci bude zákazník vyzván k licencování 

programu. Popis získání licence je opět popsán v dokumen-

tu „ESItronic2_basics.pdf“ v kapitole Licencování – Aktivace 

licence online.

Ačkoliv se celý postup přechodu na novou verzi programu 

může zdát komplikovaný a nepřehledný, věřte, že všichni za-

městnanci společnosti Bosch i partnerských velkoobchodů 

udělají všechno pro to, aby pro vás, jako koncové uživate-

le, znamenal nový ESI[tronic] 2.0 jen minimum komplikací 

a naopak maximum výhod a zjednodušení vaší práce.

V zasílaném dopise je postup migrace popsán 
v následujících bodech
 � Termín přechodu: červenec 2012 až květen 2013
 � Smluvní podmínky: stávající licenční smlouva platí 

do konce r. 2012, od 1. ledna 2013 je potřeba mít k nové 
verzi uzavřenu novou smlouvu

 � Počet instalací: zůstává stejný – maximálně 3 instalace 
(BCS a AutoCrew partner 6 instalací)

 � Licence – instalace: ke každé instalaci je nyní potřeba 
jedna licence, řešeno formou jedné hlavní a maximálně 
dvou (BCS a AC pěti dodatečných licencí)

 � Cena: souhrnná cena nových licencí zůstává na přibližně 
stejné úrovni jako cena staré verze, v některých 
případech bude nová verze levnější. Bližší informace 
naleznete v přiloženém ceníku

 � Počet licencí při převodu: zákazník získá maximální počet, 
tedy 3 licence (BCS a AC 6 licencí) – instalace (jednu 
hlavní a dvě dodatečné) bezplatně do konce roku 2012

 � Fakturace: nová verze bude fakturována na začátku roku 
2013 dle nové smlouvy a podle počtu používaných licencí

 � Rozsah informačních segmentů (např. A, C, M, P …): 
převodem zůstává nezměněn, segment A je i nadále 
povinný ke každé licenci

 � Zpřístupnění on-line: kvůli vyššímu zabezpečení musí 
být nainstalovaný software ESI[tronic] 2.0 zpřístupněn 
(licencován) on-line, postup licencování naleznete 
v návodu v rámci ESI[tronic] 2.0 -> Hlavní menu -> Trainer 
-> Tisk témat školení – Základy (PDF)

Minimální konfigurace PC pro ESI[tronic] 2.0 
a další technické nároky
Podporované operační systémy
 � Windows XP (Home 32bit, Professional 32bit, 

Embedded), min. 1 GB operační paměti RAM
 � Windows Vista (Home Premium 32bit, Business 32bit), 

min. 1 GB operační paměti RAM
 � Windows 7 (Home Premium 32/64bit, Business 

32/64 bit), min. 2 GB operační paměti RAM

Podporovaný hardware
 � Platforma PC se systémem Microsoft Windows 
 � KTS 670 (KTS 650), min. 1 GB operační paměti RAM
 � KTS řady 5 

Krátce po zaslání informačního dopisu bude zákazníka kontak-
tovat zástupce velkoobchodního partnera, který s ním uzavře 
novou licenční smlouvu a zodpoví případné dotazy. S dalšími 
otázkami se může zákazník také obrátit na naši servisní linku 
ESI[tronic] na telefonním čísle 261 300 359.

Poté je zákazník v interním systému převeden na ESI[tronic] 2.0 
a následně mu budou zaslány instalační DVD k aktuální verzi 
ESI[tronic] 2.0.
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Nová diagnostika systémů vozidla KTS 890/870/840

Letos na jaře byla ukončena výroba dosa-
vadní „vlajkové lodi“ řady KTS – KTS 670. 
Současně s tím přišla firma Bosch s novou 
řadou testerů, kde je zkombinován známý 
dílenský tablet DCU 130 a osvědčené ko-
munikační moduly řady KTS 5xx případně, 
motortester FSA 500. 

KTS 890
Nejvyšší model této řady skládající se 
z DCU 130, KTS 540 a FSA 500 umožňuje 
rychlou a flexibilní analýzu elektrických 
a elektronických systémů vozidel.

Výhody KTS 890 jedním pohledem:
 � Jako ovládací PC je použit odolný 

tablet DCU 130 určený pro dílenské 
použití.

 � Všechny součásti měřicího systému 
jsou propojeny bezdrátově rozhra-
ním Bluetooth. To umožňuje velmi 
flexibilní měření na vozidle, uživatel 
už není vázán na kabelové připojení 
k vozidlu nebo k některému z měři-
cích modulů.

 � Měřicí modul FSA 500 poskytuje 
všechny běžné funkce motortesteru 
jako přednastavené testy komponen-
tů, i vestavěných ve vozidle, generá-
tor signálů, měření klidového proudu 

akumulátorů, univerzální 2kanálový 
osciloskop (2x 40 MS/s) a 4kanálový 
režim (4x 1 MS/s) a mnoho dalších 
funkcí.

 � Modul KTS 540 pro diagnostiku řídi-
cích jednotek je ovládán softwarem 
ESI[tronic] 2.0 a umožňuje mimo 
jiné doplnit skutečné hodnoty z ří-
dicích jednotek. Nabízí jednoduché 
připojení k vozidlu; ovládací program 
ve spojení s vestavěným multiplexe-
rem a inteligentním adaptérovým ve-
dením automaticky nastaví správné 
vodiče na odpovídající svorky OBD 
konektoru.

KTS 870
Model určený převážně pro diagnostiku 
řídicích jednotek s nadstandardní do-
plňkovou výbavou se skládá z DCU 130 
a KTS 570 s bezdrátovým přenosem dat.

 � Přístroj umožňuje nejen diagnostiku 
řídicích jednotek, ale je dále vybaven 
univerzálním 2kanálovým oscilosko-
pem (1x 10 MS/s nebo 2x 5 MS/s) 
a 2kanálovým multimetrem s možností 
měření odporu, napětí, proudu, testu 
diod a dalších parametrů užitečných 
při vyhledávání závady na vozidle.

KTS 840
Umožňuje komfortní bezdrátovou dia-
gnostiku řídicích jednotek.

 � Sestava složená z tabletu DCU 130 
a bezdrátového modulu KTS 540 dis-
ponuje kromě již popsaných vlastností 
pro diagnostiku řídicích jednotek také 
1kanálovým multimetrem opět s mož-
ností měření odporu, napětí, proudu, 
testu diod a dalších parametrů.

Bližší informace obdržíte u našich 
velkoobchodních partnerů, viz strana 47
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Pneuservis 2012

Pro podzimní sezonu je i letos připraven 
kompletní sortiment vybavení pneuservisů 
firmou Bosch. Ačkoliv se tentokrát nekona-
ly žádné převratné změny a všechny mode-
ly z minulého roku jsou k mání i nyní, jistě 
stojí za připomenutí, co všechno se za po-
slední rok změnilo. 

Montovačky
K dispozici je kompletní sortiment 
od základního modelu TCE 4220 s ruč-
ně odklopným ramenem až po profesi-

onální výkonné stroje s teleskopickým 
montážním sloupkem. Všechny typy lze 
dovybavit pomocným ramenem, většinu 
z nich je možné objednat v provedení 
Wdk (tzn. opatřeny certifikátem němec-
kého gumárenského sdružení Wdk). 

Nového provedení se pro nadcházející 
sezonu dočkala automatická montážní 
hlava TCE 100, která ve většině přípa-
dů eliminuje nutnost používat klasickou 
montážní páku, tzv. „monterajznu“. Nová 
kinematika výsuvného palce je šetrnější 
k patce zouvané pneumatiky. Upraven 
byl i samotný tvar celé hlavy, který teď 
ponechává více místa kolem lemu upnu-
tého ráfku, což znamená méně staros-
tí u velkých a drahých lakovaných kol. 
O TCE 100 je možno doplnit obě řady 
montovaček TCE 442x a TCE 446x.

Drobnou úpravou prošlo provedení na-
stavitelných upínacích čelistí modelu 
TCE 446x, které má nový tvar, a je tak 
bezpečnější z hlediska možných zranění.

Vyvažovačky
Kromě základní řady WBE 41xx jsou všech-
ny modely vyvažovaček Bosch od minulé 
podzimní sezony osazeny novým senzoric-
kým systémem a silnější elektromagnetic-
kou brzdou. Souhra obou těchto opatření 

zajišťuje vyvážení většiny kol do 6 vteřin 
od zavření krytu včetně úplného zastavení 
kola. Další úpravy v podobě drobných vy-
lepšení designu a zdokonaleného ovládá-
ní doplňuje ještě automatická identifikace 
typu vyvažovaného ráfku.

Velkou oblibu si u náročnějších zákazní-
ků získal i světelný prstenec s pozičním 
laserovým ukazatelem pro přesné usa-
zení závaží na ráfek. Jak zkušenosti uká-
zaly, díky opravdu přesnému umístění 
závaží lze snížit následné reklamace zá-
kazníků řádově o desítky procent. Tímto 
systémem mohou být vybaveny všechny 
vyvažovačky řady WBE 42xx a WBE 44xx. 
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Startéry/generátory

Třmeny brzd

Typové číslo není 
identické s …

… údajem typového čísla 
na balení

 Vrácení není možné když je:  silná koroze  agregát neúplný  agregát rozebraný  mechanické poškození

Měřič množství vzduchu 
Poškození potenciometru 
nebo teplotního čidla

Měřič hmotnosti vzduchu 
s vyhřívaným drátem
Poškození teplotního 
čidla, válce nebo skříně 
elektroniky (bez víčka) 
nebo konektorové přípojky

Řídící jednotky 
Poškození tělesa, 
šroubení a olemování, 
konektoru, konektorové 
lišty poškození vodou 
nebo otevřený kryt

Měřič hmotnosti vzduchu 
s vyhřívaným filmem
Poškození zásuvného 
čidla a zásuvné přípojky, 
tělesa válce nebo 
vloženého sítka, šroubů 
(vyšroubované, vyčnívající, 
chybné šrouby) 

Vstřikování benzinu/zapalování 

Mechanické poškození 
odlitku

Vstřik. čerpadla/ CR čerpadla CP1/3

Vstřikovače/CR injektory

Unit Pump/Unit injektory

Silná koroze Vstřikovač je neúplný 
nebo je rozebraný

Poškození závitu nebo 
těsnících ploch

Čerpadlo je neúplné nebo 
rozebrané

Poškození přípojek nebo 
kabelů

Poškození tělesa nebo 
závitu

Blokovaná vačková hřídel

Neúplné nebo rozebranéSilná koroze 

Poškození závitu, 
těsnicích ploch nebo 
trubičky přepadu

Mechanické poškození Neúplné nebo rozložené 
části, chybí ochranné 
kryty

Bosch nabízí výměnné produkty v prvotřídní kvalitě
Důležitým předpokladem k tomu jsou opotřebované díly, které 
jsou vhodné pro opravu. Opotřebované díly proto nesmí vyka-
zovat vlastnosti uvedené v tomto přehledu.

Další předpoklady pro vracení opotřebovaných dílů
 � Uvedení opotřebovaného dílu na seznamu aktuálně 

vykupovaných čísel 
 � Čitelné typové číslo

Silná koroze Agregát neúplný nebo 
rozebraný

Mechanické poškození Modře zbarvená hřídel

Bosch eXchange – kritéria pro vrácení opotřebovaných    dílů
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 Vrácení není možné když je:  silná koroze  agregát neúplný  agregát rozebraný  mechanické poškození

Rozdělovač množství 
Silné poškození tělesa 
(např. deformace nebo 
trhlina)

Centrální vstřikovací 
jednotka (horní díl/
spodní díl) 
Poškození tělesa, těsni-
cích ploch, závitů, škrticí 
klapky, páky přestavení, 
chybějící regulátor tlaku 
nebo potenciometr škrticí 
klapky

Rozdělovače
Poškození podtlakové 
dózy, upevňovací desky, 
modulu zapalování, hřídele 
nebo krytu rozdělovače, 
chybějící kryt rozdělovače, 
chybějící konektor

Agregát neúplný nebo 
rozebraný

Silná koroze Mechanické poškození

Silná koroze Poškození tělesa, závitu 
nebo konektoru

Neúplný nebo rozebraný

Silná koroze Poškození příruby 
na hnací straně nebo 
hnací hřídele

Neúplné nebo rozebrané

Silná koroze Poškození tělesa nebo 
těsnicích ploch

Poškození na pouzdrech 
nebo těsnicích plochách

Nevyplněný dotazník

Neúplné nebo rozebrané

 � Zajištění úhrady zálohy ochranou 
opotřebovaného dílu při zpětném zaslání 

 � Rychlejší zpracování opotřebovaných dílů 
díky jednodušší identifikaci starých dílů

 � Není potřeba žádná likvidace obalů
 � Nedochází ke znečištění životního prostředí

Zpracování opotřebovaných dílů v systému 
Back in Box se vám vyplatí

2. Výměna náhradního dílu
Vyměníte opotřebovaný náhradní díl 
za nový náhradní díl.

3. Zpětné zaslání Back in Box
Zašlete opotřebovaný díl v originálním 
balení zpět do společnosti Bosch.

4. Obdržíte hodnotu zálohy 
Bosch vám uhradí hodnotu zálohy eXchange 
produktu.

Back in box
1. Dodávka nového produktu

Zpracování opotřebovaných dílů je nyní ještě jednodušší
 � Menší počet a přehledné třídy záloh
 � Jednoznačná kritéria vrácení
 � Jednoduché bezpečné vracení Back in Box
 � Rychlé zpracování díky husté prodejní síti

Bosch eXchange – kritéria pro vrácení opotřebovaných    dílů
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Bosch Exchange – kvalita prvovýbavy

Kvalita moderních osobních a užitkových 
vozidel se v posledních letech neustále 
zlepšuje.

