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Milí čtenáři, 

rád bych vás tímto uvítal u prvního 
letošního vydání magazínu Formule 
Bosch. Zima je za námi, jaro v plném 
proudu a všichni určitě netrpělivě 
čekáte, jaké novinky ze světa auto-
mobilové techniky vám na startu mo-
toristické sezony společnost Bosch 
přínáší. 

Kromě mnoha technických článků 
a zajímavostí je jednou z novinek 
i personální změna v oddělení pro-
duktového managementu společnos-
ti. Dovolte mi tedy prosím se nyní 
v krátkosti představit. Jmenuji se 
Tomáš Prokopec a v listopadu 2012 
jsem nastoupil na pozici product ma-
nagera pro brzdové systémy, benzin 
program, startéry a alternátory, včet-
ně koordinace „BX procesů“ pro ČR 
a SR. Již při studiu jsem se orientoval 
na obor automobilové techniky a ná-
sledně jsem do této oblasti směřoval 
i svoji pracovní kariéru.

Nejvíce pracovních zkušeností z ob-
lasti automobilových náhradních dí-
lů jsem načerpal v předcházejících 4 
letech na obdobné pozici u jednoho 
z největších distributorů náhradní dí-
lů v ČR. Doufám tedy, že do budouc-
na budu platným členem týmu společ-
nosti Bosch, a to zejména ke spokoje-
nosti vás, našich zákazníků. 

Nebudu vás již dále zdržovat od zají-
mavého čtení na následujících strán-
kách. Snad jen na závěr mi dovolte 
vám popřát hodně pracovních i osob-
ních úspěchů v následujících měsících 
a příjemné prožití letních dovolených.

Tomáš Prokopec
Produktový manažer

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

7. ledna 1902 obdržel Bosch patent na svůj 
vynález prvního spolehlivého zapalování 
pro stále rychleji se točící motory.

Tento patent byl udělen na vysokonapě-
ťové magnetové zapalování ve spojení 
se zapalovací svíčkou. V následujících le-
tech zajistily zapalovací svíčky společně 
s průmyslovými výrobními technologie-
mi průlom ve výrobě automobilů a pod-
statným způsobem přispěly k tomu, že 
se automobil stal jednou z nejdůležitěj-
ších garancí moderní mobility.

Zapalovací svíčky
Zapalovací svíčky Bosch jsou o krok vpře-
du jak v oblasti prvovýbavy v Evropě, tak 
také v motoristickém sportu. Společnost 
Bosch nabízí optimální technické řešení 
pro všechny motory. Se svými zapalova-
cími svíčkami je tak vítězem jak pro vás, 
tak pro vaše zákazníky.

Prvotřídní výběr pro prvovýbavu
Jistě existují dobré důvody, proč si řada 
mezinárodních výrobců vozidel zvolila 
společnost Bosch. Úroveň znalostí a zku-
šeností je zde v oblasti vstřikování zážeho-
vých motorů a v sektoru zapalování sku-
tečně nepřekonatelná. Mimořádná inovač-

ní síla a vynikající vysoká kvalita značky 
Bosch tomu dodává potřebné argumenty. 
Společnost Bosch úzce spolupracuje s vý-
robci vozidel při vývoji všech zapalovacích 
svíček pro prvovýbavu. Tyto svíčky jsou 
potom perfektně přizpůsobeny na míru 
požadavkům každého motoru. To zaruču-
je nejvyšší úroveň spolehlivosti a využití 
nejmodernějších technologií, tedy přesně 
to, co očekávají výrobci automobilů a mo-
tocyklů a také jejich zákazníci.

Od motoristického sportu k sériové 
výrobě
Zapalovací svíčky Bosch jsou v sektoru 
motoristického sportu vždy o krok napřed 
díky svým speciálním technickým vlastnos-
tem a standardům a díky použití vysoce 
kvalitních materiálů jako je např. yttrium. 
Ač byly tyto svíčky speciálně vyvinuty pro 
motoristický sport, jsou nyní tyto inovace 
zaváděny také do výroby zapalovacích sví-
ček pro běžná osobní vozidla. Proto jsou 
často zdokonaleny dříve, než se dostanou 
do sériové výroby a do autoservisů.

Zapalovací svíčky Bosch pro každého
Díky inovačním silám a prvotřídní kvalitě 
je společnost Bosch celosvětově před-
ním a vysoce spolehlivým partnerem při 

Jiskry přeskakují již 111 let 
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111 let zapalovacích svíček Bosch 
v přehledu

 f  1902: Bosch obdržel patent pro 
kombinaci vysokonapěťového 
magnetového zapalování 
ve spojení se zapalovací svíčkou

 f 1914: Založení prvního 
výrobního závodu pro zapalovací 
svíčky Bosch ve Stuttgartu

 f   1927: Pojmem "tepelná hodnota" 
zavedla společnost Bosch 
standardní měřítko pro tepelnou 
vodivost zapalovacích svíček

 f  1968: Výroba první miliardy 
zapalovacích svíček Bosch 
ve výrobním závodě Bamberg

 f  2012: Výroba jedenáctimiliardté 
zapalovací svíčky Bosch

 f  2013: Jubileum 111 let 
zapalovacích svíček Bosch

Vítězné vozidlo je vybaveno 
komponenty Bosch pro CNG

 f Vstřikovač plynného paliva NGI2
 f Řidici jednotka ME17.5.20
 f Snímač tlaku DS-1-CNG
 f Snímač tlaku/teploty DS-S2-TF
 f Vstřikovací ventil EV14
 f Palivová rampa KSZ-PFI
 f Lambda sonda LSF-XFP 50-TSP
 f Lambda sonda LSU-4-9

svíčky Bosch přitom již dlouhou dobu 
nejsou používány pouze v osobních mo-
torových vozidlech a v motocyklech.

Závodní vozidla v DTM, NASCAR a Indy 
Racing League rovněž profitují z know-
-how vynálezce.

Stejně tak je tomu i u lodních motorů, 
vodních skútrů, zahradních a lesních 
strojů, velkých plynových motorů, vod-
ních čerpadel a nouzových agregátů.

Program, který dělá dojem
Od první zapalovací svíčky po součas-
nost vyrobila společnost Bosch již ví-
ce než 11 miliard zapalovacích svíček. 
Výrobní závody jsou vedle Německa také 
v Brazílii, Číně, Indii a v Rusku. Všechny 
ale vyrábějí podle celosvětově platných 
standardů kvality Bosch.

V průběhu 111 let vyvinula společnost 
Bosch více než 20 000 různých typů 
zapalovacích svíček. Samotný aktuál-
ní program Bosch zahrnuje přibližně 
1250 různých typů a 26 různých slitin 
elektrod. 

Bosch určuje měřítka
Vysoká kvalita zapalovacích svíček Bosch 
podstatně přispěla k úspěchu v oblasti 
prvovýbavy i v prodeji náhradních dílů. 

Není tedy žádným překvapením, že čte-
náři časopisu "auto motor und sport" vo-
lí zapalovací svíčky již řadu let jako „Best 
Brand“ v kategorii zapalovacích svíček. 

S plným nasazením pro budoucnost
Zapalovací svíčky přispívají jako důleži-
tý systémový komponent k úspornému, 
čistému a efektivnímu spalování paliva 
i k bezpečné funkci motoru a katalyzá-
toru. Společnost Bosch svými inovace-
mi a dalším vývojem zapalovací svíčky 
trvale vylepšovala ‒ v neposlední řadě 
novinkami, jako přípojky typu Napf nebo 
technologie Pin-to-pin.

Potenciál zapalovacích svíček ještě ale 
není vyčerpán. Již dnes pracuje Bosch 
na zapalovacích svíčkách zítřka, aby jiskry 
perfektně přeskakovaly i v budoucnosti.

Evropská unie rozhodla, že od roku 2020 
nesmí mít nově do provozu uváděná vo-
zidla průměrné hodnoty emisí CO2 vyšší 
než 95 gramů na kilometr.

Verkehrsclub Deutschland (VCD) pravi-
delně vydává seznam vozidel splňujících 
ekologické předpisy. V aktuální verzi 
tohoto seznamu pro roky 2012/2013 
je na prvním místě uveden VW eco UP! 
s emisemi do 79 gramů CO2 na kilometr. 

Celkem 30 vozidel obsažených v tomto 
seznamu dosahuje hodnot nižších než 
95 gramů CO2 na kilometr. 

VW eco UP!

dodávkách zapalovacích svíček meziná-
rodním výrobcům vozidel. Proto můžete 
také vy benefitovat ze znalostí a zkuše-
ností společnosti Bosch a z rozsáhlého 
sortimentu perfektních zapalovacích 
svíček pro skoro všechny motory.

Technologie určující měřítka
Před více než 111 lety spatřil světlo svě-
ta tento produkt a značka, čímž vznikla 
globální přítomnost. V neposlední řadě 
díky tomu, že Robert Bosch přihlásil svůj 
patent pro zapalovací svíčku již v roce 
1902. Navíc byla technologie zapalova-
cích svíček ve společnosti Bosch trvale 
zdokonalována a vyvíjena.

Zajistěte si optimální vlastnosti motoru 
a inovační technologii se zapalovacími 
svíčkami Bosch.

Celosvětově kompetentní partner pro 
výrobce motorových vozidel
Od objevu zapalovacích svíček před 
111 lety společnost Bosch zapalovací 
svíčky trvale vyvíjela v úzké spolupráci se 
skoro všemi výrobci vozidel. Tito výrobci 
sériově montují zapalovací svíčky Bosch, 
což ze společnosti Bosch učinilo celo-
světově předního dodavatele jak v oblas-
ti prvovýbavy, tak obchodu. Zapalovací 

Oprava: v minulém čísle magazínu 
Formule jsme vás ve článku o Bosch 
e-bike systému informovali, že pohon-
ná jednotka může být integrována bez 
nutnosti jakékoli rozsáhlé úpravy kola. 
Toto tvrzení nebylo zcela přesné, pro-
tože jisté úpravy jsou na kole nutné.



www.bosch.cz, www.bosch.sk4 Bosch/Automobilová technika

Ke startu připravit, pozor: Citigo

V právě uplynulém roce vyslala skupina 
Volkswagen do městského provozu další 
malý vůz. Čtyřmístný model ŠKODA Citigo 
nabízí chytré detaily v interiéru a přesvědču-
je vyspělou technikou firmy Bosch.

Maximální prostor k sezení pro čtyři oso-
by na půdorysné ploše 5,8 metrů čtvereč-
ních: Díky vzdušnému pocitu z nabízené-
ho prostoru jsou jízdy s vozem ŠKODA 
Citigo po městě i za nákupy skutečným 
zážitkem. Především proto, že tento 
"drobek" nabízí překvapivě velký prostor. 
Zavazadlový prostor má objem 251 litrů, 
při sklopených opěrách zadních sedadel 
dokonce 951 litrů, což jsou v této třídě 
vozů v obou případech špičkové hodno-
ty. Při pohledu zvenku vypadá toto hbité 

městské vozidlo usedle, díky své sym-
paticky hranaté čelní partii však působí 
líbivě.

Efektivní tříválce
Způsobilost modelu Citigo pro městský 
provoz je korunována velmi úsporným po-
honem. Zákazníci mají na výběr ze dvou 
tříválcových benzinových motorů o výko-
nu 44 kW (60 k) a 55 kW (75 k). Oba mo-
dely jsou navíc k dispozici s ekologicky 
šetrnou technologií Green tec. Vůz Citigo 
je pak vybaven rekuperací brzdné ener-
gie, pneumatikami s optimalizovaným 
valivým odporem a automatickým systé-
mem Start/Stop. Při zastavení vozidla se 
vypne spalovací motor, pro pokračování 
v jízdě stačí sešlápnout spojkový pedál. 

Bosch ve voze ŠKODA Citigo

 f Airbag
 f Alternátor
 f Snímač tlaku/teploty
 f Čidlo klepání
 f Rozdělovač paliva
 f Startér
 f Řídicí jednotka motoru
 f Pohon stěračů
 f Zapalovací svíčka
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Bosch vybavuje vůz Citigo novými nikl-yttriovými zapalovacími svíčkami. Výzvou 
přitom byl zvýšený kompresní tlak ve spalovacím prostoru v důsledku snižování 
zdvihového objemu moderních motorů. Proto je nutné vyšší zapalovací napětí, 
které vyžaduje také lepší přeskokovou pevnost izolátoru. Bosch ji dosahuje vylep-
šenou konstrukcí své zapalovací svíčky: Izolátor je o osm milimetrů prodloužený.
Pro vyrovnání tohoto prodloužení je zapalovací svíčka opatřena svorníkem s kon-
covkou jako kontaktním spojením. Kontaktní přítlačná pružina konektoru zapalo-
vací svíčky je vystředěna v koncovce. 

Závěr: Kompaktní motory jsou se zapalovacími svíčkami firmy Bosch s optimali-
zovanou velikostí výkonnější.

Efekt: S technologií Green tec má mo-
del Citigo o výkonu 60 k kombinovanou 
spotřebu pouze 4,1 l na 100 km, přičemž 
emise CO2 činí 95 g/km.

Startér Start/Stop v detailu
Tento komponent byl zkonstruován spe-
ciálně pro motor Green tec firmy ŠKODA 
a dosahuje vyššího počtu spuštění než 
obdobný startér pro konvenční pohon-
né systémy. Startéry systému Start/Stop 
firmy Bosch jsou opatřeny zesílenými lo-
žisky, zlepšeným planetovým soukolím, 
zesílenou záběrovou mechanikou a opti-
malizovaným komutátorem. Díky tomuto 
speciálnímu dimenzování dokáže spouš-
těč po celou dobu životnosti vozidla plnit 
zvýšené požadavky systému Start/Stop.

Nové nikl-yttriové zapalovací svíčky
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Hybridní komponenty Bosch pro Axle Split Strong

Společnosti Bosch se ve spolupráci s PSA Peugeot Citroën zdařila 
celosvětově první hybridizace u vznětových motorů: hybridní sys-
tém Axle Sprit Strong. Tento průkopnický výkon společnosti Bosch 
byl vyznamenán v kategorii „OE Products & Services“ inovační ce-
nou veletrhu Automechanika Frankfurt.

Cena se uděluje za produkty a řešení, které se mimo jiné vy-
značují vysokým obsahem inovací a zajišťují také příspěvek pro 
hospodárnost a ochranu životního prostředí.

Celosvětově první pohon pro osobní vozidla kombinující 
vznětový motor s elektromotorem
Společností Bosch vyvinutý hybridní systém Axle Split Strong 
je kombinací spalovacího motoru a elektrického pohonu zad-
ní nápravy. Inovace šetří až 35 % paliva v porovnání s běžnými 
vznětovými motory a lze ji s malými náklady začlenit do stávající 
architektury pohonu. U Peugeotu 3008 Hybrid4 se hybridní sys-
tém Axle Split Strong dostal do sériové výroby již v roce 2011.

Koncepce a technická realizace 
Společnost Bosch dodává rozhodující komponenty pro hyb-
ridní systém Axle Split Strong v hnacím traktu. Jde především 
o dva elektrické stroje, z nichž jeden pracuje jako alternátor 
vysokého napětí. Mimořádně kompaktní výkonovou elektroni-
ku s komponenty jako měnič DC/DC, dvojitý invertor a integro-
vaná hybridní řídicí jednotka vyvinul Bosch v úzké kooperaci 
s PSA. Díky realizaci těchto komponentů dosáhl Bosch násle-
dujících inovačních řešení:

 f Vysokonapěťový startér s alternátorem doplňuje 
konvenční alternátor s napětím 12 V 

 f Integrací elektrického hnacího motoru, jednotky 
diferenciálu a zubové spojky je vytvořena autonomní 
pohonná jednotka s minimálním zástavbovým prostorem

 f Použití dvojitého invertoru pro ovládání dvou 
elektromotorů s integrovaným měničem stejnosměrného 
napětí s velikostí jako byl dříve jednotlivý invertor

Předání ceny za inovace 
na veletrhu Automechanika

Hessenský ministerský 
předseda Volker Bouffier 
(zcela vlevo) předává cenu 
pánům Ingo Ramesohlovi, 
řediteli produktové divize 
GS-EH, a Dietmaru 
Wunstorfovi, řediteli pro 
výrobu a management 
kvality. Společně s nimi je 
zde pan Detlef Braun, 
obchodní ředitel veletrhu 
Frankfurt (zcela vpravo).

Nižší spotřeba, vyšší ochrana životního prostředí 
a radost z jízdy

Hybridní systém Axle Split Strong nabízí funkční 
vlastnosti a výhody plného hybridu: 

 f Snížení spotřeby a emisí CO2 (cca 35 %)
 f Rekuperace a funkce automatického Start/Stop
 f Funkce Fun-to-Drive (Boost) při značně snížené 

spotřebě
 f Pohyb bez emisí v městské dopravě 
 f Trvalá funkce elektrického pohonu všech kol bez 

zvýšené spotřeby paliva
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Odrušovací rezistor

Spolehlivá funkce 
elektronických systémů 
a bezporuchový příjem rádia.

Montáž s tepelným smrštěním

Garantuje absolutní plynovou těsnost 
a dodržení přesných tepelných hodnot.

Slitina střední elektrody

Měděné jádro s vysokou tepelnou 
vodivostí v plášti z odolného 
chrom-niklu pro rychlé dosažení 
provozní teploty. Ochrana před 
tepelným přetížením, korozí 
a jiskrovou erozí.

Zapalovací svíčky Bosch
Správný materiál a správná technika 
pro dlouhodobé použití
Zapalovací svíčky Bosch mají středovou 
elektrodu s chrom-niklovým pláštěm 
odolným vůči erozi a korozi a vysoce vo-
divé měděné jádro. Slitina niklu s yttri-
em umožňuje dosáhnout větší vzdále-
nosti elektrod při stejné době životnosti. 
To vede k delší době použití a umožňuje 
dodržet výrobcem vozidla doporučené 
intervaly výměny.

Přídavný výkon pro náročné motory do-
sahuje Bosch použitím slitin z ušlechti-
lých kovů z materiálů extrémně odolných 
vůči erozi, jako jsou platina nebo iridi-
um. Tyto materiály jsou vysoce odolné 
vůči opotřebení a platinové kolíky jsou 
přivařeny pomocí laseru.

Zapalovací svíčky Bosch vykazují nízkou 
potřebu zapalovacího napětí na základě 
špičatých a profilovaných ukostřovacích 
elektrod a broušených středových elek-
trod. Tím se zamezí tvorbě kapek a do-
sahují se lepší vlastnosti při studených 
startech i s nižším napětím akumulátoru.

Poniklovaná tělesa zapalovací svíčky a zá-
vit pro zašroubování chrání těleso před 
korozí a zareznutím v závitu zvláště u hliní-
kových hlav válců. To usnadňuje a urychlu-
je opravy. Z výroby přednastavená vzdále-
nost elektrod umožňuje dosáhnout rych-
lejší výměny zapalovacích svíček.

Zapalovací svíčky Bosch mají speciální kon-
strukci s optimálním odrušovacím rezisto-
rem. Tím se zamezí ovlivnění elektrických 
systémů ve vozidlech (např. ABS, rádio).

Technika vzduchové jiskry snižuje zakar-
bonování, zamezuje chybným zážehům 
a zajišťuje kompletní spalování. Dochází 
k úspoře paliva, snížení škodlivých emisí 
a je chráněn jak motor, tak katalyzátor.

Geometrie izolační patky je optimalizová-
na pro rychlé dosažení teploty pro vlastní 
vypálení a pro zamezení zakarbonování.

Zapalovací svíčky Bosch také pro 
plynový pohon 
Standardní zapalovací svíčky Bosch lze 
použít také pro plynový režim (CNG/
LPG). Všechny zapalovací svíčky Bosch 

  Poniklované těleso zapalovací svíčky 
a závit pro zašroubování

Pro ochranu před korozí a zareznutím 
závitu v hliníkové hlavě válců.

Účinné bariéry proti plazivým proudům

Zamezení přeskoku napětí a výpadků zážehu.

Ukostřovací elektroda

Uspořádání, počet a geometrie elektrod 
ovlivňují techniku zážehu a dobu použití.

mají poniklované těleso zapalovací svíč-
ky. To znamená, že i při provozu s ply-
nem nevzniká nebezpečí „zakousnuté-
ho“ závitu. Stávající tepelné hodnoty 
zapalovacích svíček Bosch jsou vhodné 
pro provoz s plynem, proto není potřeb-
ný separátní program a další objednací 
čísla.

Bosch Super Plus
Zapalovací svíčky Bosch Super Plus jsou 
technicky optimalizovány. Proto mohou 
zapalovací svíčky Super Plus sloučit ně-
kolik typů zapalovacích svíček a nahra-
dit jejich aplikace. Jednoduchý systém 
krátkých vyhledávacích čísel usnadňuje 
a urychluje objednání. Zapalovací svíčky 
Bosch Super Plus se dodávají v balení 
se 4 a 10 kusy.

Bosch Super
Na základě úzké spolupráce s výrobci 
vozidel na celém světě jsou zapalovací 
svíčky Bosch Super technicky aktuálně 
dostupné pro každé vozidlo.
Zapalovací svíčky Bosch Super se dodá-
vají v dílenském balení s 10 kusy a také 
v balení v blistru.

Bosch Platinum Iridium
Zapalovací svíčky Bosch Platinum 
Iridium (PI) jsou vybaveny slitinou plati-
ny a iridia, která má mimořádně vysokou 
odolnost vůči opotřebení, a garantuje 
tak maximální životnost.
Jsou to inovační zapalovací svíčky od-
povídající nejnovějšímu stavu techniky.

Bosch Super 4
Zapalovací svíčky Bosch Super 4 jsou za-
palovací svíčky pro starší vozidla s účin-
ností zvýšenou až o 60 %.

Koncepce se vzduchovými kluznými jis-
krami umožňuje sloučit dvě tepelné hod-
noty do jedné zapalovací svíčky, proto 
méně typů zapalovacích svíček pokrývá 
většinu vozidel. Zapalovací svíčky se do-
dávají v kartonu nebo plastovém blistru 
po 4 kusech.
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AKCE

Akce platná od 1. 4. – 31. 5. 2013

www.bosch.cz, www.bosch.sk

111 let 
zapalovacích svíček Bosch

Při nákupu 50 ks zapalovacích 
svíček Bosch získejte speciální 
tričko z limitované kolekce 
ke 111. výročí zapalovacích 
svíček.

Zapalovací svíčky Bosch 
vítězem ankety

Akce platí do vydodání zásob. V případě potřeby si vyhrazujeme právo na změnu dárku.
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Nepohrdat starým železem 

V závodě v Göttingenu se renovují 
použité autodíly
Se silně špinavými rukavicemi sahá Jörg 
Böhnstedt do krabice. Tentokrát našel 
opravdu nádherný kousek, ze všech 
stran silně napadený červenohnědou rzí 
a s tělesem potaženým černým olejovým 
filmem. Celkově je součástka o velikos-
ti džbánu na pivo v dezolátním stavu. 
Při pohledu na startér vozidla vás na-
padne jediné – že patří do šrotu. Ale 
Jörg Böhnstedt položí díl do drátěného 
kontejneru, klikne v počítači na tlačítko 
„OK“ a vystaví obchodníkovi dobropis. 
Za šrot by jej nikdy neoznačil. 

Omývání v naftě, noření do alkalických 
roztoků a otryskávání skleněnými 
kuličkami
V závodě v Göttingenu firmy Bosch do-
stane skoro každý vysloužilý autodíl dru-
hou šanci. Komponenty jako startéry, 
alternátory nebo rozdělovače se repa-
sují na náhradní díly. V Göttingenu sídlí 
hlavní závod sériových oprav (remanu-
facturing) divize Automobilová technika 
– aftermarket. Právě z něj pocházejí díly 
značky „Bosch eXchange“, a to v nesčet-
ných variantách. „Evidujeme 70 000 růz-
ných objednacích čísel dílů,“ vypráví 
Thomas Voss. Vedoucí výroby ukazuje, 
jak lze opotřebený startér proměnit 
v bezporuchový kvalitní díl. První zastáv-
kou je třídírna, v níž skončí staré použité 

výrobky z velkoobchodů. Nejprve se vy-
třídí a následně přesunou do velikého 
skladu v sousedním Rosdorfu. Použité 
díly tam čekají na druhý nebo třetí život. 

Najdou se mezi nimi i výrobky malosé-
riové produkce, jako jsou startéry lod-
ních motorů nebo těžebních strojů, ně-
kdy i 50 let staré. Pan Voss se zastaví 
u demontážní stanice. Duní zde šrou-
bováky, kladiva bouchají o kov. Staré 
startéry se demontují na jednotlivé díly. 
„Nelehkou otázkou je, jak je vyčistit?“ 
ptá se T. Voss. Vedoucí týmu Markus 
Zache nám to předvede. Zvedne víko 
kotle o výšce člověka. Rotují v něm ti-
síce keramických kamínků. „Díly se tak 

obrousí a zbaví nečistot,“ vysvětluje. 
V jiných strojích se díly perou v naftě, 
noří do alkalických roztoků nebo jsou 
otryskávány skleněnými kuličkami. Jens 
Zapf je jedním z těch, kteří díly opět slo-
ží do celku, aniž by k tomu potřeboval 
mnoho nového materiálu. „Vyměňujeme 
pouze díly podléhající opotřebení, jako 
jsou těsnění nebo kontaktní místa,“ říká. 
Na lince BPS se nakonec z jednotlivých 
dílů opět vyrobí skoro nový startér a čer-
stvě nalakovaný skončí v krabici.