Díky vyšší životnosti jednotlivých dílů se 
závady komponentů vyskytují až při vyš-
ším stáří vozidel. Poté zákazník logicky 
požaduje opravu odpovídající stávající 
hodnotě vozidla.

Bosch nabízí pod obchodním názvem 
Bosch Exchange řidičům a dílnám repa-
sované díly jako alternativu pro levnější 
opravu při zajištění optimální kvality. 
Anglický výraz Exchange přitom repre-
zentuje výměnný program, který je k dis-
pozici na celém světě, a česky toto slovo 
znamená výměna. Než repasované díly 
obdrží pečeť Bosch Exchange, jsou na-
hrazeny veškeré vadné komponenty a dí-
ly podléhající opotřebení. Repasované 

díly jsou podrobeny rozsáhlým kontrol-
ním testům ve výrobním závodě. U těch-
to zkoušek Bosch zajišťuje stejně vysoké 
standardy kvality, které platí také pro vý-
robu nových dílů Bosch pro prvovýbavu. 
Rozsáhlé know-how z prvovýbavy přitom 
zajišťuje, že zkušenosti a vylepšení u no-
vých dílů jsou začleněny také do procesu 
opravy starých dílů. Proto Bosch posky-
tuje pro všechny výrobky v programu 
Exchange stejnou záruku jako na nové 
díly. V případě, že ve výrobním závo-
dě není dostatek dílů pro opravu sta-
rých výrobků, je automaticky do balení 
Exchange zabalen nový výrobek.

V programu Exchange nabízí firma Bosch 
repasované díly v 21 různých produkto-
vých skupinách z oblasti startérů, alterná-
torů, vstřikování zážehových a vznětových 
motorů, zapalování a brzdových systémů. 
Spektrum dílů zahrnuje například řídicí 
jednotky, rozdělovače, brzdové třmeny, 
ale také nové systémy vznětových moto-
rů jako čerpadla Common Rail a injekto-
ry. Program obsahuje i často poptávané 
měřiče hmotnosti vzduchu (s vyhřívaným 
drátem). Pro bezproblémové a nekompli-
kované zpracování starých dílů zajišťuje 
Bosch sběrný systém starých dílů. Každý 
díl v programu Exchange má vlastní zá-
lohu, která je automaticky přiúčtována 
k prodejní ceně při prodeji. Při vrácení 
starého dílu a jeho úspěšném posouzení 
a kontrole je zákazníkovi záloha vrácena.

Staré díly musí splňovat tyto základní 
podmínky
 � Musí být na seznamu vykupovaných 

dílů
 � Mají čitelné obj. číslo vraceného dílu
 � Je využit systém Back in Box
 � Nesmí vykazovat silnou korozi
 � Nemohou být rozložené nebo 

neúplné
 � Nesmí být mechanicky poškozené

Vzhledem k široké produktové nabídce 
se dále podmínky pro vrácení starých 
dílů v programu Exchange liší podle 
jednotlivých produktových skupin. Tyto 
podmínky naleznete na prostřední vlože-
né dvojstraně tohoto časopisu.

Výrobky v programu Bosch Exchange 
jsou k dispozici pro vozidla všech důle-
žitých výrobců vozidel. Vysoké pokrytí 
trhu je zaručeno, protože se nabídka 
Bosch Exchange neustále aktualizuje 
a rozšiřuje.
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Podzim s produkty
Bosch Exchange

www.bosch.cz/aa     www.bosch.sk/aa

Termín akce: 1. 11. – 30. 11. 2012

Za každých 28 000 Kč (1081 ¤) bez DPH vašeho 
obratu výrobků Bosch Exchange získáte péřovou 
bundu z limitované kolekce Bosch.
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Před časem jsem asistoval při diagnostice vozu VW LT 35 2.8 TDI, 
s kódem motoru AHU, vykazujícím problematické starty.

Vůz bylo nutné déle startovat, případně opakovaně zkoušet, 
dokud nechytne. V paměti se objevovala závada „4C08 snímač 
polohy vačkové hřídele – signál mimo rozsah“. Vždy, když je hlá-
šena závada některého ze snímačů otáček, ať už kliky nebo vač-
ky, zbystřím, neboť z praxe je známo, že občas dochází k chyb-
nému přiřazení. Tedy řídicí jednotka hlásí problém se snímačem 
vačky, ale ve skutečnosti může být chyba v signálu snímače kliky 
nebo naopak. V takovém případě je nejspolehlivějším řešením 
změřit skutečný stav obou signálů osciloskopem. 

měřicí vodič kanálu CH1 propojen s jedním z vodičů snímače 
otáček kliky a kostřicí vodič opět s kostrou motoru. Měřené 
signály obou snímačů jsou tedy vztaženy ke kostře vozu, tedy 
k potenciálu 0 V. Signál na kanálu 2 (snímač polohy vačky – 
červená křivka) vykazuje obvyklý průběh, sepnutí na kostru 
(skok signálu na úroveň 0 V) je čisté. Mimo tohoto pulzu je na-
pětí signálu rovno palubnímu napětí. Zvlnění odpovídá provoz-
nímu stavu motoru – startování, tzn. kolísání palubního napětí 
v rytmu odběru proudu startéru při protáčení motoru. Černá 
křivka představující signál induktivního snímače otáček kliky 
již poukazuje na jisté problémy. V několika místech na obrázku 
2 vidíme velmi malý rozkmit signálu – mezivrcholová hodnota 
(špička-špička) dosahuje pouhých 0,7 – 0,8 V.

Zpracování signálu otáček v řídicí jednotce
Odbočme na okamžik od samotného hledání závady a řekně-
me si něco o zpracování otáčkového signálu v řídicí jednotce. 
Ze záznamu signálu vyplývá, že střed signálu je posazen na na-
pěťové úrovni cca. 2,4 V. Tento stejnosměrný napěťový posun 
je tvořen příslušným obvodem v řídicí jednotce. Pokud by-
chom připojili živý měřicí vodič osciloskopu na druhý vodič in-
duktivního snímače, byl by průběh signálu rovněž rozprostřen 
okolo napěťové úrovně 2,4 V, jen fáze signálu by byla opačná. 
To znamená, že v okamžiku, kdy na jednom vodiči jde napětí 
v impulzu směrem nahoru, na druhém vodiči jde naopak dolů, 
případně pokud napětí v impulzu na jednom vodiči dosahuje 
maxima, na druhém vodiči je napětí naopak v minimu. Ještě ji-
nak si to můžeme představit tak, že průběh signálu na druhém 
vodiči snímače vypadá tak, jako kdybychom zobrazený průběh 
signálu v obrázku 2 otočili o 180° okolo vodorovné linie, která 
jej protíná uprostřed (tzn. v úrovni 2,4 V). Celá situace bude 
jasnější z obrázku 3.

Vstupní obvod v řídicí jednotce pak zpracovává rozdíl napětí 
mezi konci vinutí cívky induktivního snímače otáček. Na vý-

Problémové starty VW LT 35 2.8 TDI

Připojení osciloskopu
Na obrázku 1 je zobrazeno propojení snímačů otáček s ŘJ mo-
toru a připojení měřicích kabelů osciloskopu. Záznam signálů 
při startování je uveden na obrázku 2. Byl použit osciloskop 
obsažený v testeru KTS 550.

Při měření byl živý měřicí vodič kanálu CH2 osciloskopu připo-
jen na pin 2 konektoru snímače vačky (viz obrázek 1) a kostřicí 
vodič kanálu CH2 na kostru motoru. Podobně pak byl živý 

Obr. 1 Propojení snímačů s řídicí jednotkou motoru a připojení 
osciloskopu ke snímačům otáček

2kanálový osciloskop

CH 1

CH 2

Obr. 2 Signály snímačů otáček kliky a vačky při neúspěšném 
pokusu o nastartování motoru

Ušš = 0,7 V 0,85 V 0,77 V 0,77 V

2,4 V
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stupu obvodu však nevznikne impulz, pokud rostoucí vstup-
ní napětí nepřekročí horní rozhodovací úroveň cca 2,9 V. 
A stejně tak nenastane změna výstupního signálu, když při 
klesání vstupního napětí v impulzu nedojde k podkročení 
spodní rozhodovací úrovně cca 1,9 V. Tedy má-li vstupní 
napětí generované snímačem otáček trvale menší rozkmit 
(špička-špička) než cca 1 V, řídicí jednotka na takový signál 
nebude reagovat. V diagnostice při čtení skutečných hodnot 
otáček z řídicí jednotky bychom pak při startování viděli 
0 otáček za minutu. Pokud amplituda impulzů jen chvilkově 
klesá pod rozhodovací úroveň, je situace z pohledu hledání 
závady ještě horší. Převod vstupních sinusových impulzů ze 
snímače otáček na obdélníkové impulzy za vstupním obvo-
dem je naznačen na obrázku 4.

Obr. 5 Závady vyčtené z paměti ŘJ motoru po pokusném 
startování

Je na něm ukázán stav, kdy některé pulzy generované sní-
mačem krátkodobě nedosahují rozhodovacích úrovní, a ve vý-
stupním signálu tak vzniká nežádoucí mezera. Řídicí jednotka 
může tuto mezeru v signálu mylně interpretovat jako referenč-
ní značku. Pokud pak při opakovaných výskytech této falešné 
referenční značky nepřichází současně impulz ze snímače po-
lohy vačky, bude neprávem obviněn z chybné funkce snímač 
vačky, ačkoliv jeho signálu nic nechybí ani nepřebývá. Takový 
stav dokumentuje obrázek 5, v němž je zaznamenána závada 
vyčtená z řídicí jednotky po startování motoru. Závada jednot-
ky dávkování paliva se snímačem otáček nesouvisí, byla způ-
sobena záměrně odpojením konektoru dávkovacího ventilu, 
neboť jsem potřeboval déle startovat, aniž by motor naskočil, 
abych zachytil delší průběh signálu otáčkového snímače. 

Jak to vidí řídicí jednotka
Z pohledu řídicí jednotky tedy můžeme celou situaci shrnout 
takto: Ze snímače otáček motoru (snímač kliky) přichází sig-
nál, po jehož zpracování ve vstupních obvodech řídicí jednotky 
vzniká obdélníkový signál, v němž se objevují falešné referenč-
ní značky (mezery v řetězci jinak pravidelných impulzů). Řídicí 
jednotka zřejmě neumí vyhodnotit nevěrohodnost tohoto sig-
nálu, ale vidí, že při dvou po sobě jdoucích falešných referenč-
ních značkách se neobjevuje pulz od snímače polohy vačky 
(ani nemůže, neboť ten přichází jen s každou druhou skuteč-
nou referenční značkou), a tak prohlásí za vadný snímač vačky. 
Pokud se pak při delším startování náhodou dostanou impulzy 
snímače otáček kliky přes rozhodovací úroveň, a zůstanou tak 
po dobu několika otáček motoru, proběhne synchronizace 
řídicí jednotky s polohou natočení motoru a motor chytne. 
Jakmile už motor běží ve volnoběžných otáčkách, rozkmit sig-
nálu snímače kliky se přirozeně zvýší oproti fázi startování, 
impulzy spolehlivě překračují rozhodovací úroveň a řídicí jed-
notka už pak signály shledává jako bezchybné.

Rozuzlení
V případech podobných popisovanému se obvykle (nesprávně) 
postupuje následovně: Vymění se snímač vačky dle chybového 
hlášení řídicí jednotky. Pokud to nepomůže (a v našem případě 
ani nemůže), vymění se též snímač kliky. Pokud ani to nepřine-
se nápravu, někdy se pokusně mění i řídicí jednotka a v úvahu 
přichází ještě kabeláž mezi snímači a řídicí jednotkou. V našem 
konkrétním případě a při znalosti průběhu signálů snímačů kli-
ky i vačky by případná výměna snímače vačky nemohla v žád-
ném případě přinést zlepšení, neboť signál vačky už lepší být 
nemůže než ten, který byl naměřen. Výměna snímače kliky by 
eventuálně mohla pomoci, pokud by nový snímač při starto-
vání naindukoval o něco vyšší napětí než původní. Podobně 
i nová řídicí jednotka by mohla mít případně nepatrně odlišné 
rozhodovací úrovně, ale to je spíše spekulace než ověřený 
fakt. Snímač kliky už byl předtím pokusně vyměněn, avšak 
bez pozitivního výsledku. Příčina celého problému je jasná – 
nízké napětí na snímači otáček kliky při startování. Stačí tedy 
„pouze“ dosáhnout vyššího napětí klikového snímače. V praxi 

Obr. 4 Převod analogového signálu induktivního snímače 
na digitální signál 

2,9 V

Horní 
rozhodovací 
úroveň

Signál snímače otáček
Pulzy neprotínají 
rozhodovací úrovně

Signál po zpracování 
ve vstupním obvodu ŘJ

2,4 V

1,9 V

+ 2,4 V

Induktivní 
snímač 
otáček 
kliky

Signál měřený vůči kostře

+ 2,4 V

Obr. 3 Zpracování signálu otáčkového snímače ve vstupním 
obvodu řídicí jednotky

ŘJ motoru

Kostra

+ 5 V

Vstupní 
obvod pro 
zpracování 

signálu 
snímače 
otáček

Dolní 
rozhodovací 
úroveň
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Obr. 8 Lépe prokreslený záznam signálu snímače kliky při 
startování s připojeným zesilovačem

Obr. 9 Grafický záznam otáček motoru při úspěšném startu

Obr. 10 Otáčky motoru při pokusném startování se zesilovačem 
signálu snímače otáček

Obr. 6 Propojení snímače otáček, zesilovače signálu a řídicí 
jednotky 

ŘJ motoru

+ 12 V ze svorky 15

3.06

Induktivní snímač otáček kliky
Zesilovač

Kostra

3.31


Obr. 7 Průběh signálu snímače kliky na vstupu do ŘJ při 
startování po připojení zesilovače

se někdy sahá po „speciálním“ řešení, a tím je zmenšení vzdu-
chové mezery mezi snímačem a impulzním kolem. Znamená 
to však buď odebrat část materiálu v místě uchycení snímače 
na klikové skříni, nebo ubrat část materiálu na upevňovacím 
oku na samotném snímači. Zmenšením vzduchové mezery se 
sice zvýší indukované napětí, ale hrozí pak nebezpečí mecha-
nického poškození snímače od zubů impulzního kola, pokud 
má jistou házivost. Poslední možností je už jen vřadit do cesty 
signálu zesilovač, kterým se nízké napětí zvýší na potřebnou 
úroveň. Po tomto řešení jsem nakonec sáhl, neboť jsem s ním 
již měl z minulosti dobrou zkušenost. 