Jako 16 větrných elektráren
Zaměstnanci v Göttingenu jsou odbor-
níky na recyklaci. V tamním závodě se 
vyrábějí startéry téměř 50 let. Skoro 
stejně dlouho se renovují. Vyplácí se to? 
Vedoucí závodu Kay Kröger je přesvěd-
čen, že ano: „Opravený díl je o 30 pro-
cent levnější než nový.“ A závad se podle 
něj nikdo obávat nemusí: „Bez ohledu 
na to, zda jsou výrobky nové nebo re-
pasované, musejí všechny projít stejnou 
kontrolou kvality.“ A vyplácí se to i firmě 
Bosch. „Hradíme jen zlomek nákladů 
na materiál.“ Ušetří se ohromné množ-
ství energie, kterou by si vyžádalo zpra-
cování surovin.

Podle studie činí roční úspora jenom 
za repasi v závodě v Göttingenu skoro 
29 000 megawatthodin, což odpovídá 
roční produkci 16 větrných elektráren. 
Úspěch by však mohl být ještě větší. 
„Vývojáři by měli navrhovat takové vý-
robky, které lze demontovat bez poško-
zení,“ apeluje Kay Kröger. K 70 000 ty-
pům dílů by pak ještě přibylo několik 
dalších. A Jörg Böhnstedt by si mohl být 
jistý, že na jeho stole skončí řada dalších 
skvostů.
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ESI[tronic] 2.0 – diagnostický software i pro hybridy

Aktuální hybridní vozidla jsou již 
zahrnuta
Dílenský software Bosch ESI[tronic] 2.0 
již dnes pokrývá všechny běžné hybridní 
modely různých výrobců vozidel. Data 
jsou průběžně rozšiřována o další vozi-
dla. Díky tomu mají autoservisy otevřeny 
veškeré možnosti další diagnostiky také 
při provádění servisních prací u hybrid-
ních vozidel.

Rychlá diagnostika – jednoduché 
opravy

 f ESI[tronic] 2.0 zajistí kompletní 
diagnostiku vozidla: Diagnostika 
řídicích jednotek (SD), hledání 
závad (SIS) a údržba (M)

 f Nová, intuitivní koncepce 
ovládání na obrazovce zahrnuje 
veškeré informace pro rychlou 
a jednoduchou obsluhu 

 f Jednotná identifikace vozidel 
s integrací návodů pro opravy 
komponentů (K), normočasů (B), 
dílů autopříslušenství (A) a schémat 
zapojení komfortních systémů (P)

Nové systémy v ESI[tronic] 2.0
ESI[tronic] 2.0 umožňuje efektivní dia-
gnostiku nových hybridních komponen-
tů. Tak lze načítat následující kódy závad 
a skutečné hodnoty:

 f Diagnostika výkonové elektroniky 
a elektromotorů

 f Vyhodnocení procesů nabíjení 
a vybíjení

 f Hodnocení akumulátorů a také 
jednotlivých článků akumulátorů

 f Hodnocení provozních stavů jako 
jsou jízda s elektrickým pohonem, 
posílení výkonu nebo rekuperace

ESI[tronic] 2.0 – diagnostický software

 f Pro všechny běžné hybridní modely různých 
výrobců vozidel

 f Průběžná aktualizace dat o další modely 
vozidel

 f Veškeré diagnostické možnosti pro provádění 
servisních prací u hybridních vozidel

Řídicí jednotky

– hybridní řízení
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Bosch FSA 050 a FSA 500 

Příruční přístroj FSA 050 pro hybridní vozidla
Tento přístroj byl speciálně vyvinut pro diagnostiku a servis 
hybridních vozidel.

Při práci s vysokonapěťovými systémy ukazuje FSA 050 své 
silné stránky. Příruční zařízení lze přes rádiové spojení připo-
jit k systému PC nebo volitelně k jednotkám FSA 500 popř. 
FSA 720/740/760, a zajistit tak dokumentaci výsledků měření. 
Přístroj je koncipován také pro rychlé použití v autoservisu.

FSA 050 nabízí jako samostatné zařízení možnost přezkoušení 
izolace a vysokého napětí u elektrických a hybridních pohonů.
 
FSA 050: Rychlé, jednoduché měření 

 f Testy vysokého napětí a izolace
 f Příruční přístroj s rádiovým spojením se systémem PC 

pro dokumentaci výsledků
 f Použitelný jako samostatný přístroj nebo jako zvláštní 

příslušenství pro FSA 500 a pro přístroje FSA řady 7

Měřicí modul FSA 500: Všechny možnosti již od počátku 
Nový měřicí modul FSA 500 je ideální pro všechny autoservisy, 
které hledají hospodárné a současně komfortní řešení všech 
standardních diagnostických případů.

Může být, stejně jako celá řada přístrojů FSA 720/740/760, 
rozšířen o příruční tester FSA 050 určený k přezkoušení hyb-
ridních vozidel. 

FSA 500: Hospodárný základní měřicí modul 
 f Profesionální diagnostika hybridních vozidel díky 

rozšíření o FSA 050
 f Pro všechny standardní požadavky při přezkoušení 

elektriky a elektroniky

Kompetentní přezkoušení 
izolace a vysokého napětí 
u vysokonapěťových systémů, 
elektrických systémů 
a hybridních systémů pomocí 
příručního testeru FSA 050

 f Jednoduché a bezpečné 
použití

 f Jako samostatný přístroj 
nebo jako zvláštní 
příslušenství

FSA 500 stručně

 f Cenově výhodný měřicí modul 
 f Jednoduchá obsluha 
 f Flexibilní použití na vozidle
 f Komfortní zobrazení skutečných měřených hodnot 

z diagnostiky řídicích jednotek ve spojení s modulem KTS
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Funkce klimatizace pro komfort a bezpečnost

4 dobré argumenty pro pravidelný servis klimatizace

1.  Jízdní komfort a bezpečnost: S dobře klimatizovaným 
interiérem se lze zcela koncentrovat na jízdu!

2.  Ochrana životního prostředí: Závady klimatizace 
budou včas zjištěny. Tak se zamezí ztrátě chladicího 
média. 

3.  Úspora nákladů: Plánovaná údržba zamezí drahým 
opravám!

4.  Čistý vzduch: Při pravidelném servisu klimatizace se 
vždy vyměňuje interiérový filtr.

Klimatizace: Princip činnosti
Pokud se klimatizace zapne při běžícím motoru, tak kompre-
sor nasává studené, plynné chladivo z výparníku a vytlačuje 
jej do kondenzátoru. Při stlačení se chladivo zahřeje na cca 
60 – 100 °C. Tento stlačený horký plyn je v kondenzátoru 
ochlazován proudícím vzduchem (vzduch proudící při jízdě 
nebo přídavný ventilátor). Při dosažení rosného bodu závis-
lého na tlaku chladivo kondenzuje a stává se kapalným. Zcela 
zkapalněné chladivo přicházející z kondenzátoru se převádí 
do zásobníku, kde se shromažďuje.

Kondenzátor

Expanzní ventil

Servisní 
přípojka

Vysoušeč

Vzduch 
proudící 
při jízdě

Regulátor 
tlaku chladiva

Kompresor

Servisní 
přípojka

Ventilátor 
čerstvého vzduchu

Výparník

Vzduch do 
interiéru

N
íz

ký
 t

la
k

Vysoký tlak

Kompresor
nasává studené plynné 
chladivo z výparníku a vytlačuje 
jej do kondenzátoru. 

V kondenzátoru
je plyn pod tlakem ochlazován 
vzduchem proudícím při jízdě, 
a tím dojde k jeho zkapalnění 
(kondenzaci).

Ve vysoušeči a sběrači
dojde k čištění a vysoušení 
chladiva. 

Expanzní ventil
vstřikuje vyčištěné chladivo 
do výparníku. 

Výparník 
odebírá potřebné výparné 
teplo ze vzduchu proudícího 
kolem jeho lamel. Vzduch se 
tak ochlazuje při průtoku a je 
veden do interiéru vozidla. 

Klimatizace ve vozidle a její komponenty

Ve vysoušeči, kterým chladivo protéká, se z něj odfiltruje 
případná vlhkost a nečistoty. Ze zásobníku kapaliny proudí 
chladivo dále k expanznímu ventilu. Zde je kapalné chladivo 
s vysokým tlakem vstřikováno do výparníku. Ve výparníku se 
rozpíná a odpařuje se. Potřebné výparné teplo se přes lamely 
výparníku vzduchu proudícímu kolem lamel odebírá a tento 
vzduch se tak ochlazuje. Nyní se chladivo v plynném stavu 
znovu nasává kompresorem a dochází k jeho stlačení.
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Inovace bez legrace aneb novinky pro pneuservis

Za posledních několik sezon se firmě Bosch 
povedl, dalo by se říci, husarský kousek. 
Podařilo se jí prorazit na více než přeplně-
ném trhu vybavení pneuservisů.

Montovačky a vyvažovačky značky Bosch 
se prostě staly pojmem, se kterým dnes 
konkurence počítá. A co víc, počítají s ní 
především naši zákazníci. Aby tomu tak 
bylo i letos, připravili jsme několik pod-
statných novinek a drobných zlepšení. 

Nové vyvažovačky kol WBE 4200 
a WBE 4400
Pro sezonu 2013 uvádí Bosch na trh 
nového zástupce ekonomické třídy vy-
važovaček kol. Náhrady se tak dočká 
letitý model WBE 41x0, který už půso-
bil, decentně řečeno, jako povedené re-
tro. WBE 4200 a WBE 4400 jsou oproti 
tomu od základu nové modely. Kromě 
dalšího jsou vybaveny zdokonalenou 
senzorikou vyvažovacího systému. To 
společně s otáčkami nad 200 ot./min. 
dovoluje zkrátit vyvažovací časy při vyš-
ší přesnosti a opakovatelnosti vyvážení. 
Samozřejmostí je vnitřní elektronické 
měřicí raménko a možnost dovýbavy 
i o vnější. 

Technické parametry

Průměr ráfku 10“ – 26“

Šířka ráfku 1“ – 21“

Maximální 
průměr kola 1200 mm

Maximální 
hmotnost kola 70 kg

Doba vyvážení 
kola 7 s

Rychlost vyvážení 250 ot./min.

Rozměry [mm] 1260 × 1830 × 1270 

Hmotnost 87 kg 

To vše zpracováno s důrazem na robust-
nost a stabilitu konstrukce.

Bosch WBE 4200
 f Automatické rozpoznání typu 

vyvažovaného kola
 f Možnost práce několika mechaniků 

současně
 f Program pro optimalizaci nevývažku 

ráfku a pneumatiky
 f Manuální umístění závaží volitelné 

na 12./3./6. hodinu
 f Vnitřní elektronické měřicí raménko 

s funkcí EasyFix

 f  Kompletní nabídka programů 
statického i dynamického vyvážení 
od motocyklových kol po kola 
malých nákladních aut

 f  Možnost skrýt vyvažovací závaží 
za paprsky litých kol a další 
speciální funkce

Bosch WBE 4400
Totožné parametry pouze s tím rozdílem, 
že namísto jednoduchých LED displejů dis-
ponuje TFT monitorem a ovládání je pře-
sunuto do „touchpadu“ na levém dolním 
rohu odkládací plochy. Je tak lépe po ruce.

Vyvažovačka kol WBE 4400 Pokračování na str. 14
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ACS 751/651
Ekologický servis klimatizací

 � Plně automatizovaná údržba klimatizace
 � Interní databanka předepsaných hodnot
 � České ovládání
 � Přesné dávkování chladiva
 � Funkce proplachu
 � Robustní konstrukce
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Změny pro WBE 423x a WBE 443x
Drobných vylepšení se dočkaly i modely 
střední třídy. V první řadě byla inovována 
konstrukce dvoudílného krytu kola. V no-
vém provedení tak zůstává zakryté celé 
kolo, a to i po sklopení krytu do pracovní 
pozice. Nehrozí už, že po roztočení na vy-
važovací rychlost z něho budou odletovat 
nečistoty nebo kapičky vody. Kryt je nyní 
zároveň pevnější a odolnější vůči případné-
mu poškození.

Inovace se dočkaly i pedály elektronické 
brzdy, případně ovládání pneumatického 
upínání. Jejich nové uchycení umožňuje po-
hodlnější a přirozenější ovládání a nový kryt 
zabraňuje jejich nechtěnému sešlápnutí.

S moderním vybavením pneuservisu Bosch 
pokryjete servisní práce u všech typů kol 
nákladních a osobních vozidel, stejně tak 
i motocyklů.

100 let historie alternátorů Bosch

Již celé století uplynulo od okamžiku, kdy 
Bosch prezentoval své celosvětově první dyna-
mo s regulátorem napětí pro motorová vozidla.

mi při současném zvyšování bezpečnos-
ti a komfortu. V roce 1913 byl systém 
automobilových světel Bosch připraven 
pro sériovou výrobu. „Generátory jsou 
stále menší, robustnější a výkonnější,“ 
říká pan Ulrich Kirschner, prezident di-
vize Bosch pro startéry, motory a gene-
rátory, a shrnuje tak současný proces 
vývoje. První generátory zajišťovaly vý-
stupní proud pouze 4 ampéry. Na na roz-
díl od toho nejnovější generace generá-
torů Bosch v řadě Power Density Line 

Původní konstrukce sloužila jako zdroj 
napětí pro automobilovou inovaci v po-
době elektrických světel. Světlomety 
však byly velmi rychle následovány řa-
dou dalších elektrických spotřebičů, ja-
ko například elektrické startéry zavede-
né Boschem v roce 1914 a první elektric-
ký motorek pro pohon stěračů uvedený 
na trh firmou Bosch v roce 1926.

V současnosti generátory zajišťují veš-
kerou energii potřebnou pro vozidlo 
a napájení řadu elektrických systémů, 
které činí vozidla čistějšími a účinnější-
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Alternátor 
Compact
Vyšší výkon při 
nižším hluku

Alternátor
Pro užitková 
vozidla s vyšší 
spotřebou proudu

Historie alternátorů Bosch

Dynamostartér
Celosvětově první 
startovací 
generátor

První generátor 
Bosch
Hlavní komponent
"Bosch-Lichts"

Velikost Výkon

Alternátor 
Heavy Duty Line
Modulární koncepce 
s variabilně 
kombinovatelnými 
možnostmi rozšíření

Alternátor 
Power Density Line
Vysoká výkonová 
hustota a vyšší 
účinnost

pro osobní vozidla zajišťuje ve čtyřech 
kategoriích rozsah výstupního proudu 
od 130 do 250 A.

Bosch se stal dodavatelem systémů
Do roku 1913 Bosch nevyráběl prakticky 
nic jiného, než systémy zapalování. Toto 
zaměření na jediný produkt bylo velmi 
riskantní obchodní strategií. V této době 
nastal obrovský rozmach automobilové-
ho průmyslu. Vozidla se objevila v každo-
denním použití a stále důležitějšími se 
stávaly bezpečné a spolehlivé systémy 
světel. Robert Bosch reagoval na tyto 
výzvy a již v roce 1913 byl jeho „systém 
Bosch automobilových světel“ připraven 
pro sériovou výrobu. Sada nabízená pro 
dovybavení vozidel obsahovala dva svět-
lomety, dynamo, akumulátor a regulátor 
napětí.

S novým regulátorem LIN pro alternátory 
s napětím 28 V přišla společnost Bosch 
jako první na celém světě. Generátor má 
jediný úkol: Napájet akumulátor, který 
musí zajistit spolehlivý provoz elektric-
kých světel. Tento první systém světel 
ukázal společnosti Bosch cestu, aby se 
stala předním dodavatelem automobi-
lového průmyslu. Bez trvalého zlepšo-

vání účinnosti generátorů u společnosti 
Bosch by současné generátory měly stej-
nou hmotnost jako malá vozidla, pokud 

by měly zajistit veškerý výkon pro po-
třeby moderních elektrických systémů 
s řadou spotřebičů.
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Startéry a alternátory Bosch: Inovace od roku 1913

Zavedení alternátorů Efficiency 
Line – Zvýšení účinnosti až 
na 77 % při použití vysoce 
účinných diod (HED)

Generátory New Baseline se 
standardními funkčními vlastnostmi 
a robustní konstrukcí pro 
požadavky 70 A až 115 AZavedení alternátorů Highline 

– vysoká účinnost kombinovaná 
s vysokým proudem 150 A až 230 A

Kompaktní alternátory LI-C 
– s uvnitř umístěným ventilátorem, 
tiché, lehké a výkonné

Sériová výroba křemíkových 
diod 1A pro alternátory

Generátory – první produkty 
Bosch pro autobusy

„Variode“ – první polovodičový 
prvek pro použití v alternátorech

„Bosch Lichtanlasser“ 
– celosvětově první startovací 
dynamo

Generátor „Bosch Licht“ 
– regulátor a světlomety

Alternátory Efficiency Line jsou novou generací alternátorů 
s mimořádně vysokým stupněm účinnosti, což umožňuje sní-
žení spotřeby paliva i emisí CO2 až o 2 %. To je dobré jak pro 
motoristy, tak pro životní prostředí. Zlepšená elektrická kon-
strukce a použití optimalizovaných materiálů přispívá k dopo-
sud nedosažitelné účinnosti 77 %. Alternátory Efficiency Line 

jsou ideálním doplňkem pro systémy Start/Stop díky svým 
mimořádným výkonovým schopnostem. Mají vysokou účinnost 
i při nízkých otáčkách a jejich vysoký výkon znamená rychlejší 
nabíjení akumulátorů. Ten je tak vždy připraven na další start 
vozidla. 

Vývojová cesta k současné generaci začala již před 100 lety v roce 1913
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... aneb test „historické“ řídicí jednotky „na stole.“ Na vozidle Alfa 
Romeo Spider 2.0 z roku 1986 se objevoval problém se zhášením 
motoru po jisté době chodu. Dle informace majitele k tomuto pro-
jevu docházelo různě, někdy po pár kilometrech, někdy až po více 
než 100 km jízdy. Údajně měla vynechávat aktivace vstřikovacích 
ventilů. Majitel se dotazoval na možnost testování samotné řídicí 
jednotky, zda nevykazuje závadu v tomto směru.

Případná závada v řídicí jednotce, například studený spoj, by 
teoreticky mohla být jednou z možných příčin výpadků chodu 
motoru, ale stejně tak může být příčina v jiných částech vstři-
kovacího či zapalovacího systému motoru. Vzhledem ke stáří 
vozidla a použitému systému vstřikování Bosch L-Jetronic nepři-
cházela v úvahu vlastní diagnostika, neboť takovou schopností 
řídicí jednotky v té době ještě nedisponovaly. Takže nezbývalo, 
než podrobit řídicí jednotku zkušebnímu provozu na stole.

Obr. 1 Schéma zapojení vstřikovacího systému Bosch L-Jetronic 
z archivu informačního systému ESI[tronic] Obr. 2 Měřicí pracoviště pro kontrolu řídicí jednotky

Podívejme se nejprve na schéma zapojení vstřikování, jak je na-
bízí archiv informačního systému ESI[tronic]. Celé vstřikování je 
na jediné stránce schématu, řídicí jednotka má pouze 35 pinů.
Díky tomu, že není použit žádný imobilizér, je možné řídicí jed-
notku jednoduše rozchodit na stole. Co je pro to nutné udělat? 
V první řadě je třeba připojit řídicí jednotku ke zdroji napětí.

Ze schématu je patrné, že kostra je na pinech 16 a 17. Napájecí 
napětí +12 V je přivedeno přes hlavní relé K1 na piny 10 a 29. 
Tedy stačí propojit piny 16 a 17 s minus pólem akumulátoru 
a plus pól propojit přímo na piny 10 a 29. Je vhodné kontro-
lovat odběr proudu řídicí jednotky, bývá kolem 150 mA. Dále 
je třeba do jednotky přivést otáčkový signál, aby vůbec začala 
něco dělat. Ve schématu bychom však marně hledali snímač 
otáček. Jako signál otáček jsou zde využívány impulzy zapa-
lování, neboť jsou přesně synchronní s otáčením motoru. Při 
prvním pohledu na schéma by se mohlo zdát, že pinem 1 spíná 
řídicí jednotka primární vinutí cívky, ale ve skutečnosti je pri-
mární vinutí spínáno koncovým stupněm zapalovací jednotky 
a ze svorky 1 cívky je pouze odebírán otáčkový signál a veden 
k pinu 1 řídicí jednotky vstřikování.

Nyní nastává malý problém: Jak získat napěťové impulzy po-
dobné těm, co vznikají na primáru zapalovací cívky? Pokud 
bychom k pinu 1 přivedli například obdélníkové impulzy z ge-
nerátoru s amplitudou 12 V, nebude na ně řídicí jednotka 
vstřikování reagovat. Amplituda 12 V je příliš nízká. Je třeba 
získat impulzy s amplitudou několika desítek voltů, aby řídicí 
jednotka začala vyhodnocovat otáčky motoru. Jednou z mož-
ností by bylo přistavit nějaký vůz se zážehovým motorem, 
nastartovat a vypůjčit si z něho signál ze svorky 1 zapalovací 
cívky. Samozřejmě by bylo nutné propojit kostru tohoto po-
mocného vozidla s kostrou řídicí jednotky.

Přišlo mi však poněkud hloupé poslouchat v dílně několik hodin 
hluk motoru jen proto, abych z něho mohl odebírat otáčkový 
signál. Radši jsem zapřemýšlel, jak vygenerovat otáčkové impulzy 
elektronicky. Nakonec jsem tedy vyrobil napěťové impulzy tak, 
jak ukazuje obrázek 2.

Trocha historie nikoho nezabije…
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Obr. 4 Napěťové impulzy otáčkového signálu (červeně) 
a proudové impulzy (modře) vstřikovacího ventilu jako odezva 
řídicí jednotky na otáčkový signál

Obr. 5 Deska plošného spoje vykazující známky předchozích 
opravných zásahů 

Výkonový generátor na obrázku vlevo dole spíná s frekvencí 
30 Hz cívku relé, jehož spínací kontakt ukostřuje vstřikovací 
ventil. Ten je zde použit jen jako indukčnost. Spínáním a rozpí-
náním proudu cívky vstřikovacího ventilu se indukují napěťové 
špičky s amplitudou přes 100 V. Tyto impulzy jsou přivedeny 
na pin 1 řídicí jednotky. Pro lepší představu je na obrázku 
3 nákres celého zapojení.

+
12 V

pojistka

PWM
REG.

PWM regulátor
nastavený na
frekvenci 30 Hz

multimetr pro kontrolu 
odběru proudu ŘJ

vstřikovací ventil pro 
kontrolu reakce ŘJ 
na vstupní otáčkové 
impulzy

1 10

16 17

29 32

CH 1
osciloskop

CH 2
proudové kleště pro 
kontrolu proudu 
vstřikovacího ventilu

ŘJ L-JETRONICrelé

mA

vstřikovací ventil – 
indukčnost pro vytváření 
otáčkových impulzů

Obr. 3 Schéma testovacího zapojení

Pokud je řídicí jednotka funkční, musí na vstupní otáčkové 
impulzy reagovat tím, že spíná koncový stupeň pro vstřikovací 
ventily. K němu je připojen další vstřikovací ventil. Jeho prou-
dové impulzy jsou pak snímány proudovými kleštěmi, jak je 
vidět na obrázku 2 vpravo nahoře. Obraz vstupních otáčkových 
impulzů je na obrázku 4 v podobě červené křivky, modrá křivka 
pak ukazuje proudové impulzy vstřikovacího ventilu spínaného 
řídicí jednotkou L-Jetronic.

Celé zapojení je napájeno z 12 V akumulátoru, multimetr v le-
vém dolním rohu obrázku 2 kontroluje proudový odběr řídicí 
jednotky. V tomto stavu jsem nechal řídicí jednotku pracovat 
nepřetržitě cca 3 hodiny. Během této doby nevykázala ani 
náznak chybné funkce, tzn. výpadku aktivace vstřikovacího 

ventilu. Pro jistotu jsem ještě před zahájením měření proleto-
val některé podezřelé spoje, které jevily známky předchozího 
zásahu, jak je patrné z obrázku 5.

Po provedeném testu jsem prohlásil řídicí jednotku za funkč-
ní. Stoprocentní jistotu jsem však mít nemohl, neboť k řídicí 
jednotce nebyly připojeny ostatní komponenty (viz schéma). 
Nebyl tudíž sledován případný výpadek reakce řídicí jednotky 
na vstupní signál např. klapkového měřiče průtoku vzduchu, 
teplotních čidel atd. Nicméně ovládání nejdůležitějších akč-
ních členů motoru – vstřikovacích ventilů – se ukázalo jako 
bezchybné.

Řídicí jednotku jsem vrátil majiteli s tím, ať ji namontuje do mo-
toru a přijede s vozidlem k nám do dílny. Seřídili jsme motor 
(volnoběh, bohatost směsi) a provedli zkušební jízdu. Motor 
vykazoval slušnou akceleraci a žádné náznaky vynechávání 
se neobjevily. Po předání majiteli jsme jej požádali, ať auto 
řádně projede. Na dlouhodobé testování ale už nebyla vhodná 
doba, byl podzim a majitel se už chystal auto zazimovat. Takže 
uvidíme na jaře…

Závěr
Na uvedeném příkladu jsem chtěl demonstrovat, že u někte-
rých starších řídicích jednotek lze jejich základní funkčnost 
prověřit i bez auta. Po takovémto řešení jsme nuceni sáhnout 
například v tom případě, že už novou ani zánovní řídicí jednot-
ku nelze nikde sehnat, auto je nepojízdné a není jasné, zda 
za jeho imobilitu může jednotka či jiný díl pod kapotou motoru.

Podmínkou však je, jak již bylo uvedeno, aby řídicí jednotka 
nebyla blokována žádným imobilizérem.