Po zesílení
Podívejme se nyní, jak se signál změnil po připojení zesilovače me-
zi snímač otáček kliky a řídicí jednotku. Propojení snímače otáček, 
zesilovače a řídicí jednotky je naznačeno na obrázku 6. Průběh 
signálu po zesílení zesilovačem je zdokumentován na obrázku 7.

Napěťový rozsah osciloskopu zůstal nastaven stejně, takže 
můžeme pouhým pohledem snadno porovnat změnu rozkmitu 
signálu na vstupu do řídicí jednotky oproti stavu z obrázku 2. 

Na obrázku 8 je tentýž signál v lepším časovém rozlišení – krat-
ší časová základna osciloskopu. Pulzy dosahují maximální veli-
kosti o něco menší než palubní napětí. Kolísání je způsobeno 
proudovým odběrem startéru při startování, jak již o tom byla 
zmínka v úvodu článku. Spodní hranici napěťového rozsahu 
signálu představuje napětí okolo 1,5 V. To, že se nedosahuje 

rovných 0 V, je dáno použitým integrovaným obvodem pro 
zesílení signálu. Není to na závadu, spodní rozhodovací mez 
1,9 V nastavená ve vstupním obvodu řídicí jednotky je i tak 
spolehlivě protínána. 
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Motor po této úpravě chytal okamžitě. Grafický průběh otáček 
od startování po naskočení motoru a ustálení volnoběžných 
otáček je na obrázku 9. Jen pro úplnost doplním, že tento 
graf byl získán komunikací s řídicí jednotkou motoru testerem 
KTS 550. Jsou to tedy otáčky motoru viděné řídicí jednotkou 
po zpracování zesíleného signálu snímače. Na závěr jsem ještě 
zaznamenal grafický průběh hodnot otáček motoru při starto-
vání se záměrně odpojeným dávkovacím ventilem, aby motor 
nenaskočil. Vidíme jej na obrázku 10.

Za pozornost stojí porovnání tohoto průběhu otáček motoru 
s otáčkami při startování bez zesilovače. Ten vidíme na obrázku 11.

Obr. 11 Grafický průběh otáček při neúspěšném startováni 
motoru před zapojením zesilovače signálu

Obr. 13  Pohled na ŘJ a připojení pomocného měřicího vodiče

Průběhy jsou si velmi podobné. Řídicí jednotka tedy vidí stej-
né otáčky jak při neúspěšném pokusu o start, když byl signál 
snímače nízký, tak i při zapojeném zesilovači, když je signál 
spolehlivě rozpoznáván a zpracováván. Pokud signál snímače 
otáček během startování poklesne pod rozhodovací úroveň 
jen na kratičkou dobu (maximálně několik málo desítek mili-
sekund), znamená to, že z celkového počtu 58 pulzů za otáčku 
motoru (60 - 2 vynechané zuby na impulzním kole) jich řídicí 
jednotka nezaregistruje jen pár a na výsledné hodnotě otáček 
se to téměř neprojeví. Celý problém se startováním však vzniká 
tím, že v okamžiku výpadku byť jediného pulzu se už řídicí jed-
notka není schopna sesynchronizovat s otáčením motoru. Pak 
neovládá vstřikovače, neboť neví, v jaké poloze je právě motor 
natočen, a kdy má kterému válci vstříknout palivo. 

Uzavření případu
Z předchozího popisu plyne jeden velmi důležitý poznatek pro 
diagnostiku motoru: Pokud jde o údaj otáček motoru, nelze 
spoléhat jen na informace čtené z řídicí jednotky. Kontrola sku-
tečného stavu otáčkových snímačů by měla být vždy prováděna 
měřením jejich signálů pomocí osciloskopu. Jen tak lze odhalit 
případné závady jako nízké indukované napětí nebo zkreslení 
impulzů, vyvolané mechanickým poškozením impulzního kola. 

Dodatek ke zpracování otáčkového signálu v ŘJ
V předchozím textu se opakovaně mluvilo o nežádoucích meze-
rách v sérii impulzů vznikajících po zpracování vstupního otáčko-

vého signálu, v němž se občas vyskytuje nedostatečný napěťový 
rozkmit. Zatím však nebyl uveden žádný důkazní materiál, který by 
existenci tajemných mezer v signálu potvrzoval. Nyní se tak stane.

Celé „důkazní řízení“ bylo provedeno na vozidle Mercedes 
Benz E 220 CDI z roku 1998 se systémem řízení motoru 
EDC15C0. K úspěšnému provedení bylo potřeba zajistit ná-
sledující: Mít možnost sledovat hodnoty otáček motoru, jak 
je vidí řídicí jednotka. O splnění tohoto úkolu se postaral tes-
ter KTS 540. Dále bylo nutno rozpojit vedení mezi snímačem 
otáček a řídicí jednotkou, aby bylo možné poslat do jednotky 
simulovaný signál s nastavitelnými parametry. Nejjednodušší 
by bylo rozpojit konektor snímače, ale ten se nenachází zrovna 
„na ráně“. Střihat signálové vedení u konektoru řídicí jednot-
ky se mi nechtělo, tak jsem nakonec použil propojovací box 
(„break-box“). Připojil jsem jej jen na ten jeden ze tří dílčích 
konektorů na řídicí jednotce, přes který vede signálový vodič 
otáčkového snímače. Na propojovacím boxu jsou navíc můst-
ky, kterými lze libovolný vodič snadno přerušit a například 
při startování měřit jen na straně samotného snímače nebo 
na druhé straně do řídicí jednotky pustit svůj vlastní vyge-
nerovaný signál. Pro získání simulovaného signálu posloužil 
generátor motortesteru FSA 760. V neposlední řadě bylo třeba 
„vytáhnout“ z řídicí jednotky onen zpracovaný obdélníkový 
signál, o němž tu již byla mnohokrát zmínka, ale zatím jej nikdo 
neviděl. Celé měřicí pracoviště je k vidění na obrázku 12. 

Obr. 12  Měřicí pracoviště
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Obr. 14 Bližší detail připojení pomocného měřicího vodiče do ŘJ

Detail připojení měřicího vedení osciloskopu do řídicí jednotky 
je na obrázcích 13 a 14.

Zajímavostí je, že když jsem se před připájením měřicího vede-
ní zkoušel měřicím hrotem osciloskopu dotknout vývodu inte-
grovaného obvodu a sejmout signál, vždy při dotyku měřicího 
hrotu motor zhasnul. Nevím, zda to bylo náhlým připojením 
paralelního odporu představovaného vstupem osciloskopu, 
nebo nabíjením kapacity vstupu osciloskopu, případně kom-
binací obojího, ale problém se vyřešil tím, že jsem přiletoval 
pomocný měřicí vodič, připojil k němu měřicí vedení oscilo-
skopu a pak teprve nastartoval motor. 

Rozhodovací úrovně
Pro správné pochopení následujícího popisu signálů je třeba 
upozornit ještě na to, že u tohoto systému EDC15C0 není 
stejnosměrný napěťový posun signálu snímače otáček. To zna-
mená, že jeden vodič snímače je v řídicí jednotce ukostřen 
a na druhém je signálové napětí v podobě sinusových pulzů 
symetricky posazených vůči 0 V. 

Obr. 16 Signál s amplitudou 0,4 V z generátoru (červená 
křivka), výstupní signál ze vstupního obvodu ŘJ (modrá 
křivka) a otáčky viděné řídicí jednotkou

signál nedosahuje rozhodovací úrovně 0,5 V 0,5 V

Obr. 15 Signál s amplitudou 0,5 V z generátoru (červená křivka), 
výstupní obdélníkový signál ze vstupního obvodu ŘJ (modrá 
křivka) a otáčky viděné řídicí jednotkou

horní rozhodovací úroveň

dolní rozhodovací úroveň

Nejprve jsem chtěl zjistit rozhodovací úrovně, které musí sig-
nál snímače protínat, aby ve vstupním obvodu v řídicí jednotce 
vznikl výstupní pravoúhlý signál a řídicí jednotka rozpozná-
vala otáčkový signál. K tomu jsem použil generátor signálu 
z FSA 760. Odpojením můstku v propojovacím boxu jsem pře-
rušil spojení mezi snímačem a řídicí jednotkou a do řídicí jed-
notky jsem poslal simulovanou sinusovku s amplitudou 0,5 V. 
Současně jsem připojil tester KTS 540 do diagnostické zá-
suvky a ve skutečných hodnotách sledoval simulované otáčky 
motoru. Motor jsem samozřejmě nestartoval, ale pouze zapnul 
zapalování, aby byla řídicí jednotka pod napětím. Výsledek 
vidíme na obrázku 15.

Z provedeného měření vyplývá, že při rozkmitu signálu mezi – 
0,5 V a + 0,5 V již řídicí jednotka otáčkový signál rozpoznává. 
V dalším kroku jsem snížil amplitudu signálu na 0,4 V – viz 
obrázek 16.

Při amplitudě signálu snížené na 0,4 V již řídicí jednotka signál 
nerozpoznává. Obdélníkové impulzy zmizely, zbyla z nich jen 
rovná čára v úrovni 5 V (modrá čára na horním okraji rastru 
osciloskopu). Otáčky motoru viděné řídicí jednotkou se rovnají 
0. Zjištění horní rozhodovací úrovně tedy máme za sebou. Při 
amplitudě signálu 0,4 V řídicí jednotka ještě signál „nevidí“, 
při 0,5 V už ano. Rozhodovací mez tedy bude někde mezi 0,4 – 
0,5 V. Pro jednoduchost to zaokrouhleme na 0,5 V. 

Spodní rozhodovací mez, kterou musí signál podkročit, aby 
vznikl opačný pulz ve vstupním obvodu ŘJ, je vyznačena na ob-
rázku 15 a je cca 0,1 V. Pásmo napětí, které musí signál protí-
nat, je v obrázku 15 barevně zvýrazněno. Pro potvrzení spod-
ní rozhodovací úrovně jsem nastavil signál tak, aby neklesal 
pod 0,1 V. Nastavil jsem mu stejnosměrný posun (offset) +0,5 
V a amplitudu 0,4 V, takže se signál nyní pohybuje v mezích 
+0,1 až 0,9 V, střed signálu leží na úrovni 0,5 V. Horní rozho-
dovací mez je sice spolehlivě překračována, ale nedochází 
k poklesu pod dolní mez 0,1 V. Výsledkem je, že řídicí jednot-
ka signál „nevidí“, ignoruje ho, což je jasně zřejmé z hodnoty 
otáček 0, jak ukazuje obrázek 17. Jen pro úplnost doplním, 
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že v tomto obrázku nebyl na kanálu CH1 sledován výstupní 
obdélníkový signál z řídicí jednotky, nýbrž byl monitorován 
signál generátoru. 

Podívejme se nyní, jak vypadají rozhodovací úrovně při větších 
amplitudách signálu. Na obrázku 18 vidíme stav při amplitudě 
signálu generátoru 5 V. Horní rozhodovací úroveň se posunu-
la na cca 1,8 V a spodní zůstává na cca 0,1 V. Při amplitudě 
signálu zvýšené na 10 V se horní rozhodovací úroveň (hranice 
spínání) posouvá na cca 3,6 V a spodní se stále drží na 0,1 V.

Obr. 18 Rozhodovací úrovně při vstupním signálu 
s amplitudou 5 V jsou cca 1,8 V a 0,1 V

horní rozhodovací úroveň 1,8 V

dolní rozhodovací úroveň 0,1 V

Obr. 19 Rozhodovací úrovně při vstupním napětí s amplitudou 
10 V jsou cca 3,6 V a 0,1 V

horní rozhodovací 
úroveň 3,6 V

dolní rozhodovací úroveň 0,1 V

Obr. 20 Signál snímače otáček kliky (červeně) a vačky 
(modře) při volnoběhu

Měření na motoru
Nyní již přejdeme od simulovaných signálů vytvářených ge-
nerátorem k signálům skutečného snímače otáček v motoru. 
Simulace ovšem úplně neopustíme, ale místo signálu generá-
toru budeme upravovat signál samotného induktivního sníma-
če otáček. Nejprve se však podíváme na stav signálů, když je 
vše v pořádku. 

Na obrázku 20 je představen signál kliky a vačky při volnoběhu. 
Signál vačky je zde představen jen pro pořádek, abychom si 
připomněli časovou souvislost mezi signály. Dále se již signá-
lem otáček vačky nebudeme zabývat, neboť tentokrát pro nás 
pro účely výkladu není zajímavý.

Proveďme nyní zásah do motoru spočívající v odpojení sníma-
če vačky. Bez něj motor nenastartuje. To však potřebujeme, 
aby bylo možné déle startovat a nasnímat otáčky motoru při 
startování viděné řídicí jednotkou, a dále signál snímače otá-
ček a zpracovaný obdélníkový signál za vstupním obvodem 

Tento stav je zdokumentován na obrázku 19. Rozhodovací 
úrovně při ještě vyšších napětích už dále nebyly zjišťovány, 
neboť generátor neumožňuje vytvářet vyšší napětí. Z prove-
dených měření je zřejmé, že s rostoucí amplitudou signálu 
se horní rozhodovací úroveň posouvá nahoru, tedy citlivost 
vstupního obvodu se snižuje. Má to své opodstatnění – vyhod-
nocení je tím méně citlivé na případné rušení v signálu. 

signál neprotíná 
rozhodovací úroveň 0,1 V

Obr. 17 Zjištění spodní rozhodovací úrovně posunem 
generovaného signálu nad úroveň 0,1 V

0,1 V

signál neprotíná 
rozhodovací úroveň



www.bosch.cz, www.bosch.sk22 Bosch/Automobilová technika

Obr. 21 Záznam signálů při startování s odpojeným snímačem 
vačky

Obr. 22 Startování motoru se zatlumeným signálem snímače 
otáček

v řídicí jednotce. Vše vidíme na obrázku 21. Všechny zobraze-
né signály jsou v naprostém pořádku, pokud bychom připojili 
chybějící snímač vačky, motor by okamžitě chytil. Modrá křivka 
obdélníkového signálu za výstupním obvodem v ŘJ nevykazuje 
žádné mezery s výjimkou mezery vznikající od referenční znač-
ky na klice. Pravidelné impulzy vznikají i při nejmenší amplitu-
dě signálu snímače otáček (červená křivka), která v nejnižším 
místě dosahuje 1,7 V, což ovšem s rezervou překračuje roz-

hodovací úroveň. Spodní graf ukazuje časový průběh otáček 
motoru, jak to vidí řídicí jednotka. Střední otáčky jsou cca 
220 min-1, špičky nahoru a dolů od střední hodnoty odpovídají 
přirozenému kolísání otáček motoru při startování. Po prove-
dení tohoto pokusu byl snímač vačky zapojen zpět a už zůstal 
zapojený po celou dobu dalších experimentů.

Nastal čas nasimulovat stav, který může vzniknout v běžném 
provozu. Tedy z jakéhokoliv důvodu snížená indukce napětí 
na snímači. Zda by to bylo v důsledku mezizávitového zkratu, 

silného znečistění snímače či poškození kabeláže teď ponech-
me stranou. Nejjednodušším způsobem, jak snížit indukované 
napětí, je zatlumit signál paralelním odporem. Mezi signálový 
a kostřicí vodič snímače jsem připojil potenciometr 500 Ohmů 
a jeho odpor naladil tak, aby při startování klesla amplituda 
indukovaného napětí v okamžiku nejmenšího rozkmitu pod 
hranici 0,5 V. Jak to dopadlo, vidíme na obrázku 22. Ze zá-
znamu otáček motoru je patrné, že na počátku startování mo-
tor na okamžik naskočil, ale vzápětí zhasnul. Klíček byl držen 
stále ve startovací poloze, ale motor už znovu nenaskočil. 
Z obrazu signálů zatím žádný problém není vidět, amplituda 
signálu se drží i v nejnižším místě na hranici 0,5 V. Při prolis-
továvání paměti osciloskopu je však vzápětí odhalen výpadek 
obdélníkového signálu za vstupním obvodem řídicí jednotky, 
neboť signál snímače klesl těsně pod hranici 0,5 V. Důkaz je 
na obrázku 23. Důležitým poznatkem je skutečnost, že i jediný 
vynechaný impulz ve výstupním obdélníkovém signálu vede 
ke ztrátě synchronizace řídicí jednotky. 

Obr. 23 Startování motoru se zatlumeným signálem snímače 
a výskyt výpadku signálu

výpadek signálu

Obr. 24 Další startování s více zatlumeným signálem snímače 
otáček

výpadky signálu



Formule Bosch | 2/2012 23

Obr. 26 Stav paměti závad po startování s odpojeným 
snímačem vačky

Obr. 27 Závada po startování s odpojeným snímačem kliky

Obr. 28 Závada po startování se zatlumeným snímačem kliky 

viz předchozí text

V další kroku jsem ještě nepatrně snížil hodnotu odporu poten-
ciometru, aby se signál snímače častěji dostával pod hranici 
0,5 V. Výsledek dalšího startování je na obrázku 24. V modré 
křivce obdélníkového signálu z řídicí jednotky jsou jasně patr-
né mezery v okamžicích, kdy amplituda signálu snímače otá-

ček klesá pod 0,5 V. Motor nevykazoval ani sebemenší náznaky 
toho, že by chtěl naskočit. Ani nemohl, neboť za těchto pod-
mínek je možnost synchronizace řídicí jednotky s otáčením 
motoru zcela vyloučena. Na obrázku 25 je signál snímače a ob-
délníkový signál z řídicí jednotky v lepším časovém rozlišení.

Odpověď řídicí jednotky na chybné signály otáček
Zcela na závěr se podívejme, jak reagovala paměť závad řídicí 
jednotky při simulovaných zásazích v obvodech snímačů. 

Nejprve jsem vyčetl paměť po pokusném startování s odpo-
jeným snímačem vačky. Řídicí jednotka hlásí problém se syn-
chronizací mezi klikou a vačkou, snímač vačky samotný však 
za vadný či přerušený prohlášen není.

Dále bylo provedeno pokusné startování s odpojeným sníma-
čem kliky. V paměti závad byla závada se stejným číslem, ale 
s jiným podtextem – viz obrázek 27. Tentokrát poukazuje řídicí 
jednotka na závadu snímače vačky, ačkoliv byl řádně zapojen 
a žádnou chybu při měření osciloskopem nevykazoval. 

Nakonec byl proveden start se zatlumeným snímačem kli-
ky, kdy se při startování signál snímače dostával občas pod 
hranici vyhodnocení – viz předchozí pokusy se zatlumeným 

snímačem. Při opakovaných startech se zatlumeným signá-
lem snímače kliky se někdy závada uložila, někdy nikoliv. Při 
podrobnějším zkoumání se ukázalo, že dost záleží na tom, jak 
často se signál snímače kliky dostává pod rozhodovací úroveň 
a rovněž jak dlouho se startovalo. Při delším startování se 
uložila závada zdokumentovaná na obrázku 28. Je shodná se 
závadou uloženou při startování s odpojeným snímačem kliky 
– opět hlášení o závadě Hallova snímače vačky, přestože mu 
ve skutečnosti nic není.

Obr. 25 Signál otáček kliky a obdélníkový signál z řídicí 
jednotky v lepším časovém rozlišení

výpadky signálu
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Obr. 30 Startování s méně zatlumeným signálem snímače 
otáček

246,3 ms = 1 otáčka, tzn. 244 min-1 245 ms = 1 otáčka, tzn. 245 min-1

Obr. 32 Start s více zatlumeným signálem snímače otáček

246,3 ms = 1 otáčka, tzn. 244 min-1

Obr. 29 Startování se zatlumeným signálem snímače otáček

231 ms = 1 otáčka, tzn. 260 min-1 231 ms = 1 otáčka, tzn. 260 min-1

Obr. 31 Startovací otáčky viděné řídicí jednotkou
Obr. 33 Grafický záznam otáček při startování z pohledu řídicí 
jednotky

Pro ověření podmínek, za jakých dojde k uložení závady do pa-
měti, jsem provedl několik startování s různě zatlumeným sig-
nálem snímače a s různou dobou startování. Několik příkladů 
je na dalších obrázcích.

Na obrázku 29 je uveden průběh signálu snímače kliky zatlu-
meného tak, že značná část pulzů nedosahuje úrovně 0,5 V. 

Po 15sekundovém startování s takto zatlumeným snímačem se 
do paměti zapsala závada – viz obrázek 28. Pokud se startova-
lo kratší dobu, závada se nezapsala. Na obrázku 30 je zachycen 
stav, kdy byl signál snímače otáček méně zatlumen. Většina 
pulzů překročila rozhodovací úroveň 0,5 V. Z pohledu řídicí 
jednotky bylo startování viděno tak, jak ukazuje obrázek 31. 

Celková doba startování byla asi 18 sekund. Skutečné otáčky, 
jak lze spočítat z periody impulzů referenční značky z obrázku 
30, jsou 245 min-1, avšak řídicí jednotka vidí otáčky v širokém 
pásmu okolo střední hodnoty cca 120 min-1. Za těchto podmí-
nek nebyla do paměti zapsána žádná závada.

Poslední pokus je představen na obrázcích 32 a 33.
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Při tomto startování byl signál o něco více zatlumen než v před-
chozím případě. Signál se tak častěji dostával pod rozhodovací 
úroveň 0,5 V. Grafický průběh hodnoty otáček při startování, 
jak jej poskytla komunikace s řídicí jednotkou, je na obrázku 
33. V tomto případě viděla řídicí jednotka zpočátku otáčky 
okolo 60 min-1, postupně se snižující až na 40 min-1. Bylo to 
způsobeno rychlým poklesem napětí již dost vybitého akumu-
látoru. Jak se postupně snižovaly startovací otáčky, snižovalo 
se i indukované napětí snímače a čím dál častěji se dostávalo 
pod hranici 0,5 V. Skutečné otáčky při startování však byly, 
alespoň na počátku startování, okolo 250 min-1. To, že řídicí 
jednotka viděla jen zlomek skutečných otáček, bylo způsobe-
no častými výpadky pulzů v řídicí jednotce z důvodu poklesu 
amplitudy signálu pod 0,5 V. 

Všechna výše popsaná měření byla prováděna na jediném vozi-
dle, tudíž z nich nelze vyvozovat obecné závěry. Přesto si i tak 
lze udělat jistý obrázek o chování řídicích jednotek, co se týče 

zpracování signálů otáčkových snímačů. Z uvedených příkladů 
je vidět, že informace řídicí jednotky ohledně závad otáčko-
vých snímačů je třeba brát s rezervou. Jediným spolehlivým 
způsobem zjištění skutečného stavu snímačů je měření jejich 
signálů osciloskopem. Potřebnou výbavou kromě osciloskopu 
je i znalost vzorových signálů a principů činnosti měřených 
snímačů.

Závěr
Cílem článku bylo vnést trochu světla do problematiky vy-
hodnocení signálů snímačů otáček a jejich zpracování v řídicí 
jednotce motoru. Vzhledem k tomu, že otáčkové snímače patří 
k nejdůležitějším součástem systémů řízení motorů, a platí 
to obecně pro motory vznětové i zážehové, myslím, že si naši 
zvýšenou pozornost zaslouží.

Ing. Štěpán Jičínský 
Školicí středisko automobilové techniky Bosch

Termín Název Popis

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. EDC Školení pro Peterson

Termíny školení do konce roku 2012

Přihlásit se na školení můžete na www.bosch.cz/aa nebo www.bosch.sk/aa v sekci Školení.
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Bosch je jen jeden!

Společnost Bosch u svých náhradních dílů 
a produktů zaručuje nejen kvalitu, ale i spo-
lehlivost a bezpečnost. 

Trh s náhradními díly je stále více za-
plavován výrobky, které jsou nabízeny 
a prodávány dokonce pod objednacími 
čísly originálních dílů, ačkoliv k nim svou 
kvalitou a spolehlivostí mají hodně dale-
ko. S podobnými situacemi se u různých 
obchodních a servisních subjektů z okol-
ních zemí můžete setkat i vy. 

Naše firma vyrábí a dodává svým zákazní-
kům jenom náhradní díly vyrobené na zá-
kladě specifikací výrobních norem, kte-
ré nám poskytují výrobci vozidel. Firma 
Bosch zkrátka nejlépe umí a ví, jaké para-
metry musí jednotlivé díly splňovat, aby 
nenarušily bezporuchový chod vozidla. 

Rozsáhlá síť Bosch Diesel Service prová-
dí opravy vstřikovacích čerpadel Bosch 
– rotační a elektronicky řízené systémy 
VP29/30, VP44, Common Rail – CP1, 
CP2, CP3 včetně elektronických vstřiko-
vačů CRI, CRI-N, sdružených vstřikova-
čů PLD, UI, UP, STH – pro veškeré typy 
vznětových motorů – osobních, užitko-
vých a nákladních automobilů včetně 
stavebních a zemědělských strojů. 

Pro diagnostiku a opravy komponentů 
jsou servisy Bosch vybaveny zkušební-
mi zařízeními Bosch. Jsou to moderní 
a výkonná zařízení na testování, opra-
vy a seřizování čerpadel nebo pro tes-
tování a opravy vstřikovačů Common 
Rail. Například zařízení Bosch EPS 815 
s KMA 2 umožňuje seřízení a testování 
všech čerpadel a vstřikovačů Bosch. Je 
to počítačem řízená testovací stanice, 
která pomocí sofistikovaného programo-
vého vybavení automaticky zkontroluje 
čerpadlo či vstřikovač a vystaví přísluš-
ný protokol o provedení testu. U nověj-
ší generace vstřikovačů Bosch přiřadí 
klasifikaci vstřikovače nebo IMA kód. To 
u neautorizovaných servisů nelze vždy 
zaručit, stejně jako dodržování pracov-
ních postupů při opravách. 

V přijímací kanceláři každého autorizo-
vaného Bosch Diesel Service se se zá-
kazníky technici domluví na veškerých 
záručních i pozáručních opravách a sa-

Jaké jsou hlavní výhody originálních 
dílů Bosch?
 � Mají špičkovou kvalitu. 
 � Jsou maximálně spolehlivé. 
 � Jsou 100% funkční. 
 � Zaručují bezpečnost. 
 � Mají dlouhou životnost. 
 � Neustále procházejí inovačními 

změnami. 
 � Absolvovaly náročné testy. 
 � Jsou vždy snadno dostupné 

u všech autorizovaných 
servisních partnerů. 

 � Na všechny originální díly 
je samozřejmě poskytována 
patřičná záruka.

mozřejmě nabídnou prodej originálních 
náhradních dílů a příslušenství Bosch. 

Technici a mechanici Bosch Diesel 
Service pravidelně absolvují školení 
ve školicím středisku mateřské společ-
nosti Bosch, které je špičkově vybave-
né. A to je další nezanedbatelný důvod, 
proč se obracet při nutnosti opravy ne-
jen vstřikovacích čerpadel Bosch pouze 
na vybrané značkové servisy.