Štěpán Jičínský a Zdeněk Komárek

Školicí středisko automobilové techniky Bosch
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Brzdové systémy: sázka na jistotu se značkou Bosch
Od výměnných třmenů brzd až po válečky

Díly brzdového systému

 Ovládací ústrojí
Vyvolání a regulace brzdného účinku. Síla nohy působí pro-
střednictvím brzdového pedálu na posilovač brzd. Hlavní brz-
dový válec převádí zesílenou ovládací sílu na hydraulický tlak.

 Přenosové ústrojí
Přenos brzdného tlaku přes brzdové vedení a brzdové ha-
dice prostřednictvím brzdové kapaliny.

 Kolové brzdy

Brzdová obložení působí na brzdový kotouč nebo buben. 

 Elektronické systémy bezpečnosti jízdy
Podpora řidiče vozidla v kritických situacích. ABS zamezí 
zablokování kol při brzdění. ASR zamezí prokluzování kol 
při akceleraci a rozjezdu. ESP® rozpozná hrozící nestabili-
tu a udrží vozidlo bezpečně ve směru jízdy. 

Nebezpečných situací v dopravě je řada: 
Náhlá zpomalení na dálnici, odbočující 
vozidlo bez směrovek nebo dítě vběhnuvší 
na ulici. Potom je vyžadována nejen dobrá 
reakce, ale také perfektně fungující brzdy. 
Proto se řidiči na celém světě mohou vždy 
spolehnout na brzdové systémy Bosch.

Brzdový systém se skládá 
z následujích konstrukčních skupin

 Ovládací ústrojí
 Přenosová ústrojí
 Kolové brzdy
  Elektronické systémy bezpečnosti 

jízdy ABS, ASR, ESP®

Bosch zaručuje

 f Vysoce kvalitní výrobu 
a přezkoušené materiály 

 f Standardy kvality jako pro 
prvovýbavu

 f Kompetence pro všechny 
komponenty díky systémovému 
know-how

 f Kompletní program od nejmenších 
jednotlivých komponentů až 
po kompletní systémy

 f Výhodné, časové hodnotě 
odpovídající opravy s originálními 
výměnnými díly ze systému Bosch 
eXchange
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Souprava brzdových 
čelistí Kit Pro

Brzdové bubny 

Snímač otáček kola

Souprava brzdových 
čelistí Kit Super Pro

Čelisti bubnových brzd 

Snímač úhlu natočení 
volantu

Řídicí jednotka

Příslušenství pro 
bubnové brzdy

Snímač zrychlení

 Hydraulická jednotka 
s přídavnou řídicí 
jednotkou

Kolové válečky

Snímač poměru 
stáčení

Příslušenství brzdových 
destiček

Hlavní brzdový válec

Brzdové hadice

Varovné kontakty

Posilovač brzd

Brzdová lanka

 Opravárenská sada 
pro brzdové třmeny

Brzdová kapalina

Brzdové destičky

Brzdové třmeny/
výměnné brzdové třmeny

Regulátor brzdné síly

Brzdové kotouče

Díly brzdového systému
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Od roku 2016 bude protiblokovací sys-
tém (ABS) ve stále větším počtu modelů 
motocyklů patřit k sériovému vybavení. 
Příslušnou zákonnou úpravu zveřejnila 
Evropská unie počátkem března. Cílem je 
dále snižovat počty dopravních nehod. 

Pouze v roce 2011 zemřelo v Evropě při-
bližně 5000 řidičů motocyklů. „Sériově 
montované ABS může zamezit skoro 
čtvrtině všech těžkých a smrtelných 
nehod motocyklistů,“ shrnuje Gerhart 
Steiger, ředitel obchodní divize Chassis 
systems control, výsledky novodobé 
studie Bosch. V příštích letech bude 
Bosch ABS krok za krokem dále vyvíjet 
a doplňovat o přídavné funkce. „Cílem je 
rozsáhlá ochrana motocyklisty za všech 
jízdních situací,“ říká Steiger.

Bosch vyrábí protiblokovací ochranu 
pro motocykly od roku 1994 a od té do-

EU předepisuje ABS pro motocykly

by prodal již 750 000 systémů. V roce 
2010 přišla tato společnost specializova-
ná na oblast technologií a služeb poprvé 
se speciální generací ABS koncipovanou 
pro motocykly a od té doby ji trvale vy-
bavuje stále výkonnějšími přídavnými 
funkcemi. Vysokou účinnost související 
se zvyšováním bezpečnosti ocenil ně-
mecký automobilový klub ADAC v roce 
2010 propůjčením ceny žlutý anděl v rub-
rice „Inovace a životní prostředí“.

Více bezpečnosti pro všechny třídy 
motocyklů
Podle předpisů EU musí být všech-
ny motocykly se zdvihovým objemem 
125 kubických centimetrů povinně vy-
baveny protiblokovacím systémem. To 
platí pro všechny motocykly, jejichž ty-
pové povolení bude uděleno po 1. lednu 
2016  a od ledna 2017 pro všechna no-
vá povolení provozu. Menší jednostopá 
motorová vozidla se zdvihovými objemy 
většími než 50 kubických centimetrů vy-
žadují rovněž ABS nebo tak zvaný kom-
binovaný brzdový systém. 

Ten vytváří mechanické spojení mezi 
přední a zadní brzdou, proto jsou při 
brzdění vždy zpomalována obě kola. 
Regulace brzdného tlaku se zde však 
neprovádí, kola se mohou i nadále za-
blokovat. Po formálním schválení evrop-
ským parlamentem a radou EU byl tento 
předpis nyní zveřejněn v úředním listu 
EU a tím byl oficiálně uveden v platnost. 

Bosch nabízí vhodné řešení pro každou 
výkonovou třídu 
Od roku 2010 vyrábí Bosch celosvětově 
nejmenší a nejlehčí protiblokovací sys-
tém pro motocykly. U 9. generace sys-
tému pro regulaci brzd jsou k dispozici 
různé varianty. Na základě standardizo-
vaného stavebnicového systému může 
Bosch nabídnout každému výrobci mo-
tocyklů pro něj vhodný systém.

Variantou pro začátečníky je počátkem 
roku 2013 do výroby zavedená verze 
ABS 9 light. Ta nabízí ochranu proti blo-
kování předního kola, a proto je ideálně 
vhodná pro levné motocykly na stále se 
rozšiřujících trzích v Asii, protože ty mají 
často pouze jeden hydraulický kanál brzd.

Program produktů pokračuje variantou 
ABS 9 base, která již nabízí plnou ochra-
nu proti blokování u obou kol. Přes va-
riantu ABS 9 plus systémy pokračují až 
k ABS 9 enhanced s přídavnými funkce-
mi eCBS. Zde například postačuje ovlá-
dat pouze jednu z obou brzd – volitelně 
přední nebo zadní. ABS 9 enhanced au-
tomaticky připojuje druhou brzdu, aniž 
by řidič na ní musel vyvíjet nějakou sílu, 
nebo měnit její dávkování. 

Další nový rozvoj vývojového centra 
Bosch pro bezpečnost jednostopých vo-
zidel se v roce 2013 rozbíhá v Japonsku. 

Počátkem roku zahájil Bosch svou vlast-
ní kontrolu trakce, která zlepšuje ak-
celeraci na kluzkém podkladu a kromě 
toho obsahuje v ABS přídavnou funkci 
Off-road control, která přizpůsobuje re-
gulaci ABS a kontrolu trakce k podkladu. 
Na písku a šotolině tak lze jezdit ještě 
bezpečněji, ale současně s vyšší dyna-
mikou. O nejvyšší možnou bezpečnost 
u výkonově silných strojů se v budouc-
nosti bude starat kontrola stability mo-
tocyklů MSC. 

„Tento systém podporuje řidiče popr-
vé ve všech jízdních situacích, tedy také 
při brzdění a akceleraci v šikmé poloze,“ 
doplňuje Gerhart Steiger. Pro výpočty 
zásahů do brzd musí MSC znát aktuální 
úhel sklonu stroje. Tyto hodnoty mu do-
dává nový senzor šikmé polohy Bosch 
SU-MM5.10.

Bosch nabízí řešení pro všechny 
třídy výkonu

 f EU předepisuje použití 
protiblokovacích systémů od roku 
2016 

 f Bosch od zahájení sériové 
výroby v roce 1994 již vyrobil 
750 000 systémů

 f ABS dokáže zamezit čtvrtině všech 
těžkých nebo smrtelných nehod 
z diagnostiky řídicích jednotek 
ve spojení s modulem KTS
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Včasná výměna před pylovou sezonou

Kabinové filtry Bosch chrání cestující ve vo-
zidle před pyly, prachem a škodlivými lát-
kami.

Mnoho lidí trpí pylovými alergiemi a tato 
tendence má stále stoupající charakter.

 f Nové filtry zamezí slzení očí 
a kýchání za volantem

 f Kabinové filtry je nutné vyměňovat 
minimálně jednou za rok

 f Kabinové filtry s aktivním uhlím 
zajišťují ve vozidle vzduch bez 
škodlivých látek

Skoro každý šestý člověk bojuje pře-
devším na jaře se svěděním, kýcháním 
a sennou rýmou. Při jízdě vozidlem to 
může snadno vést ke vzniku nebezpeč-
ných situací, protože kýchající člověk 
jede po krátkou dobu zcela naslepo. 
Pyloví alergici by proto během jízdy měli 
mít trvale uzavřená okna.

Aby se pyl z květin vyvolávající alergii 
nedostal ventilací a klimatizací do inte-
riéru, je v současnosti většina vozidel vy-
bavena interiérovými filtry. Ty spolehlivě 
před vniknutím do vozidla zachytí nejen 
pyly, ale také prach a škodlivé látky. 

Avšak jako u všech filtrů, také u interié-
rových filtrů se časem snižuje jejich účin-
nost, když je jejich kapacita vyčerpána.

Každoroční výměna filtru včas ochrání 
před pylovou sezonou
„Kabinové filtry mohou pojmout pou-
ze omezené množství nečistot, a proto 
by se měly měnit jednou za rok,“ radí 
poradenská služba Svazu alergiků a ast-
matiků. „Zároveň je nutné, aby odborný 
a vyškolený personál vyčistil celé oko-
lí filtru, vzduchové kanály a výparník 
klimatizace.“

Aby se dosáhlo optimální účinnosti filtru 
ve zvláště kritické pylové sezoně na jaře, 
je nutné včas vyměnit interiérový filtr, 

což radí i experti Bosch. Přitom se vypla-
tí provést současně výměnu standardní-
ho filtru za filtr s aktivním uhlím. Jeho 
aktivní vrstva vyrobená z kokosových 
ořechů zachytí ve své houbovité struktu-
ře mnohem více. Kabinové filtry s aktiv-
ním uhlím Bosch tak zachytí vedle pylů 
a jiného prachu přídavně také zapácha-
jící a zdraví škodlivé plyny, jako je ozón 
a oxidy dusíku. Výměnu filtru a výměnu 
za filtr s aktivním uhlím může rychle 
a jednoduše provést každý autoservis. 

Znečištěný vzduch Čistý vzduch
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Filtry Bosch ochrání důležité části vozidla. Čistý vzduch, čisté palivo 
a dokonale vyčištěný olej znamenají vyšší životnost pro díly vstřikovacího 
systému i pro motorové díly. To nejcennější ve vozidle, tedy posádku, 
ochrání z hlediska čistoty vzduchu kabinové filtry Bosch. 
Diagnostika a díly: to umí jen Bosch

www.bosch.cz

Osobní strážci motoru
Filtry Bosch
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Osobní strážce motoru
Filtry Bosch chrání důležité části dieselového systému
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Kapacita zachycení prachu 

Relace nákladů

Vstřikovací 
systém

Vysokotlaké 
čerpadlo

Sada trysekFiltr Bosch

 ~ 2500 € ~ 1200 € ~ 1200 € ~ 50 €

f Hranice systému: zastavení motoru
f Kvalitní filtr, např. Bosch
f Nekvalitní filtr

Filtr Bosch: 15,34 g
Nekvalitní filtr: 1,46 g
 10krát nižší životnost!

Riziko

Špatná účinnost nekvalitních filtrů  do vstřikovacího 
systému se dostane až 6krát více částic!

Riziko

f Požadavky normy (ISO 4020)
f Kvalitní filtr, např. Bosch
f Nekvalitní filtr

Legenda

f Požadavky normy (ISO 4020)
f Kvalitní filtr, např. Bosch
f Nekvalitní filtr

Legenda

Legenda

Odlučování vody u nekvalitních filtrů nesplňuje požadavky 
norem  nebezpečí koroze ve vstřikovacím systému!