Věříme, že budete využívat jen ověřené 
zdroje dodavatelů a servisů, které vám 
zaručí kvalitu opravy vstřikovacího čer-
padla nebo injektoru s garancí společ-
nosti Bosch.
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Diesel-Hybrid zvítězil v Le Mans
Technika orientovaná do budoucnosti přinesla trojnásobné vítězství

Hybridní pohon z elektromotoru a vznětového motoru: výkonná kombinace

Telemetrie: Kde jsou závody, tam je Bosch

Le Mans 2012: Diesel-Hybrid Audi R18 
e-tron quattro ovládl pódium 
Při osmdesátém závodě 24 hodin Le 

Mans zvítězil nový prototyp Diesel-
-Hybrid. Za volantem Audi R18 e-tron 
quattro se startovním číslem 1: Vítěz 

Fo
to

: A
ud

i

News Diesel 

MGU: Jednotka motor – generátor 

předchozího roku Marcel Fässler (CH), 
André Lotterer (D), Benoît Tréluyer 
(F). Rovněž 2. a 3. místo získalo Audi. 
Bosch byl také v roce 2012 vývojovým 
partnerem Audi Sport a dodával mimo 
jiné specificky přizpůsobenou techni-
ku vstřikování vznětového motoru pro 
tyto "rakety" pro Le Mans. Pro první 
hybridní sportovní prototyp Audi R18 
e-tron quattro vyvinula divize Bosch 
Motorsport speciálně pro toto použití 
jednotku motor – generátor (MGU) s in-
tegrovanou výkonovou elektronikou. 
Ta při brzdění ukládá získanou energii 
a při akceleraci pomáhá pohánět přední 
nápravu. 
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News 

Dávkovací modul Denoxtronic jako „Core” (starý díl) při čištění Stejný dávkovací modul Denoxtronic po sériové repasi 

Čisté řešení pro těžké 
tahače 
Systémy následného zpra-
cování spalin dělají z ná-
kladních vozidel se vzně-

tovými motory ekologické šampiony. 
Dávkovací systém Denoxtronic ve spo-
jení s katalyzátorem SCR (Selective Ca-
talytic Reduction) snižuje emise oxidů 
dusíku (NOx) až o 95 procent. 

V současnosti již standardní vybavení 
užitkových vozidel
S první generací systému Denox-
tronic byla zahájena sériová výroba 
u Bosch Diesel Systems v roce 2004. 
Denoxtronic 2 nastartoval v roce 2006.  

Po desetitisících km opět ve formě
 Bosch eXchange renovuje dávkovací moduly Denoxtronic pro budoucí použití

V současnosti již na celém světě jezdí 
více než 1,5 milionu užitkových vozidel 
vybavených touto technikou. Mezi ně 
patří značky MAN, Volvo, Scania, DAF 
a Nissan. S tímto nárůstem stoupají také 
požadavky na výměnu poškozených ne-
bo opotřebených systémů. 

Je požadováno řešení odpovídající 
časové hodnotě 
K novým produktům se majitelům vozi-
del od podzimu 2012 dodává hospodár-
ná alternativa. Jako výměnný díl bude 
možné montovat sériově repasovaný 
modul v rámci systému Bosch eXchange. 
V programu je jak systém Denoxtronic 
1.1, tak také Denoxtronic 2.1. S přizpů-

sobením k časové hodnotě vozidla – te-
dy s nižší cenou – ale se stejnou zárukou 
jako u nového dílu. 

CoremanNet: Jednoduchý systém 
vracení starých dílů 
Dobře organizovaný sběr starých dílů je 
u společnosti Bosch zpracováván systé-
mem zpětného předávání CoremanNet. 
Zpětný odběr starých dílů a úhrada záloh 
jsou přitom prováděny rychle a bezpečně. 

Díly přímo ze silnice jsou zralé pro 
sériovou repasi v závodě Hallein 
To nelze přehlédnout: Při příjmu do sé-
riového repasování vykazují dávkova-
cí moduly Denoxtronic stopy řady tisíc 

Diesel 
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kilometrů ujetých po silnicích Evropy.  
V rakouském výrobním závodě Bosch 
Hallein jsou proto staré díly Denoxtro-
nic nejprve pečlivě přezkoušeny a vy-
čištěny. 

Modulární koncepce: systém Common Rail 
CRS2 se vstřikovači s elektromagnet. ventily 

Více než 75 kW na litr zdvihového objemu: 
Systém Common Rail CRS3 s piezo-vstřikovači 

Výrobní závod Hallein v Rakousku Sériové repasování 

Již bylo vyrobeno 75 mil. 
systémů Common Rail 

Celý program Bosch eXchange jedním 
pohledem
	 Startéry a alternátory
 Systémy vstřikování benzinu
 Třmeny brzd
 Systémy vstřikování vznětových motorů
 Elektronika

Nabídka Bosch eXchange je trvale 
aktualizována a rozšiřována.

News 

Výrobní rekord u společnosti Bosch
Změna image začala v roce 1997. Pro 
vstřikování byl poprvé u vozidel se vzně-
tovými motory použit systém Common 
Rail. Tehdy byl v západní Evropě podíl 
vozidel se vznětovými motory přibližně 
22 %. Nyní je každé druhé do provozu 
uváděné osobní vozidlo vybaveno vzně-
tovým motorem. 75miliontý systém Co-
mmon Rail (CRS) společnosti Bosch je 
milníkem v tomto vítězném tažení tech-
niky, která způsobila revoluci u vzněto-
vých motorů. Dříve se o vznětových mo-
torech říkalo, že jsou úsporné a robust-
ní. V současnosti jsou moderní vznětové 
motory se systémem Common Rail také 
dynamické, komfortní a ekologické. To 
zajišťuje trvale stoupající tlak: Od prv-
ních CRS se 1350 bary až po aktuální 
CRS3 s tlakem až 2200 barů. Delší dobu 
již inženýři Bosch pracují u CRS s tlaky 
2500 barů a více. 

Denoxtronic se opět dostane 
do kondice
Na flexibilních manuálních pracovištích 
se provádí diagnostika, demontáž a vý-
měna vadných dílů. Potom se systém 
Denoxtronic upraví podle aktuálního 
stavu sériové výroby. Koncová montáž, 
přezkoušení a popsání se provádí stejně 
jako u nových produktů v sériové výrobní 
lince Denoxtronic. Tento způsob výroby 
zajišťuje nejen perfektní opravu, umož-
ňuje také zajištění kvality v sériové výro-
bě díky analýze starých dílů a získání dů-
ležitých znalostí o použitých produktech.

Sériové repasování: zisk pro všechny
Z výsledku se raduje nejen majitel vo-
zidla, který za díl Bosch eXchange musí 
zaplatit podstatně méně, než za nový 
systém. Z této metody profituje také ži-
votní prostředí. Především díky opětné-
mu použití řady komponentů, například 
u Denoxtronic 1 skoro tři kilogramy vá-
žícího masivního hliníkového tělesa. 

Kvalita výměny má budoucnost
Bosch eXchange je koncepce pro bu-
doucnost. Řada mezinárodních předních 
výrobců užitkových vozidel již zahájila 
opravy několika tisíc modulů Denoxtronic. 
Koncepce sériového repasování je připra-
vena i pro nové systémy Denoxtronic 2. 

Diesel 
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Poškozený připojovací svorník

Příčina:

•	Příliš velký utahovací moment

•	Použití nesprávného nářadí

Efekt:

•	Připojovací čep se ulomí, 
poškození šestihranu, zkrat

Náprava:

•	Dodržet předepsaný utahovací moment

Prasklý žhavicí kolík

Zlomený keramický žhavicí kolík

Příčina:

•	Nesprávný okamžik vstřiku

•	Nesprávný paprsek rozstřikování

•	Přepětí (viz roztavený topný článek)

•	Nesprávná poloha z důvodu vychýlení 
svíčky během montáže

Efekt:

•	 Keramický žhavicí kolík je příliš horký a poškodí se

Náprava:

•	Zkontrolovat v motoru ztrátu oleje

•	Zkontrolovat správnou funkci řídicí jednotky

•	Zkontrolovat správné umístění svíčky

Poškozený keramický žhavicí kolík

Příčina:

•	 Instalace nevhodné žhavicí svíčky (např. žhavicí 
svíčky pro napětí 12 V místo 24 V)

•	Poškozená řídicí jednotka generující přílišné 
vysoké elektrické napětí či nevypínající proud 
včas

Efekt:

•	Keramický žhavicí kolík se poškodí  
kvůli přepětí

Náprava:

•	Zkontrolovat alternátor

•	Zkontrolovat správnou funkci řídicí jednotky

•	Používat žhavicí svíčky určené pro vozidlo

Přerušené spojení žhavicích svíček

Příčina:

•	Prstencový vstupní otvor mezi tělesem žhavicí 
svíčky a žhavicím kolíkem je přiškrcený či 
blokovaný sazemi. Přílišný žár odváděný 
žhavicím kolíkem, kontrolní vlákno zůstane 
studené a do topné spirály se dostane příliš 
vysoký proud

Efekt:

•	Přerušení ohřívacího drátu, předčasný výpadek

Náprava:

•	Zkontrolovat vstřikovací systém

•	Nastavit přesně počátek vstřiku

•	Dodržet předepsaný utahovací moment

Promáčklý žhavicí kolík

Příčina:

•	Používání nepřiměřeně vysokého 
elektrického napětí, např. asistovaný start

•	Nepřiměřeně dlouhá aktivace 
(napájení, relé doby předehřívání)

•	Nepřiměřené dožhavování při běhu motoru

•	Žhavicí svíčka není určena pro funkci 
dožhavení  

•	Zvýšené elektrické napětí alternátoru

Efekt:

•	Přerušení topné spirály

Náprava:

•	Zkontrolovat okruh žhavení

•	Vyměnit relé žhavení

Roztavený/ulomený žhavicí kolík

Příčina:

•	Předčasný začátek vstřiku

•	Saze na vstřikovacích tryskách či 
opotřebování trysek

•	Poškození motoru 
(poškození ventilu, zadření pístu atd.)

•	Kapající vstřikovací trysky

•	Zadřené pístní kroužky

Efekt:

•	Žhavicí kolík je příliš horký, 
roztaví se a nebo se ulomí

Náprava:

•	Zkontrolovat systém vstřikování 
(například vstřikovač)

•	Nastavit přesně otvírací tlak 
a okamžik počátku vstřiku

Zničená tyčinka žhavicí svíčky

Příčina:

•	Předčasný začátek vstřiku

Efekt:

•	Hrot žhavicího kolíku je nadměrně 
tepelně zatížený, zkřehne a zlomí se

Náprava:

•	Zkontrolovat systém vstřikování

•	Nastavit přesně otvírací tlak 
a počátek vstřiku

Číslo 1 ve světě dieselu – žhavicí svíčky Bosch

Příčina:

•	Levné žhavicí svíčky/imitace (kolík se může 
nadmout, prasknout nebo dokonce explodovat 
kvůli nesprávnému plnění či špatnému schnutí 
izolačního prášku před plněním)

Efekt:

•	Zkrat z důvodu přehřátí

•	Kolík může prasknout či explodovat

Náprava:

•	Použít žhavicí svíčky Bosch
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Přesná, spolehlivá a snadná výměna: senzory Bosch
Moderní vozidla jsou stále více vybavová-
na elektronickými konstrukčními díly. Tím 
také stoupá podíl vybavení senzory, které 
jako „smyslové orgány“ vozidla snímají nej-
různější parametry. Oblasti použití těchto 
senzorů jsou skoro neomezené a jejich po-
čet se pro použití v motorových vozidlech 
trvale rozšiřuje. Závěr: V současnosti snad 
na silnicích již neexistují vozidla bez sen-
zorů. 

Inovační technika dokáže řidiče 
přesvědčit
Senzory dodávají nezbytné signály všu-
de tam, kde musí být elektronické řídicí 
jednotky "zásobovány" potřebnými in-
formacemi. Těchto předností z hlediska 
hospodárnosti, bezpečnosti, komfortu 
a výkonu se řidiči nechtějí vzdát. Proto 
jsou nová vozidla v současnosti vybavo-
vána stále větším počtem senzorů.

Řada výrobců vozidel přitom v součas-
nosti sází na know-how a kvalitu senzorů 
od společnosti Bosch. Tendence je stále 
stoupající. A tím také stoupá v oblasti 
aftermarketu počet vozidel vybavených 
senzory. 

Velký potenciál pro aktivní autoservisy
Senzory jsou opotřebitelné díly. Tím se 
otevírá obrovský potenciál pro aktivní 
autoservisy. Tak budete moci dodávat 
svým zákazníkům kompletní servis od je-
diného dodavatele. 

Rozsáhlý program, přesvědčivá kvalita
Vsaďte v oblasti senzorů pro motorová 
vozidla na kvalitu pro prvovýbavu z roz-

sáhlého programu senzorů společnos-
ti Bosch. Všechny senzory Bosch jsou 
přizpůsobeny příslušnému typu vozidla, 
a tím je zaručena jejich snadná výmě-
na. Tak máte zajištěno, že vždy obdržíte 
přesně vyhovující senzory. 

S více než 2100 nejrůznějšími produkty 
nabízí Bosch ve všech důležitých skupi-
nách senzorů – od managementu mo-
toru až po pasivní bezpečnost jízdy – 
mimořádně vysoké pokrytí trhu. K nim 
patří například: lambda sondy, měřiče 
hmotnosti vzduchu, senzory otáček kol, 
senzory tlaku, senzory teploty, senzory 
klepání… 

Lambda sondy: Bezpečnost a know-
how vynálezce lambda sondy
Lambda sondy měří koncentraci zbytko-
vého kyslíku ve výfukových plynech. Tyto 
měřicí veličiny jsou zásadní pro provoz 
regulovaného trojcestného katalyzátoru 
(zážehové motory) a pro sledování hod-
noty lambda (vznětové motory).

V důsledku toho mají značnou zodpověd-
nost za nízké hodnoty emisí a za úsporu 
paliva. Jako vynálezce lambda sondy na-
bízí Bosch celosvětově nejvyšší pokrytí 
trhu a je předním dodavatelem v oblasti 
prvovýbavy i obchodu.

Rozmanitost senzorů v automobilo-
vé oblasti v posledních letech silně 
vzrostla. V jediném vozidle kompaktní 
třídy je vestavěno až 50 jednotlivých 
senzorů. Bosch nabízí pro obchod 
i autoservisy rozsáhlý program auto-
mobilových senzorů a těmto senzo-
rům přizpůsobenou diagnostickou 
techniku. 
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Senzory klepání: Pro řízené spalování
„Klepání“ může motor trvale poškodit. 
Senzory klepání umístěné přímo na blo-
ku motoru snímají vibrace šířené v tělese 
(klepání) motoru a předávají tato data 
do managementu motoru. Tyto hodnoty 
umožňují regulovat řídicí jednotce mo-
tor tak, aby se zajistilo klidnější spalová-
ní. Pro vyšší účinnost a delší životnost.

Měřič hmotnosti vzduchu na principu 
vyhřívaného filmu: Optimální jízdní 
výkon a nízké emise škodlivin
Měřiče hmotnosti vzduchu pracující 
na principu vyhřívaného filmu snímají 
rychle a velmi přesně skutečný hmotnost-
ní průtok vzduchu, a regulují tak určený 
poměr vzduchu a paliva. Tím bude zajiš-
těno, že v motoru bude docházet k opti-
málnímu spalování, se kterým jsou spoje-
ny nízké emise škodlivých látek a vysoká 
účinnost.

Senzory tlaku: Spolehlivost s extrémně 
krátkými reakčními časy
Mikromechanické senzory tlaku slouží 
převážně k určení atmosférického tlaku, 
dodávají spolehlivé hodnoty pro manage-
ment motoru, a zaručují tak správný po-
měr vzduchu a paliva pro motor. Senzory 
tlaku od společnosti Bosch reagují ve vel-

Bosch-senzory klepání 
„Ucho“ na motoru zajišťuje 
jeho vysokou životnost 
a optimální činnost 

Nízkotlaké senzory
Vysoká přesnost měření 
a krátké reakční časy

Vysokotlaké senzory
Kompaktní, robustní, nárazuvzdorné, 
s vynikající přesností měření 
po celou dobu životnosti.

mi krátkém čase a vykazují velmi vysokou 
spolehlivost a přesnost při použití.

Nízkotlaké senzory
Sledují tlak oleje, paliva, tlak v sacím po-
trubí a okolní atmosférický.

Vysokotlaké senzory
Snímají tlak paliva v trubkách rozvodu pa-
liva (Rail) u systému Common Rail a tlak 
v rozdělovacím zásobníku pro zážehové 
motory s přímým vstřikováním.

Senzory diferenčního tlaku
Například při umístění ve výfukovém 
traktu popř. v částicovém filtru u vzně-
tového motoru snímají stav zaplnění čás-
ticového filtru a předávají tyto hodnoty 
do managementu motoru. Jsou zákla-
dem pro nejlepší možné hodnoty emisí 
a pro efektivní využití paliva.

Periferní senzory tlaku
Měří zvýšení tlaku ve dveřích vozidla, aby 
například při bočním nárazu předaly tyto 
hodnoty do řídicí jednotky airbagů. 

Senzory otáček
Senzory otáček od společnosti Bosch 
se používají pro nejrůznější oblasti sní-
mání měřených dat. Získané informace 
mohou využívat systémy regulace pře-
vodovky, motoru, navigace a podvozku.

Senzory otáček klikové hřídele 
Snímají bezkontaktně úhel polohy 
a otáčky klikové hřídele.

Senzory otáček vačkové hřídele 
(senzory fáze)
Snímají bezkontaktně rotační úhel vač-
kové hřídele a jsou montovány přímo 
u vačkové hřídele.

Senzory otáček převodovky
Senzory otáček převodovky jsou integro-
vány do modulu řízení převodovky nebo 
jsou vestavěny jako „Stand-alone“ sen-
zory. Snímají bezkontaktně vstupní a vý-
stupní otáčky v automatické převodovce, 
v automatizované mechanické převodov-
ce a v plynulých převodovkách CVT.
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Senzory otáček kol
Snímají bezkontaktně otáčky kola. 
Informace o otáčkách kola mohou být 
využívány např. protiblokovacím systé-
mem, navigací a systémy regulace pod-
vozku.

Senzory teploty: Exaktní hodnoty 
i za extrémních podmínek
Teplotní senzory snímají teplotu chladicí 
kapaliny, oleje a vzduchu a předávají data 
do managementu motoru. Místo instalace 
senzorů je podle použití na bloku motoru, 
v chladicím oběhu nebo v sacím traktu.

Senzory stáčení pro elektronický 
stabilizační program ESP®
Přesně snímají otočné pohyby vozidla ko-
lem jeho svislé osy a dodávají data pro 
elektronický stabilizační program ESP®. 

Senzory krouticího momentu: 
Předpoklady pro přesné a spolehlivé 
servořízení
Senzory točivého momentu pro systémy 
řízení snímají bezdotykově točivé mo-
menty a tím také polohu a pohyb volan-
tu. Tato data jsou předávána do systé-
mů elektrického a elektrohydraulického 
servořízení, zde jsou zpracovávána, a za-
jišťují tak vždy spolehlivé řízení. 

Senzory zrychlení: Bleskově rychlá 
reakce v případě nehody
Senzory zrychlení snímají hodnoty 
zrychlení při čelních a bočních nárazech. 
Podporují elektronický stabilizační pro-
gram ESP®, protiblokovací systém ABS 
nebo dodávají hodnoty např. pro spou-

štění napínačů pásů, airbagů a ochran-
ných oblouků kabrioletu.

Senzory deště: Maximální bezpečnost, 
maximální komfort
Senzory deště rozpoznají i drobné kap-
ky vody na předním skle a aktivují auto-
matické ovládání stěračů předního skla. 
Senzory deště reagují ve zlomku sekun-
dy např. na příval vody na předním skle 
při předjíždění a zapnou automaticky 
systém stěračů s odpovídající rychlostí. 

Senzory klimatu: Vždy svěží vzduch 
v interiéru vozidla
Pokud klimatizace pracuje v cirkulačním 
režimu, tak cestující ve vozidle postupně 
vydýchají kyslík, tím může dojít k úna-
vě řidiče, ke snížení jeho pozornosti 
a ke vzniku bolestí hlavy. Senzory kli-
matu měří koncentraci CO2 ve vzduchu 
v interiéru vozidla a když jsou překroče-
ny některé mezní hodnoty, automaticky 
zajistí přívod svěžího vzduchu.

Známé značky vozidel sází na senzory Bosch
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Citroën
Ferrari
Fiat
Ford

Lancia
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche

Renault
Saab
Seat
Škoda
Toyota
Volvo
VW

Senzory polohy pedálu: Akcelerovat 
lze zcela uvolněně
Senzor polohy pedálu snímá přímo 
na pedálu akcelerace požadavek řidiče 
a předává tuto hodnotu do elektronické 
řídicí jednotky. Řídicí jednotka řídí na zá-
kladě těchto informací při začlenění dal-
ších dat například jednotku pro ovládání 
škrticí klapky, a tím ovládá škrticí klapku. 
Senzor je integrován v modulu pedálu.

Senzory úhlu řízení: Společně myslet, 
společně řídit
Senzory úhlu řízení jsou umístěny 
na sloupku řízení popř. na převodce ří-
zení a snímají bezdotykově úhel řízení. 
Tak podporují např. nové systémy řízení 
jako jsou aktivní řízení nebo elektronický 
stabilizační program (ESP®). 

Senzory úhlového stáčení vozu: 
Nejvyšší přesnost v extrémních 
situacích
Senzory stáčení snímají otáčivý pohyb 
vozidla kolem podélné a/nebo svislé 
osy. Těmito hodnotami jsou podporová-
ny bezpečnostní programy pro ochranu 
cestujících a navigační systémy. 
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Bezpečně s brzdovými kotouči Bosch

Bosch – kompetence díky zkušenostem 
Díky vlastní výrobě brzdových kotoučů rozšiřuje společnost Bosch svou 
kompetenci v oblasti brzd. Jako specialista na výrobu brzdových kotoučů má 
Bosch také vlastní vývojové, výzkumné a výrobní kapacity. Pro obchod to znamená:

 � Odlitky i výrobní tolerance v kvalitě pro prvovýbavu 

 � Vlastní výzkum a vývoj s nejmodernějšími stroji a zkušebními metodami 

 � Široký program s vysokým podílem brzdových kotoučů typu High-Carbon 

 � Přiložené sady šroubů u řady brzdových kotoučů garantují rychlou 
a bezpečnou opravu 

 � Brzdové kotouče s ochranným lakem nabízejí vynikající ochranu proti korozi 

 � Brzdové kotouče s integrovanými ložisky a s kroužkem pro senzory ABS 
zajišťují úsporu času při montáži i bezchybné výsledky 

 � Vysoký podíl u originálních brzdových kotoučů díky vlastní výrobě 

 � 1400 objednacích čísel pokrývá skoro celý evropský trh 

 � Řešení specifická pro vozidla

Kvalita začíná u materiálu 
Know-how při volbě správných materiálů 
a zkušenosti při zpracování jsou rozhodu-
jícími faktory pro kvalitu brzdových kotou-
čů. Jako výrobce odlitků má společnost 
Bosch také rozsáhlou kompetenci v ob-
lasti materiálů. Bosch používá různé sli-
tiny odlitků (např. GG 20, GG 25, GG 30, 
GG 15 HC, GG 20 HC), v řadě z nich jsou 
také přídavné prvky jako např. molybden, 
měď, chrom, titan atd. Ve výsledku se brz-
dové kotouče Bosch vyznačují:

 � Vysokou tepelnou vodivostí

 � Nízkým teplotním pnutím

 � Vysokou odolností vůči vzniku 
teplotních trhlin 

 � Optimálními tlumicími vlastnostmi

Brzdové kotouče Bosch jsou vždy nejlep-
ší volbou, když je potřeba zamezit nerov-
noměrné brzdné síle brzd nebo vzniku 
nepříjemných zvuků při brzdění.

Ocelové odlitky – bezpečné, perfektní, 
přizpůsobené
Stoupající výkon motoru a vyšší hmot-
nost vozidel kladou stále vyšší poža-
davky na systémy brzd. Pouze brzdové 
kotouče z vysoce hodnotných materiá-
lů s homogenní strukturou odlitků bez 
vzduchových bublin a pnutí dokážou spl-
nit specifikace výrobců vozidel.

Nekompromisní přesnost: High-Carbon
Kotouče typu High-Carbon z šedé litiny 
s vysokým obsahem uhlíku vykazují pod-
statně lepší odvod tepla bez vzniku tep-
lotních trhlin nebo deformací. To zame-
zuje nerovnoměrné brzdné síle, zlepšuje 
brzdný účinek, zvyšuje pevnost kotoučů 
a prodlužuje jejich životnost.

Žádné tolerance u tolerancí 
Pro kvalitu a tím také pro výkonnost a kom-
fort brzdových kotoučů jsou rozhodující 
dva funkční rozměry: boční házivost, tzn. 

rovnoběžnost třecích kotoučů vůči doseda-
cí ploše, a rovnoměrná tloušťka kotoučů, 
tzn. rovnoběžnost třecích ploch. Díky zku-
šenostem při opracování litiny vykazují brz-
dové kotouče Bosch minimální tolerance.

Výměna vždy v páru 
Brzdové kotouče se opotřebovávají a je 
nutné je vyměňovat vždy v páru na nápra-
vě v době, když jeden z kotoučů nebude 
splňovat podmínku minimální tloušťky. 
Tak je tomu zpravidla při druhé, nejpozději 
však při třetí výměně brzdového obložení. 

Nerovnoměrná brzdná síla a hluk 
nemusí vždy znamenat nutnost 
výměny brzdového kotouče 
Příčinou poruch jako jsou cukání a pís-
kání brzd jsou zpravidla nerovnoměrnos-
ti na povrchu brzdových kotoučů nebo 
boční házivost kotoučů. Velkou roli zde 
ale může hrát také velká vůle v ložiscích 
kol, v zavěšení kol a dokonce v dílech 
pákových mechanismů řízení. Tyto poru-
chy lze odstranit odbornou opravou při 
použití kvalitních náhradních dílů. 

Od „A“ až po „Z“
Další informace nejen k brzdovým ko-
toučům Bosch najdete i na našem webu: 
www.bosch.cz/aa a www.bosch.sk/aa 
v oblasti Automobilová technika – náhrad-
ní díly a příslušenství.
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Brzdové kotouče Bosch z vlastních strojů

Firma Bosch je předním výrobcem brzdo-
vých systémů. Vedle sofistikovaných elek-
tronických systémů, jejichž vrcholem je 
v současné době ESP®premium, vyrábí rov-
něž mechanické a hydraulické díly, které 
jsou základem pro funkci brzd. Patří k nim 
i brzdové kotouče, jejichž vlastní výroba 
probíhá v závodě Buderus Guss v němec-
kém Breidenbachu.

Závod Buderus Guss patří od roku 2003 
do skupiny Bosch. V příštím roce oslaví 
100 let své existence a má být na co hr-
dý. Je vedoucím evropským výrobcem 
a dodavatelem brzdových kotoučů pro 
originální výbavu osobních automobi-
lů, ale také pro volný trh s náhradními 
automobilovými díly. V roce 2011 bylo 
výrobcům automobilů dodáno 16,5 mi-
lionu odlitků kotoučů (pro jejich interní 
výrobu) a 8,5 milionu obrobených a po-
vrchově upravených kotoučů.