Riziko

Nekvalitní filtr se tak může brzy velmi prodražit

Riziko

Porovnání kvalitních diesel filtrů Bosch a levné konkurence
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Nastavení světlometů

Příčiny klesajícího výkonu světel
Kombinované tlumené a dálkové světlo-
mety sériově montují výrobci vozidel, aby 
byl zaručen maximální dohled při minimál-
ním oslnění protijedoucích řidičů a aby by-
la dobře osvětlena blízká oblast a zatáčky. 
Světelná účinnost může v průběhu času 
klesat, což může mít různé důvody:

Propojovací konektor
 f Zde může docházet k úbytku napětí, 

který je způsoben zkorodovaným 
propojovacím konektorem mezi 
alternátorem a světlometem

Rozptylové a uzavírací sklo
 f Tato skla mohou být zakalena 

v důsledku nárazu kamínku nebo 
koroze. Menší nárazy rozbijí světlo 
a mohou způsobovat zvýšené vlastní 
oslnění

Světlomet
 f Účinnost světel může klesat 

u některých modelů již během 5 let 
až na 50 %. Toto je vyvoláno vlivy 
okolního prostředí a znečištěním 
z vozovky

Nastavení světlometů
 f Příliš nízko nebo příliš vysoko 

nastavené světlomety vedou 
ke značným ztrátám viditelnosti popř. 
k oslňování protijedoucích řidičů

Příprava k nastavování světlometů
Před nastavováním světlometů je nutné 
dbát na následující body:

 f Okolí světlometů je nutné 
překontrolovat z hlediska poškození 
a deformací

 f Vozidlo je nutné postavit na rovnou 
plochu

 f Je nutné zajistit předepsaný tlak 
v pneumatikách

 f Vozidlo je nutné zatížit hmotností 
75 kg na sedadle řidiče, potom je 
nutné vozidlem ujet několik metrů, 
aby se odpružení vyrovnalo se 
zatížením

 f Při nastavování bez regloskopu 
je nutné umístit zkušební plochu 
ve vzdálenosti 10 m od vozidla 
tak, aby se středová značka 
nacházela ve směru jízdy před vždy 
nastavovaným světlometem (viz 
obrázek 1)

šroubováku popř. křížového šroubováku. 
U xenonových světlometů je přezkoušení 
a nastavení možné pouze s diagnostickým 
testerem.

Nastavování světlometů pomocí 
regloskopu
Regloskopy sestávají z jednoduché čoč-
ky a ze stínítka pevně spojeného s touto 
čočkou. Na tomto stínítku jsou značky 
potřebné pro nastavování. Uživatel po-
tom může tyto značky vidět v průhledu.

Rozložení světla světlometu je zobraze-
no na stínítku. Intenzita osvětlení se mě-
ří pomocí fotodiody a měřicího přístroje.
Přístrojem se najede před zkoušený svět-
lomet a umístí se paralelně s vozidlem. 
Vzdálenost od vozidla by měla ležet mezi 
30 a 70 cm. Předpokladem pro správné 
nastavování světlometů na vozidle je před-
nastavení správného úhlu sklonu na zku-
šebním zařízení. Předepsaný nastavovací 
rozměr pro světlomet, tzn. sklon ke stře-
dové ose světlometu, udaný v cm ve vzdá-
lenosti 10 m se nastaví pomocí otočného 
knoflíku pro přestavení stínítka. Střed čoč-
ky se nastaví na střed světlometu, odchyl-
ka nahoru a do strany smí činit maximálně 
3 centimetry.

Po předepsaném nastavení hranice světla 
a tmy u tlumených světel je nutné nastavit 
střed světelného paprsku dálkových světel 
(při společném nastavování tlumených/
dálkových světel) v rámci rohů omeze-
ní na stínítku. Potom se nastaví mlhové 
světlomety.

Systém lišt umožňuje přesné přezkoušení, 
zařízení je vedeno paralelně.

1. Centrální značka
2. Zkušební plocha
A =  vzdálenost od středu světlometu 

na střed světlometů

Obrázek 1:

Nastavování světlometů
Zapnout světlomety a zapnout tlumená 
světla. Při manuální regulaci dosvitu je 
nutné tuto regulaci před nastavováním 
nastavit do předepsané základní polohy. 
U starších vozidel se tato regulace nachá-
zí nad světlomety, u moderních vozidel je 
spínač vedle spínače světel.

U vozidel s automatickou regulací dosvitu 
je vždy nutné dbát na údaje výrobce.

Správný úhel sklonu je nutné nastavit po-
dle údajů výrobce. Tento údaj se nalezne 
většinou někde v blízkosti světlometu ne-
bo přímo na světlometu. Pokud se má na-
příklad nastavit úhel sklonu 1,2 %, tak se 
musí světlo ve vzdálenosti 10 metrů snížit 
o 12 cm. Mlhové světlomety se nastavují 
na 2 procenta.

Nastavování světlometů se provádí jednot-
livě. Druhý světlomet se přitom vždy za-
kryje. Nejprve se provede vertikální nasta-
vení, potom horizontální nastavení světlo-
metů. Toto se provádí zpravidla pomocí 
dvou nastavovacích šroubků, kterými se 
otáčí rukou nebo pomocí šestihranného 
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Tak silné, tak jasné, tak bezpečné: Žárovky Plus 90

Skoro jako v jasném dni ...
... díky až o 90 % více světla na silnici*. Halogenové automobilové 
žárovky řady Plus 90 od společnosti Bosch zajišťují svým maxi-
málním světelným výkonem a bílou barvou světla podstatně lepší 
osvětlení silnice. Řidiči jezdí v důsledku toho uvolněněji, komfort-
něji a bezpečněji jak v noci, tak za špatných podmínek viditelnosti. 
Nové Plus 90 od společnosti Bosch se dodávají v provedení H1, 
H4 a H7 – jsou tak vhodné pro většinu typů vozidel.

Vyšší bezpečnost
 f Náplň xenonového plynu a ideální konstrukce spirály: 

pro maximální svítivost v kombinaci s bílou barvou světla 
a optimalizovanou životností. 

 f Částečně modrý potah: Velká část žárovek se vyznačuje 
maximální světelnou propustností a tím je zajištěno 
nejlepší osvětlení silnice. Modře potažená oblast zvyšuje 
barevnou teplotu a zajišťuje tak bělejší barvu světla. 

* v porovnání se standardními halogenovými žárovkami

Standardní žárovky Žárovky Plus 90

Porovnání rozložení světla u standardních žárovek a u Bosch Plus 90

Vaše nejdůležitější prodejní argumenty
 f Až o 90 % více světla na silnici* pro nejvyšší jízdní 

bezpečnost
 f Intenzivní bílé světlo působí uvolněněji a zajišťuje 

komfortnější vidění bez únavy i při delší jízdě 
 f Lepší viditelnost za každého počasí, zvláště v noci
 f Delší světelný kužel, v důsledku toho vyšší dosvit a více 

času pro reagování 
 f Exkluzivní design v důsledku provedení Silbertop 

a modrým sektorům (H4 a H7)

Halogenové žárovka Plus 90 Bosch jsou vždy nejkvalitnější
 f Pro všechny, kdo jezdí často v noci nebo za špatné 

viditelnosti
 f Pro řidiče automobilů a motocyklů, kteří vnímají pocity 

bezpečnosti
 f Pro řidiče přikládající význam nejvyššímu světelnému 

výkonu
 f Pro řidiče přikládající hodnotu prémiovému vzhledu

Šest hvězdiček z hlediska dosvitu
Náročný, sebevysvětlující, přehledný – nový vzhled balení vy-
chází vstříc řidičům a umísťuje žárovky Bosch Plus 90 do správ-
ného světla. Díky klasifikaci Bosch s hodnocením pomocí 
hvězdiček vidí vaši zákazníci ihned: U dosvitu vykazují žárovky 
Bosch Plus 90 se šesti hvězdičkami absolutní výkonnost a také 
v oblasti jasu dosahují s pěti hvězdičkami špičkových hodnot 
(bílá barva světla).
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Balení Objednací 
číslo ECE Jmenovité napětí/ 

jmenovitý příkon Patice Barevná identifikace 
produktové řady

Dvojitá krabička 1 987 301 073 H1 12 V, 55 W P14,5s fialová
Dvojitá krabička 1 987 301 074 H4 12 V, 60/55 W P43t fialová
Dvojitá krabička 1 987 301 075 H7 12 V, 55 W PX26d fialová
Blistr 1 987 301 076 H1 12 V, 55 W P14,5s fialová
Blistr 1 987 301 077 H4 12 V, 60/55 W P43t fialová
Blistr 1 987 301 078 H7 12 V, 55 W PX26d fialová

Pure Light
Standardní kompletní program v kvalitě pro 
prvovýbavu.

Longlife
Daytime

Longlife Daytime
Až 3násobná životnost a až o 10 % více světla*. 
Technika Longlife je ideální pro denní svícení.

Xenon Silver
Bílé světlo podobné dennímu, a až o 50 % více 
světla na silnici*. Vidět a být viděn lépe a dále.

Xenon Blue
Intenzivní bílomodré světlo, vzhled xenonových 
světel i pro halogenové světlomety.

Plus 50 Plus Life/Plus 60 Plus Life
Až o 50 %/60 % více světla na silnici* a až o 20 m 
vyšší dosvit. K tomu ještě prodloužená životnost.

Plus 30/Plus 50/Plus 60
Až o 30 %/50 %/60 % více světla na silnici* 
– pro vyšší dosvit.

Magic Effect
Směrovky s magickým barevným efektem – jsou 
oranžové pouze po zapnutí.

Trucklight
Kompletní program 24 V pro užitková vozidla. 
Dodávají se také jako provedení +100 a Heavy Duty. 

Xenon
Plynové výbojky s vysokou světelnou účinností, 
nejlepšími poměry viditelnosti, malou spotřebou 
a vysokou životností.

Plus 90
Naše halogenové žárovky s intenzivním světlem: 
Až o 50 % více světla na silnici*. 

* v porovnání se standardními halogenovými žárovkami

Atraktivní balení pro podporu prodeje: 
Blistr a dvojitá krabička

 f Vysoce kvalitní balení podněcující k zakoupení 
 f Vhodný pro skoro všechny stávající regálové systémy
 f Všechny důležité informace přehledně jedním pohledem 

a s dobrou čitelností
 f Ekologické, jednoduše oddělitelné balení ze dvou 

materiálů 
 f Blistr: Žárovky jsou viditelné pod stabilním plastovým 

krytem
 f Dvojitá krabička s okénkem: pro postavení a zavěšení 

Rozsáhlý sortiment: 
Správné světlo pro každou potřebu
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Co bylo před několika lety vyhrazeno pou-
ze pro nové automobily, si dnes zákazníci 
nechávají namontovat i na svůj starší vůz.

Parkpilot s označením URF7 zjistí i malé 
překážky, které leží mimo zorné pole řidi-
če. Při parkování a manévrování v těsném 
prostoru parkovací systém Bosch přes-
ně detekuje překážky a opticky i zvukově 
signalizuje přítomnost jiných zaparkova-
ných automobilů, hydrantů, patníků atd.

Bosch Parkpilot URF7

Funkce URF7

Ultrazvukové senzory vysílají krátké 
ultrazvukové impulzy, které se odrazí 
od možných překážek a jsou jako sig-
nál echa znovu senzorem registrovány. 
Řídicí jednotka trvale tyto signály během 
provozu vyhodnocuje a vypočítává nej-
menší vzdálenost vašeho vozidla k po-
tenciální překážce. Tyto informace vám 
sděluje opticky a akusticky. 

Systém v přední i zadní části vozu se ak-
tivuje automaticky při zařazení zpátečky 
– tedy dokonalá bezpečnost. V případě 
jízdy s přívěsem lze parkpilot dovybavit 
vypínačem.

Jeden z celosvětově největších výrobců 
parkovacích asistenčních systémů s ul-
trazvukovou technologií je společnost 
Bosch, která tak zajišťuje vybavení pro 
řadu různých modelů vozidel.

Bosch Parkpilot: Malé parkovací 
mezery vás nechají chladnými

 f Komfort a podpora při zajíždění
 f Rychlé a bezpečné zaparkování
 f Rozpoznání i úzkých a nízkých 

objektů
 f Velký rozsah snímání v přední 

a zadní části
 f Automatické zapnutí při zařazení 

zpátečky
 f Pomáhá zamezit vzniku poškrábání 

a prohlubní
 f Vhodný též pro vozidla se závěsným 

zařízením
 f Špičková kvalita Bosch, předního 

výrobce ultrazvukových parkovacích 
asistenčních systémů pro oblast 
prvovýbavy

Český a slovenský návod k obsluze 
a instalaci
Tento užitečný materiál naleznete v PDF 
formě na našich internetových stránkách: 
www.bosch.cz nebo www.bosch.sk

Tištěná verze je k dostání u vašich velko-
obchodních partnerů.
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3kanálový zadní 
systém

0 263 009 564

3kanálový přední 
systém

0 263 009 566

4kanálový samostatný 
přední systém
0 263 009 571

4kanálový zadní 
systém

0 263 009 565

Přehled
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Snadné parkování 
s parkpilotem Bosch URF7

 

Pohodlné parkování bez rizika poškrábání a promáčklin. Díky nejmodernější ultrazvukové 
technologii s širokým detekčním rozsahem v přední a zadní části vozidla garantuje Parkpilot 
URF7 bezpečné parkování a manévrování. 
Jeden systém s celou řadou výhod:

 f Systémem Parkpilot URF7 lze dovybavit většinu vozů
 f Kompaktní senzory: elegantní začlenění do předních a zadních nárazníků 
 f Podrobné pokyny pro montáž včetně informací o diagnostice a odstranění závad

 f Kvalita pro prvovýbavu od jednoho z celosvětově největších výrobců
Parkpilot URF7 od společnosti Bosch může vytvářet základ pro atraktivní rozšíření 
sortimentu. Diagnostika a díly: to umí jen Bosch.
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Aerotwin – výkonné stěrače 
s plochou lištou
Rychlé, bezpečné a kvalitní

 f Vynikající výsledky stírání 
a rovnoměrný přítlak po celé délce

 f Perfektní čištění skel díky 
speciálnímu potahu pro hladký 
chod

 f Bezpečný výhled také při vysokých 
rychlostech díky aerodynamickému 
designu

 f V kvalitě pro prvovýbavu
 f Řešení pro vozidla s nejvyšším 

pokrytím na trhu
 f 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

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

Stěrače Bosch
Bosch Twin s kovovým ramínkem pro 
prakticky každé vozidlo
Se stěrači Twin dosahuje společnost 
Bosch na trhu konvenčních stěračů po-
krytí 99 %.