Poměr větraných a plných kotoučů je 
asi 70:30. Část větraných kotoučů se 
dle případných požadavků zákazníků 
na funkčních třecích plochách brousí, 
aby bylo dosaženo úzkých výrobních to-
lerancí a drsnosti povrchu podle výkre-
sové dokumentace.

s vyšším obsahem mědi (pro tepelně 
více namáhané kotouče např. dodávky 
pro přepravu nákladů o větší hmotnosti 
apod.) a materiál typu HC se sníženým 
obsahem křemíku (materiál HCLSi – pa-
tent Buderus). Tento materiál má násle-
dující přednosti:

 � Zlepšená tepelná vodivost s rovno-
měrným rozložením teploty na tře-
cích plochách

 � Menší sklon k deformacím v důsled-
ku tepelné roztažnosti

 � Vyšší pevnost

Ve výrobním závodě Buderus Guss je 
vývojové oddělení, které zohledňuje 
požadavky výrobců vozidel, reaguje 
na podněty ze servisní praxe a případné 
problémy řeší konstrukčními nebo ma-
teriálovými změnami. Zkušební procesy 
se provádí na vlastních zkušebních zaří-
zeních – dynamometrech.

Brzdové kotouče Bosch z výrobního zá-
vodu Buderus Guss jsou díly brzdového 
systému, na které je možné se plně spo-
lehnout!

Kotouče se odlévají a posléze obrábějí 
pomocí moderních výrobních technolo-
gií se 100% kontrolou všech důležitých 
tvarů a rozměrů s využitím laseru v rámci 
výrobního procesu.

Kotouče určené do prvovýroby, tedy 
originální výbava, jsou z hlediska povr-
chové úpravy ošetřeny třemi různými 
způsoby: práškovým zinkem, dále po-
vrchovými úpravami Geomet (stříbrná) 
a Senotherm (černá).

Materiál kotoučů je z šedé litiny s vyš-
ším obsahem uhlíku (HC = High Carbon), 

Mezi významné zákazníky a odběratele brzdových kotoučů z licích 
a obráběcích linek Buderus Guss patří:
 � VW (platforma Polo: Fabia, Roomster, Cordoba, Ibiza, A1; platforma Golf, 

Touran, Tiguan, A3, Scirocco, Caddy, Octavia, Toledo, Altea; platforma 
Passat: Sharan, Alhambra; platforma Phaeton)

 � BMW (všechny řady silničních i terénních verzí)
 � GM (Vectra, Signum, Meriva, Astra, Zafira, Tourer, Corsa, Tigra, Combo)
 � Audi (A4, S4, A8)
 � Mercedes Benz (202/203/207/208/209/212 - CLK, SLK dále 

211/216/219/221/222/230 - CLS, CL, SL,GL, GLK, S-Class)
 � Toyota (Avensis, Verso, Auris)
 � KIA a Hyundai (Cee’d; i30, ix35,Sportage, Venga, ix20)
 � Suzuki Swift
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Akumulátory Bosch jsou mimořádně výkonné a patří ke špičce 
na světovém automobilovém trhu. Autoservisy u akumulátorů 
Bosch velmi oceňují vysokou spolehlivost, která jim umožňuje na-
kupovat tento produkt do vozu bez obav z dvouleté záruční doby. 
Řidiči oceňují příznivý poměr kvality a ceny spolu s tradiční jistotou 
nesoucí jméno Bosch. Bosch vyrábí kompletní portfolio akumuláto-
rů pro každé použití. 

Jsou to především akumulátory pro osobní vozy – akumulátory 
s označením S6 s technologií AGM (Absorbent Glass Mat), S5, 
S4 a S3. Pro starší vozy pak cenově výhodnější, avšak s tradicí 
a kvalitou Bosch, akumulátory Gigawatt. Bosch ale také nabízí 
profesionální akumulátory pro nákladní vozy – akumulátory T5, 
T4, T3 a akumulátory Gigawatt. V oblasti motocyklů má Bosch 
také své zastoupení. Akumulátory M6 s technologií AGM jsou 
vlajkovou lodí motocyklových akumulátorů Bosch. U motocyk-
lových akumulátorů jsou oblíbené i cenově výhodnější akumu-
látory M4. Kompletní sortiment akumulátorů Bosch uzavírají 
akumulátory pro volný čas. Jsou to akumulátory řady L6 (AGM), 
L5 a L4 vhodné do karavanů, obytných přívěsů, lodí atd.

Akumulátory Bosch

Volba akumulátoru v souladu s požadavky zákazníka
Společnost Bosch nabízí akumulátory vyhovující všem požadav-
kům. Pro každého zákazníka je volba správného akumulátoru ur-
čena typem jeho vozidla, vybavením, jízdními vlastnostmi a klima-
tem. Akumulátory Bosch poskytují takové pokrytí trhu, které po-
třebujete, abyste byli úspěšní v oblasti podnikání s akumulátory.

Program pro osobní vozidla
Bosch S6 AGM: Energetická rezerva pro nejvyšší výkon 
Tyto vysoce výkonné akumulátory splňují všechny požadavky 
moderních Start/Stop-systémů a Start/Stop-systémů se zpět-
ným využitím brzdné energie. Bosch S6 AGM dokáží v nejkrat-
ší době poskytnout a opět pojmout daleko více energie než 
umožňují běžné startovací akumulátory. 

Technologie AGM ukazuje cestu
AGM (Absorbent Glas Mat) je reprezentantem aktuální špičko-
vé technologie u akumulátorů. Důvod: Speciálně vyvinutý ma-
teriál z mikroskelných vláken pevně váže elektrolyt a zajišťuje 
odolnost proti jeho vytékání.

Plusové body pro Bosch S6 AGM
 � Vyšší životnost oproti běžným startovacím akumulátorům 
 � Konstantní výkon i při jízdách na krátké vzdálenosti, 

v provozu "Stop-and-go" nebo při vysokém odběru 
proudu při zastavení vozidla

 � Schopnost rychlého a vysokého nabíjení 
 � Absolutně bezúdržbové, bezpečné proti převržení 

a vytékání elektrolytu 
 � Splňují doporučení pro prvovýbavu

Bosch S5 EFB: Skutečný profesionál pro Start/Stop
Se svým extrémně vysokým výkonem jsou akumulátory Bosch 
S5 EFB (Enhanced Flooded Battery) optimálním řešením pro 
vozidla s řadou elektrických spotřebičů. Díky EFB technologii 
dokáží S5 EFB perfektně splnit všechny požadavky moderních 
systémů Start/Stop.

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

Akumulátor S6
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Bosch S5 s EFB: Záruka 100% výkonu

Plusové body pro Bosch S5 EFB
 � Vyšší životnost oproti běžným startovacím akumulátorům
 � Bezpečné startování i při extrémních teplotách
 � 100% bezúdržbové
 � Splňují doporučení pro prvovýbavu

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

Akumulátory Bosch T5 HDE (Heavy Duty Extra)
Pro extrémně vysokou potřebu energie – použití u tahačů s ka-
binou pro spaní, při rozvozu se zvedacím čelem, u požárních 
vozidel, u komfortních cestovních autobusů a u městských 
autobusů.

 � O 30 % vyšší životnost než mají obvyklé startovací 
akumulátory

 � 4krát vyšší odolnost vůči počtu cyklů nabití a vybití
 � Mimořádně rychlé nabíjení akumulátorů
 � 10krát odolnější vůči vibracím oproti běžným startovacím 

akumulátorům
 � S přídavným skleněným vlisem použitým jako separátor
 � Pro vozidla jezdící na dlouhých trasách a s řadou 

elektrických spotřebičů

Akumulátory Bosch T5 HDE (Heavy Duty Extra)
Pro všechny, kteří mají nejvyšší požadavky na odolnost vůči 
počtu cyklů a na životnost

Akumulátory Bosch S4: Přizpůsobeny pro stále větší počet 
elektrických spotřebičů 
S každou novou generací vozidel roste také počet elektric-
kých spotřebičů v oblasti bezpečnosti a komfortu. Akumulátory 
Bosch S4 přitom spolehlivě zajišťují napájení v palubní síti. Se 
svojí energetickou rezervou zajišťují akumulátory Bosch S4 
o 15 % vyšší startovací výkon než běžné automobilové akumu-
látory – a tím také rychlejší a bezpečnější start motoru v každé 
roční době. Díky mimořádně nízkému vlastnímu vybíjení zůstá-
vají akumulátory Bosch S4 připraveny ke startu i po delší době 
odstavení.

Díky svému technickému dimenzování jsou univerzálně použi-
telné pro všechny třídy vozidel, jak pro vozidla kompaktní třídy, 
tak také pro vozidla s náročným vybavením. A s pokrytím trhu 
97 % jsou akumulátory Bosch S4 vhodné pro skoro všechna 
vozidla.

Akumulátory Bosch S3: Spolehlivě a bezpečně dojet
Akumulátory Bosch S3 jsou hospodárným řešením pro vozidla 
s menším počtem přídavných spotřebičů: 100% bezúdržbové 
a nabízející dostatečnou a spolehlivou dodávku energie.
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Akumulátory T4 Heavy Duty jedním pohledem
 � Technologie Silver – rezerva výkonu i při vysokém zatížení 

a extrémních teplotách
 � Absolutně bezúdržbové – namontovat a nemít další starosti
 � Až o 20 % vyšší startovací výkon – bezpečný start 

i po delší době odstavení
 � Heavy Duty – 3x odolnější z hlediska počtu cyklů a 10x 

odolnější z hlediska namáhání vibracemi než běžné 
startovací akumulátory

 � Bezpečné při instalaci v interiéru vozidla
 � Možnost skladování 18 měsíců
 � Komfort při transportu díky použití ergonomických rukojetí

Akumulátory Bosch T4 Heavy Duty
Spolehlivá síla pro start i další napájení

Akumulátory Bosch T3
Výkonný akumulátor zajišťující vždy stoprocentní výkon

Akumulátory Bosch T3: Startovací síla bez kompromisů
Akumulátory Bosch pro užitková vozidla šetří čas a peníze. 
Nové akumulátory Bosch řady T mají k dispozici nejvyšší re-
zervy výkonu.

To nabízí rozhodující výhody: 
 � Zvládají vysoké zatížení v provozu užitkových vozidel
 � Zajišťují vždy spolehlivé zásobování energií
 � Udržují kapitál na kolech v pohybu

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

* V porovnání s běžnými startovacími akumulátory

Vlastnosti T5 Heavy Duty Extra T4 Heavy Duty Bosch T3

Absolutně bezúdržbové  
bezúdržbové, možnost 

doplnění destilované vody

Instalace v interiéru vozidla   není možná

Odolnost vůči počtu cyklů 
(v porovnání se standardem 
EN)

až 400 % až 300 % překračuje standard EN

Životnost 130 % díky technologii Silver 
a skleněnému mikrovláknu 120 % díky technologii Silver 100 %

Odolnost vůči vibracím* 10x odolnější vůči vibracím 10x odolnější vůči vibracím extrémně odolné vůči 
vibracím

Startovací výkon 130 % 120 % 100 %

Skladování 18 měsíců 18 měsíců až 18 měsíců
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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
 � Dodávají se s paketem elektrolytu a pomůckou pro plnění
 � Centrální odvod plynů

Akumulátory M6
 � Nabízejí vynikající startovací výkon díky konstrukci a elek-

trickým hodnotám značně přesahujícím EN a DIN 

 � Jsou absolutně bezúdržbové – odpadá kontrola 
a doplňování destilované vody

 � Jsou absolutně bezpečné z hlediska převržení a vytékání, 
jsou odolné vůči vibracím díky vázanému elektrolytu (AGM)

 � Mají až o 20 % vyšší životnost
 � Dodávají se s paketem elektrolytu a pomůckou pro plnění
 � Dosahují vždy plného startovacího výkonu – i při jízdách 

na krátké vzdálenosti

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

Motocyklové akumulátory M4 a M6
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Systém recyklování použitých akumulátorů
Každoročně je celosvětově vyráběna přibližně miliarda olověných 
akumulátorů pro použití ve vozidlech všeho druhu a přibližně stej-
né množství akumulátorů je nutné také likvidovat. Osvědčený sys-
tém recyklování akumulátorů Bosch zajišťuje, aby byly startovací 
akumulátory smysluplně znovu zhodnoceny.

Akumulátory Bosch pro volný čas: L4, L5, L6

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         

Akumulátory L4, L5 a L6 společnosti Bosch se vyznačují vyso-
kou kapacitou, mimořádnou odolností vůči počtu nabíjecích 
cyklů, nejvyšší bezpečností a provozní spolehlivostí.

Dokonalý systém 

recyklování akumulátorů

u Šetrnost ke zdrojům surovin: Zpětný sběr olověných dílů 

u Ekologie: Likvidace všech další komponentů

u Nezávisle na výrobci: Sběr všech akumulátorů

Plakát 
(velikost A2)

Zákazníci přitom důvěřují dlouholetému technologickému 
know-how společnosti Bosch.

Všechny akumulátory Bosch splňují vysoké požadavky na kvalitu v oblasti prvovýbavy určované mezinárodními výrobci vozidel, 
kteří mimo jiné hodnotí i parametry studených startů a kapacitu akumulátorů.

PhDr. Petr Semerád

 Zpětné předávání olověných 
akumulátorů všech výrobců
 Smysluplné zhodnocení olověných 
dílů až na téměř 100 %
 Nejmodernější, odborné recyklování 
podle ekologické normy DIN 14001

 Ekologické skladování a bezpečný 
sběrný transport speciálními vozidly 
pro převoz akumulátorů
 Nekomplikované zpracování
 Dlouhodobě stabilní ceny 
akumulátorů

Ekologické 
recyklování

Předávání starých akumulátorů 
ve velkoobchodu/servisu

Užitek pro 
spotřebitele

Nové akumulátory 
ve velkoobchodu/
servisuVýroba nových 

akumulátorů

Sběrné místo pro použité akumulátoryZde odevzdávejte své použité akumulátory a při-

spějte tak k ochraně životního prostředí!

Samolepka na okno 
(velikost A5)

Vše mluví pro recyklování akumulátorů Bosch

Certifikát

je partnerem Systému recyklování akumulátorů společnosti Bosch.

Společnost zajišťuje zodpovědné zacházení se surovinovými zdroji a aktivně 
se podílí na ochraně životního prostředí. Použité akumulátory jsou recyklovány 
podle normy pro ochranu životního prostředí ISO 14001.

Děkujeme za vaši angažovanost.

Lukáš Nekola Ralph Weber
Prodej Česká republika Sales Marketing Central Europe

Certifikát 
(velikost A4)
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Se stěrači Bosch nabídnete vašim zákazníkům jen to nejlepší: Maximální 
bezpečnost, vysokou životnost, kvalitní a osvědčené výsledky stírání. 
V rozsáhlém sortimentu Bosch naleznete rychle správný stěrač pro 
každý typ osobního i užitkového vozidla.

Twin – vlastnosti stěračů s kovovým 
ramínkem pro užitková vozidla: délka 
400 až 1000 mm

  Bezchybné výsledky stírání 
a perfektní čištění skel 

  Tiché stírání díky použití flexibilní 
zadní části stírací pryže

  Vysoká životnost díky stíracím 
hranám odolným vůči opotřebení 

Stěrače s plochou lištou Aerotwin
  V kvalitě pro prvovýbavu 
  Perfektní stírací výkon: Jasný 

výhled, žádné poskakování po skle 
a skřípání 

  Nehlučný a odolný při vysokých 
rychlostech

  Aerodynamický design
  Jeden pro všechny: Stěrače 

s plochou lištou typu Aerotwin se 
dodávají s předem namontovaným 
adaptérem Multi-Clip vhodným pro 
většinu vozidel

  Také pro starší modely vozidel 
s konvenčními stíracími ramínky

  Méně opotřebitelných dílů a výrazné 
snížení hmotnosti

  Technologie Twin

Stěrače Twin s celokovovým 
ramínkem

  S adaptérem Quick-Clip pro 
jednoduchou a rychlou montáž

  Perfektní stírací výkon: Jasný 
výhled, žádné drhnutí a skřípání

  Robustní systém s kovovým 
ramínkem s vysokou životností

  Jako standardní stěrač nebo stěrač 
se spoilerem

Aerotwin – vlastnosti stěračů 
s plochými stíracími lištami pro 
užitková vozidla: délka 450 až 800 mm

  Mimořádně vysoká životnost
  Nejlepší výsledky stírání po celé délce 

stírací lišty
  Perfektní čištění bez zanechání šmouh
  Extrémně tiché stírání
  Integrované trysky ostřikovače pro 

řadu délek stěračů
  Šroubovací uchycení a kombinované 

uchycení pro nejběžnější velikosti háků

ECO – cenově výhodné stěrače: 
Osvědčená kvalita, atraktivní cena

  21 objednacích čísel
  S délkami stíracích lišt 400 mm až 

650 mm lze dosáhnout téměř 100% 
pokrytí trhu 

  Stabilní, celokovový rám stěrače 
  Stěrače Bosch Eco tak zajišťují 

optimální doplnění stěračů Bosch 
Aerotwin a Twin

Stěrače zadních oken: 
Špičková kvalita také pro zadní okna

  Pro většinu modelů vozidel
  V kvalitě pro prvovýbavu 
  Stěrače zadních oken 

od společnosti Bosch se dodávají 
jako stěrače s plochou lištou 
typu Aerotwin, stěrače s kovovým 
ramínkem nebo plastové stěrače

Kompletní program stěračů Bosch 
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Rychlé, bezpečné a kvalitní
 � Vynikající výsledky stírání 

a rovnoměrný přítlak po celé 
délce stírací lišty

 � Perfektní čištění skel díky 
speciálnímu potahu pro hladký chod

 � Bezpečný výhled také při vysokých 
rychlostech díky aerodynamickému 
designu

 � V kvalitě pro prvovýbavu
 � Řešení pro vozidla s nejvyšším 

pokrytím na trhu
 � Jeden pro všechny: Stěrače Aerotwin 

s plochou lištou se dodávají s předem 
namontovaným adaptérem Multi-Clip, 
proto jsou vhodné pro hlavní typy 
uchycení na celém trhu vozidel

 � Méně je někdy více: Stěrače 
Aerotwin s plochou lištou 
s uchycením Multi-Clip snižují vaše 
náklady na manipulaci, skladování 
i poradenskou službu a přinášejí 
vysoké zisky pro váš obchod

 � Vítěz řady prestižních ocenění

Aerotwin – výkonné stěrače s plochou lištou 

Vždy správné balení
Inovační balení Aerotwin:
Rychle rozpoznatelná objednací čísla, kompletní produktové informace, přehledný 
seznam typů pro následný nákup

Stěrače zadních oken

Kompletní program
Bosch nabízí široký program zadních stěračů a dosahuje 
pokrytí trhu 95 %

Stěrače Aerotwin s plochou lištou pro 
zadní okna
Zadní stěrače s plochou lištou Aerotwin 
se dodávají jak s kovovým ramínkem, 
tak  i v plastovém provedení. V důsledku 
toho nabízí Bosch kompletní program 
zadních stěračů pro přibližně 95 % všech 
vozidel. 

Stěrače zadních oken
 � Pro většinu vozidel
 � Kvalita prvovýroby
 � Konvenční stěrače s kovovým 

ramínkem
 � Designové zadní stěrače z plastu

Bezpečnost
Zadní stěrače Bosch umožňují výborný výhled za vozidlo, a jsou 
tak důležitým prvkem bezpečnosti vozu
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Twin – stěrače s kovovým ramínkem
Nejlepší stěrače s univerzálním adaptérem Quick-Clip

Jasné argumenty pro vaše zákazníky:
 � Nosná část stírací lišty u techno-

logie Twin z měkké pryže zajišťuje 
bezproblémové překlápění stírací 
chlopně – vysoká flexibilita pro rov-
noměrný a tichý chod bez drhnutí 
a skřípání i za extrémních podmínek

 � Stírací chlopeň je u technologie 
Twin z tvrdé pryže s dvojitou mikro-
hranou pro zvlášť důkladné čištění 
po celou dobu životnosti

 � Speciální vrstva pro lehký chod: 
Perfektní čištění

 � Robustní, celokovový rám: Odolný 
vůči povětrnostním vlivům díky dvoj-
násobné ochraně proti korozi

 � Vítěz testů v řadě porovnávacích 
testování a vyznamenaný pečetí 
kvality GTÜ

Rychlé a jednoduché
Quick-Clip univerzální adaptér dělá 
z výměny stěračů dětskou hračku: 
Zavěsit, nechat zaskočit, hotovo. 

Balení Twin: Atraktivní 
a informativní

  Rychle rozpoznatelná objednací 
čísla

  Kompletní produktová 
informace

  Přehledný výpis typů vozů pro 
rychlou orientaci při prodeji

Bosch Twin s kovovým ramínkem pro 
prakticky každé vozidlo
Se standardními stěrači a se stěrači se 
spoilery dosahuje Bosch pokrytí trhu 
99 % pro vozidla s konvenčními stěrači.
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ECO – cenově výhodné stěrače
Osvědčená kvalita, atraktivní cena

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 Quick-

Clip adaptér
 � Logo Bosch na systému ramínka 

a na pryži stírací lišty jako znak originální 
kvality Bosch

Obj. číslo EAN Rozměry 
(mm) Balení Krátké 

označení

3397004667 3165143938782 400 kus 40C

3397004668 3165143938799 450 kus 45C

3397004 669 3165143938805 480 kus 48C

3397004670 3165143938812 500 kus 50C

3397004671 3165143938829 530 kus 53C

3397004672 3165143938836 550 kus 55C

3397004673 3165143938843 600 kus 60C

3397011402 4047024628496 650 kus 65C

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3397005772 4047024286795 600/600 sada (2 kusy) 603C
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Twin – stěrače s kovovým ramínkem pro užitková vozidla 
s délkou 400 až 1000 mm (od roku 2013)
 �  Perfektní čištění bez zanechání šmouh
 �  Mikroskopická dvojitá hrana 

odolná vůči opotřebení
 �  Robustní a s vysokou 

životností
 �  Mimořádně pevná konstrukce 

třmenu u stěračů Twin pro 
užitková vozidla zajišťuje 
bezpečné a stabilní dosednutí 
na sklo u délek stěračů až 
1000 mm

 �  Stěrače s délkami 400 až 
700 mm jsou vybaveny 
osvědčenou dvousložkovou 
stírací pryží typu Twin

 �  Tiché, klidné stírání

Stěrače Bosch pro užitková vozidla
To nejlepší pro profesionály na silnici

Stěrače Bosch pro užitková vozidla, 
autobusy a nákladní automobily
Zvláště řidiči užitkových vozidel musí mít 
"přehled" v každé situaci. Je dobře, že 
se přitom můžete spolehnout na stěrače 
firmy Bosch. Milionkrát osvědčená 
kvalita pro vyšší bezpečnost a komfort 
i za nejsložitějších podmínek.

1
2

3

Stěrače Aerotwin s plochou lištou pro užitková vozidla 
s délkou 450 až 800 mm
Jako celosvětově první výrobce nabízí Bosch inovační tech-
niku Aerotwin s plochými lištami pro dovybavení užitkových 
vozidel. Rozsáhlé testy v praxi před zavedením na trh potvrdily 
výhody stěračů Aerotwin s plochou lištou.

 �  Až o 30 % vyšší životnost
 �  Nejlepší výsledky stírání po celé délce stírací lišty
 �  Nejlepší možné čištění
 �  Extrémně tiché
 �  Jednoduchá výměna s předem namontovanými 

univerzálními adaptéry Bosch

Inovační detaily od roku 2013 
  Integrované trysky ostřikovače u řady délek stěračů
  Kombinované připojovací uchycení pro tři nejběžnější 

velikosti háků – 9 x 3, 9 x 4 a 12 x 4
  Uchycení zajištěné proti přepadnutí pro stírací lišty 

800 mm. Novinka u stěračů s plochou lištou Aerotwin: 
Uchycení „šroubovacího typu“ pro upevnění bez rizika 
přepadnutí

Pouze s 18 typy stěračů je pokryto 
cca 97 % všech užitkových vozidel, 
autobusů a speciálních vozidel.

1
2

3
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Nový člen servisní sítě Bosch Car Service

Síť autoservisů – Bosch Car Service – má 
15 000 partnerů ve 150 zemích. S tímto 
počtem členů je největší nezávislou auto-
servisní sítí světa. V České a Slovenské re-
publice je aktuálně 110 servisních partne-
rů Bosch. Přestože standardy pro zařazení 
do sítě Bosch Car Service jsou poměrně vy-
soké, zejména po stránce technického a dia-
gnostického vybavení a školení personálu, 
ročně vstupují do sítě Bosch Car Service 
průměrně čtyři noví partneři. Aktuálně je 
to Autoservis Klug z Nýřan. Jeho majitele 
jsme se zeptali na historii rodinné firmy 
a motivaci pro spolupráci s firmou Bosch.

Firmu jsme zakládali v roce 1990 a speci-
alizovali jsme se jako nezávislý autoservis 
na značku Škoda. Zaměření na tuzemské-
ho výrobce bylo logické a odpovídalo slo-
žení vozového parku v regionu a České 
republice celkově. A náhradní díly pro 
Škodu byly, i když s potížemi, nejdostup-
nější. O informacích a diagnostice pro 
zahraniční vozy diskutovat netřeba …

Tehdy ještě firma Bosch neměla v Čes-
ké republice zastoupení...
Ano, my jsme začali spolupracovat s jed-
ním z velkoobchodů Bosch v roce 1994. 
A první KTS Bosch jsme pořídili v roce 
2003. Ale to už byla nová kapitola na-
ší rodinné firmy. Protože syn dokončil 
školu se zaměřením na autodiagnostiku. 
I když ne hned jsme našli, jak se říká, 

společnou řeč. Syn si vyzkoušel práci 
ve značkových autoservisech, nejdříve 
v Mercedesu a potom v Hondě. Čas uká-
zal, že pro další budování naší firmy to 
byla užitečná praxe.

V té době už koncept Bosch Car 
Service v České republice existoval.
My jsme o servisní síti Bosch věděli, ne-
měli jsme však v té době ještě prostory 
podle našich představ. Takže spolupráci 
s firmou Bosch jsme navázali v odbor-
né rovině Servisního modulu Bosch se 

Rozhovor s panem Josefem Klugem, majitelem Autoservisu Klug Nýřany

specializací na vstřikování paliva. Ale 
také jsme uvažovali o zastoupení jed-
né ze značek automobilů. Každopádně 
jsme se ale chtěli odlišit od nezávislých 
autoservisů. Nejen opticky, ale zejména 
odborně. Mít zázemí v silné značce, pra-
videlný kontakt a zdroj aktuálních infor-
mací. A v tom nám koncept Bosch Car 
Service asi vyhovuje nejvíce.

Děkujeme vám za rozhovor,  
přejeme úspěšný rozvoj  

a těšíme se na spolupráci!
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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

Formule Bosch 2/2012

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

Názov firmy Adresa Sídlo firmy Telefón 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 pneuservisu, 
zásah do 24 hod. po celé ČR
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Vše zase pasuje
Diagnostika i díly Bosch

www.bosch.cz/aa
www.bosch.sk/aa

Nejlepší zákazníci jsou spokojení zákazníci. Aby to tak zůstalo, nabízí Bosch 
jedinečnou kombinaci efektivní diagnostiky, rychlého i spolehlivého dodavatel-
ského servisu a největší nabídku náhradních dílů na trhu. Průnikem toho všeho 
jsou nejen pasující díly, ale také dodržení časového plánu, dobrá organizace 
a pozitivní výsledky práce. Diagnostika a díly: To umí jen Bosch.