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

Balení Twin: Atraktivní a informativní
 f Rychle rozpoznatelná objednací 

čísla
 f Kompletní produktová informace
 f Přehledný výpis typů vozů pro 

rychlou orientaci při prodeji

Produktová řada Bosch ECO 
pro osobní automobily
S 21 objednacími čísly a délkami stíra-
cích lišt 400 mm až 650 mm lze dosáh-
nout téměř 100% pokrytí trhu. Stěrače 
Bosch Eco tak zajišťují optimální dopl-
nění stěračů Bosch Aerotwin a Twin.

Cenově výhodné stěrače v kvalitě 
Bosch

 f Stabilní, celokovový rám stěrače
 f Osvědčená technika pryže stírací 

lišty z jednoho materiálu
 f Z výroby montovaný univerzální 

adaptér Quick-Clip
 f Logo Bosch na systému ramínka 

a na pryži stírací lišty jako znak 
originální kvality Bosch

Twin – stěrače s kovovým ramínkem 
a univerzálním adaptérem Quick-Clip
Jasné argumenty pro vaše zákazníky

 f Nosná část stírací lišty z měkké 
pryže zajišťuje bezproblémové 
překlápění stírací chlopně – vysoká 
flexibilita pro rovnoměrný a tichý 
chod bez drhnutí a skřípání 
i za extrémních podmínek

 f Stírací chlopeň z tvrdé pryže 
s dvojitou mikrohranou pro zvlášť 
důkladné čištění po celou dobu 
životnosti

 f Speciální vrstva pro lehký chod: 
Perfektní čištění

 f Robustní, celokovový rám: Odolný 
vůči povětrnostním vlivům díky 
dvojnásobné ochraně proti korozi

 f Vítěz testů v řadě porovnávacích 
testování a vyznamenaný pečetí 
kvality GTÜ
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Filtry s odlučovačem oleje 
Svěží vzduch do klikové 
skříně

Lepší výhled
Typy pro údržbu stěračů

Program akumulátorů
pro Truck

Inovace v pohybu



www.bosch.cz, www.bosch.sk32 Bosch/Automobilová technika

Filtry Bosch do nákladních automobilů

Nákladní vozidla vyžadují vzhledem ke své 
vytíženosti speciální ochranu motoru a sys-
tému vstřikování paliva. 

Filtry Bosch pro nákladní vozidla při-
spívají k dobrému stavu a zajišťují tak 
možnost téměř nepřetržitého provo-
zu s minimalizací zbytečných prostojů. 
Firma Bosch nabízí kompletní program 
filtrů pro nákladní vozidla. V nabídce se 
nacházejí palivové, olejové a vzduchové 
filtry, filtry kabinové, filtry Denox, filtry 
pro vysoušeče vzduchu, filtry chladicí 
kapaliny, filtry pro separátory vody a fil-
try hydraulického oleje. Všechny v nej-
vyšší kvalitě Bosch.

Díky vhodným materiálům použitým při 
výrobě palivových filtrů je zaručen vyso-
ký stupeň filtrace částic i řádná separa-
ce vody. Vysoká kvalita filtrů poskytuje 
ochranu před poškozením korozí a zajiš-
ťuje jejich dlouhodobou životnost. 

Speciálně upravený filtrační materiál 
odolný proti roztržení zaručuje olejovým 
filtrům Bosch delší životnost a méně čas-
té výměny. Tento unikátní materiál také 
zabraňuje předčasnému stárnutí oleje.

Nízká spotřeba paliva a nízká úroveň 
znečišťujících emisí díky vysoké jakosti 
směsi paliva a vzduchu je také zásluhou 
vysoké jakosti vzduchových filtrů Bosch.
Díky příslušné jakosti materiálů používa-
ných firmou Bosch k výrobě filtrů zaru-
čují tyto filtry spolehlivý provoz vozidla 
po celou dobu životnosti vzduchového 
filtru, dlouhou životnost motoru a jeho 
ochranu před znečištěním.

Díky dvoudílné konstrukci kabinového 
filtru (vstupního filtru a mikrovlákniny) 
zaručují kabinové filtry Bosch komfort 
v kabině, lepší soustředění a eliminují 
zamlžování oken. Stabilitu kabinového 
filtru zajišťuje speciální nosná vrstva.

Aby stlačený vzduch mohl dobře vyko-
návat svou práci, je důležité používat 
příslušný vysoušeč vzduchu. Vysoušeče 
vzduchu Bosch zaručují velkou rezervu 
absorbované vlhkosti, nejvyšší odolnost 
vůči pulzacím, odolnost proti roztržení 
při velkém tlaku a také velkou odolnost 
v náročných pracovních podmínkách. 
Ještě delší životnost zaručují filtry 
Bosch v případě instalace vstupního 
separátoru oleje Bosch, který kvalitně 

Kvalita, jakou požadují profesionálové odděluje olejovou mlhu z profuková-
ní plynů a zabraňuje tak stárnutí oleje. 
Separátory oleje Bosch tyto požadavky 
ideálně splňují a ještě odlehčují systém 
utěsnění motoru a současně snižují spo-
třebu oleje.

Ochrana hydraulického systému před 
znečištěním zaručuje jeho bezporucho-
vost a dlouhou životnost. Vysoká schop-
nost absorpce znečištění u filtrů hyd-
raulického oleje zajišťuje dlouhá období 
mezi výměnami oleje. Efektivní separace 
vody zamezuje korozi prvků hydraulic-
kého systému a vysoká odolnost filtrů 
proti tlaku zaručuje stabilitu konstrukce 
i v případě velkého rozdílu tlaků.

Filtry Denox Bosch zaručují výbornou 
filtraci díky filtrační vrstvě z fenolo-
vé pryskyřice a velké ploše filtračního 
materiálu.

Odolnosti filtru proti působení agresiv-
ního chemického přípravku AdBlue je 
dosaženo použitím vysoce jakostních 
materiálů. Kompenzační prvky zabraňují 
poškození filtru při možném zamrznutí 
přípravku AdBlue, zabudovaný elektric-
ký rozmrazovač umožňuje velmi rychle 
jeho rozmrazení. Díky ideálnímu přizpů-
sobení zajišťuje filtr Denox Bosch ochra-
nu dávkovací jednotky a přesné dávková-
ní přípravku AdBlue.

Všechny vyjmenované filtry do náklad-
ních automobilů splňují nejpřísnější kri-
téria kvality a standardy typické pro díly 
značky Bosch.

Truck World 
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Nejjemnější filtrace motorového oleje i ve vedlejším proudu 
– je nutné odstranit i nejmenší částice.

Vedlejší filtrace pro nákladní vozidla

vznětový motor, je proto nutné pravidel-
ně spálit. K tomu účelu se následně vstři-
kuje nafta, která „opláchne“ stěny spa-
lovacího prostoru a přitom zachytí zde 
ulpívající částečky sazí. Malá část nafty 
se dostane konstrukčně podmíněnými 
spárami mezi spalovacím prostorem 
a pístem také do oleje. Také zpětně vede-
né spaliny obsahují částečky sazí, které 
se v oleji nashromažďují z plynů Blow-by. 

Vedle filtrů pro hlavní tok oleje filtrujícího 
kompletní množství oleje je v užitkových 
vozidlech často ještě filtr pro vedlejší vě-
tev průtoku oleje. Jeho úkolem je prodlou-
žit stárnutí oleje odstraněním částic a sazí. 
Filtry pro vedlejší větev oleje k tomu mohou 
podstatně přispět.

Odstranění nejjemnějších částic z oleje
Částice z motorového oleje odstraňu-
je jak hlavní filtr, tak přídavný vedlej-
ší filtr. Pevné částice oděru sestávají 
z železa, hliníku, chromu, mědi, cínu 
a z jiných kovů. Pocházejí z ložisek, 
pístních kroužků, pouzder a ventilů. 
Z oleje je však nutné také odfiltrovat 
částečky prachu. Kromě toho musí být 
motorový olej také zbaven částeček sa-
zí a produktů reakcí aditiv. Při podílu 
sazí v oleji přesahujícího 3 % dokonce 
hrozí – v důsledku nedostatečného ma-
zání – vážné poškození motoru.

Vedlejší filtrace oleje je stále důležitější
V důsledku trvale vysokých požadavků 
na snižování emisí jsou v užitkových vo-
zidlech stále častěji používány částico-
vé filtry pro vznětové motory a systémy 
recirkulace spalin. Částečky sazí, které 
se nashromáždí v částicovém filtru pro 

Nový motorový olej
Dobré mazací vlastnosti

Použitý motorový olej
S usazeninami sazí, špatné 
mazací vlastnosti

Filtry Bosch pro motory užitkových vozidel

Pomalejší proces čistí jemněji
U filtrace oleje ve vedlejší větvi jsou 
množství oleje a rychlost průtoku ome-
zeny odporem jemného filtru.

Zadržením nejmenších možných částic 
je zvýšen stupeň filtrace oproti hlavní fil-
traci. Filtrace oleje ve vedlejší větvi čistí 
vždy 5 až 10 % veškerého průtoku oleje 
a přitom odstraňuje

 f cca 1 % v oleji obsažených částic sazí
 f více než 50 % aglomerátů
 f 100 % nečistot >10 μm

Umístění filtru
Filtr je umístěn ve vedlejší větvi olejo-
vého okruhu. Podle konstrukce motoru 
a možností připojení se mění nejlepší 
možné místo montáže.

Filtry Bosch: Spolehlivé 
z dlouhodobého hlediska 
Olejové filtry Bosch odpovídají z hle-
diska kvality výrobkům pro prvovýbavu. 
Od materiálu filtru přes těsnicí pryž až 
k přípojkám je vše dimenzováno pro spo-
lehlivý filtrační výkon.

Bosch nabízí filtry pro hlavní okruh, ved-
lejší okruh a kombinované filtry pro hlav-
ní/vedlejší okruh. Bosch je tak schopen 
nabídnout pro každý typ motoru vždy 
správné řešení.
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Filtry Bosch – Kvalita jakou očekávají profesionálové

Velké plus pro motor i životní 
prostředí

Odlučovač oleje Bosch pro klikovou skříň

Aktivní ochrana životního prostředí: Při pro-
vozu vznětového motoru se dostávají plyny 
obsahující olej do klikové skříně. Již delší 
dobu je předepsáno, aby byly tyto plyny 
ekologicky odváděny zpět. Také pro ochra-
nu motoru je přitom nutné „zachytit“ olej. To 
je jasný případ pro odlučovače oleje Bosch.

Jak vznikají plyny Blow-by
I při optimálním utěsnění proudí takzva-
né plyny Blow-by (cca 0,5 % až 2 % cel-
kového objemu plynu) ze spalovacího 
prostoru přes konstrukčně podmíněné 
spáry mezi pístem a stěnou válce do kli-
kové skříně. Tyto plyny obsahují zbytky 
paliva, částečky sazí a olejovou mlhu. 

Odlučování oleje: Pro motor a životní 
prostředí
Před zavedením emisních norem, jako 
je Euro IV, byly plyny Blow-by jednoduše 
vypouštěny do okolního prostředí, aby 
se zamezilo nebezpečnému růstu tlaku 
v klikové skříni. V současnosti je nutné 
přivádět je zpět do sacího traktu moto-
ru. Při tomto postupu je nezbytné odlou-
čit v těchto plynech obsaženou olejovou 
mlhu a jiné částice.

To slouží nejen pro ochranu životní-
ho prostředí, ale účelem je především 
udržování důležitých komponentů sys-
tému v čistotě a zamezení vzniku jejich 
poškození.

K těmto komponentům patří např. tur-
bodmychadlo, měřič hmotnosti vzduchu, 
chladiče vzduchu, ventily a katalyzátory. 
Tuto úlohu spolehlivě, čistě a přesně za-
jišťují odlučovače oleje Bosch.

Vývody odlučovačů oleje Bosch pro 
odvzdušnění klikové skříně

 f Odloučení oleje vystupujícího ze 
systému odvzdušnění klikové skříně 

 f Efektivní filtrace a nashromáždění 
aerosolů

 f Zpomalení stárnutí oleje v důsledku 
jeho oxidace a zakalení

 f Odlehčení systému utěsnění motoru
 f Bezpečné splnění emisních norem
 f Snížení emise částic
 f Snížení spotřeby oleje

Důležité je dbát na intervaly výměny 
Při jízdách na krátké vzdálenosti a při 
rozvážce je nutné odlučovače oleje pro 
klikovou skříň měnit každých 40 000 km, 
při jízdě na dlouhé vzdálenosti každých 
80 000 km.

Některé investice se zaplatí již 
po krátké době. K nim patří také 
servisní školení Bosch. Díky této 
kompletní poradenské službě, 
nejmodernější diagnostice 
a profesionální servisní práci je 
zajištěna spokojenost zákazníků. 
Nyní je již k dispozici aktuální 
program školicího centra Bosch pro 
školení v oblasti užitkových vozidel.
Seznam s nabízenými školeními 
Bosch pro tento rok naleznete 
na stránce 46 nebo na internetových 
stránkách:

www.bosch.cz a www.bosch.sk

Odlučovače oleje pro nákladní vozidla

Praktické školení v oblasti 
nákladních vozidel

Truck World 
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Startéry a alternátory Bosch pro nákladní vozidla
Management energie pro moderní nákladní vozidla

Jako globální partner výrobců vozidel vy-
víjí Bosch také pro nákladní vozidla stále 
výkonnější startéry a alternátory.

Pro bezproblémové studené starty nebo 
pro bezpečné zásobování energií řady 
spotřebičů ve vozidle: Proto není divu, 
že je dnes skoro 100 procent všech star-
térů a alternátorů v nákladních vozidlech 
od společnosti Bosch.

Startéry pro nákladní vozidla: Odpor 
je marný 
Startéry pro nákladní vozidla musí po-
hnout řadou věcí. Pro spuštění velkého 
vznětového motoru, je nutné překonat 
značný třecí odpor motoru a pomocných 
agregátů. Současně je potřebná vysoká 
mechanická přesnost při přenosu sil. 
Spouštěče využívají mechanický systém 
pák, kterým je pastorek na hřídeli star-
téru zasouván do ozubeného věnce setr-
vačníku, a tím se uvádí do pohybu kliko-
vá hřídel. Tento proces je řízen elektro-
magnetickým spínacím mechanismem. 
Rozsáhlé know-how společnosti Bosch 
v oblasti celého managementu moto-
ru zajišťuje přesnou integraci startéru 
do palubní elektroniky.

Sportovně štíhlé alternátory 
Narůstající nedostatek místa v motoro-
vém prostoru způsobil vývoj menších al-
ternátorů. V roce 1989 byl zkonstruován 

první kompaktní alternátor s ventiláto-
rem uvnitř tělesa. Můstek usměrňovače 
a regulátor napětí jsou umístěny na vněj-
ší straně tělesa, což usnadňuje přístup 
a opravy. V roce 1999 vznikla nově vy-
vinutá konstrukční řada B kompaktních 
alternátorů pro nákladní vozidla.

Regulátor napětí: Multitalent 
Úkolem regulátoru je udržovat napětí 
na svorkách alternátoru v plném rozsahu 
zatížení na konstantní hodnotě. Moderní 
multifunkční regulátory zajišťují vyšší vý-
kon při nižších otáčkách, menší svodové 
proudy a nižší korozi – při pracovních 
teplotách -40 až +135 °C. V současnos-
ti jsou regulátory napětí – konstruova-
né s maximálně 5 piny – ovládány přes 
komunikační sběrnici z řídicí jednotky 
motoru (ECU). Při vyšší potřebě výkonu 
regulátor napětí zvýší výkon alternátoru. 
Řídicí jednotka zasáhne také při připoje-
ní dalších spotřebičů nebo pokud hrozí 
přebíjení akumulátoru.

Bosch eXchange
Když do autoservisu přijede starší vo-
zidlo, vzniká poptávka na náhradní díly 
v ceně odpovídající stáří vozidla. Proto 
Bosch investoval do sériových oprav 
startérů a alternátorů. Současný pro-
gram Bosch eXchange zahrnuje 2200 sé-
riových čísel startérů a alternátorů pro 
lehká užitková vozidla a nákladní vozidla. 

U všech platí stejná záruka jako u nových 
dílů.

Plný výkon u velkoobjemových motorů

Alternátory Bosch: Tři základní 
modely pro nákladní vozidla

 f Kompaktní alternátory LIC-B 
(od roku 1996) s účinností 
63 % a s maximálním výkonem 
2,2 kW

 f Alternátory LI-E/LI-P 
(od roku 1999) účinnost 70 %, 
maximální výkon 2,8 kW, 
spotřeba paliva pouze 
0,5 dm³/100 km

 f Konstrukční řada 
LIX (od roku 2006 
v užitkových vozidlech) 
účinnost 76 %, maximální 
výkon 4 kW, spotřeba paliva 
0,5 dm³/100 km, pracovní hluk 
nižší o 5 dB

Startér Bosch pro nákladní vozidla

 f Startér pro nákladní vozidla: 
série IE/JE, 6,2 a 6,7 kW, 
hmotnost 18 kg, kilometrový 
proběh 600 000 – 700 000 km

 f Startér pro nákladní vozidla: 
série HEF95, 6,2 a 6,7 kW, 
hmotnost 8 – 9 kg, kilometrový 
proběh 800 000 km
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Klínové řemeny Bosch: Kvalita pro nákladní vozidla
Výkonnost, kvalita a delší životnost

Nejvyšší výkon při extrémním zatížení: 
Klínové řemeny Bosch
Profesionálové při transportu přesně 
vědí, že užitkové vozidlo je rentabilní 
pouze tehdy, když je trvale na silnici. 
Výpadky způsobené poruchami a opra-
vami stojí společnost velké množství pe-
něz. Toto je určitě dostatečný důvod po-
užívat zvláště u profesionálních vozidel 
nové klínové řemeny pro nejvyšší výkon 
od společnosti Bosch. Díky nim zůstávají 
nákladní vozidla déle mobilní. Vzhledem 
ke stabilní konstrukci jsou klínové řeme-

ny Bosch extrémně zatížitelné a přináše-
jí spolehlivě výkon motoru. Vysoká odol-
nost zajišťuje dlouhou životnost.

Profesionálové sází na kvalitu, protože 
se to vyplácí
Stále kompaktnější konstrukce moder-
ních motorů užitkových vozidel klade 
zvýšené požadavky na klínové řemeny. 
Ty musí zvládnout tvrdé zatížení v pro-
fesionálním použití na dlouhých trasách 
bez jakýchkoliv výpadků. Vysoce výkon-
né klínové řemeny byly vyvinuty speciál-

ně pro provoz užitkových vozidel. Jako 
celosvětově největší vývojář a výrobce 
automobilového průmyslu zde Bosch 
kombinuje osvědčené techniky a nejmo-
dernější materiály: 

 f Nejmodernější druhy kaučuku 
pro optimální chování z hlediska 
opotřebení při náročných 
podmínkách použití

 f Charakteristika jednotlivého pásu 
Malé vibrace a necitlivost 
na nárazové zatížení v pulzním 
režimu

1
2

 3

Konstruovány pro funkční bezpečnost

1   Záda řemenu: minimální opotřebení 
pro maximální životnost

2   Vysoce moderní, syntetické druhy 
kaučuku a zatížitelné hightech – 
kordy – ve verzi upgrade vyztuženy 
aramidem

3   Nízký profil klínového řemenu: 
vyšší flexibilita pro delší životnost

Klínové řemeny Bosch vždy připraveny k provozu

Truck World 
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 f Hightech – kord v tažné větvi 
Ve verzi upgrade je dokonce 
zesílen kordem aramid: extrémně 
zatížitelný díky zvýšené pevnosti 
tažných vláken 

 f Malá výška profilu 
Flexibilní chování při ohybu, 
optimální teplotní chování 
také u malých průměrů 
a v serpentinovém použití

Klínové řemeny pro nákladní vozidla 
společnosti Bosch s hightech kordy
Bezpečný chod i za nejtěžších podmínek 
použití: Klínovými žebrovanými řemeny 
v užitkových vozidlech přenášené výko-
ny jsou enormní. Odpovídajíc tomu mu-
sí být také stanoveny vlastnosti těchto 
produktů. Klínové řemeny Bosch jsou 
díky použití inovačních, syntetických 
druhů kaučuků a hightech kordů mi-
mořádně pevné v tahu, tvarově odolné 
a vysoce zatížitelné. V provozu běží bez 
vibrací a velmi tiše. Díky minimálnímu 
prokluzu nabízejí vysoký přenos výkonu. 
Proto jsou vhodné pro nákladní vozidla, 
pro které jsou typické větší vzdálenosti 
os, vyšší výkon motoru a v provozu se 
často vyskytující silné vibrace. Tyto ře-
meny jsou necitlivé také vůči rázovému 
zatížení a pulznímu chodu.

Nejvyšší výkon i za nejtěžších 
podmínek
I za nejtvrdších provozních podmínek 
se u hnacích řemenů předpokládá nej-
vyšší provozní bezpečnost. Bosch proto 
nabízí pro speciální aplikace vysoce vý-
konné klínové řemeny s tažným nosičem 
z aramidu. Enormní pevnost pohonu za-
jišťuje spolehlivý provoz i při extrémním 
zatížení. 

Hospodárný provoz díky vysoké 
bezpečnosti proti výpadku 
Roztržené klínové řemeny patří podle 
aktuální statistiky nehod ADAC k nejčas-
tějším příčinám výpadku užitkových vo-
zidel. Největší možnou bezpečnost pro-
ti výpadku zajišťují klínové řemeny pro 
nákladní vozidla od společnosti Bosch. 
Jsou extrémně zatížitelné a funkčně 
bezpečné. V provozu snižují na náklady 

Klínové řemeny Bosch pro 
nákladní vozidla

 f Perfektní přenos výkonu
 f Malý prokluz
 f Odolné vůči oleji, ultrafialovému 

světlu a vysokým teplotám
 f Nízké vibrace a hluk

náročné doby výpadku v důsledku zá-
vad a neplánovaných oprav. Společně 
se svojí vysokou životností poskytují dů-
ležitý příspěvek hospodárnému provozu 
každé flotily užitkových vozidel.

Klínové řemeny Bosch pro 
profesionály
Maximální výkon při dlouhé době použi-
tí je charakteristický pro klínové řeme-
ny pro nákladní vozidla od společnosti 
Bosch.
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Dostatek světla pro odpolední a noční 
směny

Trucklight a Trucklight Maxlife od společnsoti Bosch jsou ideální nabídkou pro majitele 
užitkových vozidel.

Nabídka světelné techniky Bosch nabízí 
široké spektrum produktů pro všechna ná-
kladní vozidla. Program žárovek s napětím 
24 V zahrnuje dvě produktové řady: Bosch 
Trucklight a Bosch Trucklight Maxlife.

Žárovky Bosch Trucklight Maxlife
Na trhu je k dispozici mnoho typů žáro-
vek, proto při výběru musíme brát v úva-
hu několik důležitých faktů. Především 
musí mít žárovka homologaci, která je 
uznáním její kvality. V případě žárovek 
do nákladních vozidel je důležitým pa-
rametrem odolnost proti otřesům. Ta 
je zaručena pevným ukotvením vlákna 
a konstrukcí plechové patky složené 
z několika prvků.

Přesné ukotvení vlákna v baňce je dů-
ležité i proto, že žárovka umístěná v re-
flektoru, jehož tvar vytváří pruh světla 
vrhaného na silnici, musí odpovídat 
továrnímu nastavení. Tento požadavek 
splňují žárovky 24 V Trucklight Maxlife 
z nového programu žárovek firmy Bosch. 
Navíc žárovky Bosch vykazují prodlouže-
nou životnost, která je dosažena vhod-
nou konstrukcí vlákna, tepelným zpraco-
váním wolframového drátu při procesu 
výroby žárovky a zvýšením tlaku plynu 
v baňce. 

Tato konstrukce žárovky splňuje očeká-
vání uživatelů, protože poskytuje vyšší 
intenzitu světla (množství světla) při za-
chování prodloužené životnosti.

Žárovky programu Trucklight MaxLife 
(H1, H3, H4, H7) jsou vhodné pro téměř 
všechny typy reflektorů, což umožňuje 
správcům vozových parků, servisních 
středisek a dílen jednodušší a rychlejší 
objednávku a lepší organizaci skladování 
a manipulaci s produkty.

Vysoká životnost a hospodárnost
Žárovky motorových vozidel podléhají tr-
valému opotřebení. Proto je nutné tyto 
žárovky pravidelně měnit. Četné výměny 
žárovek však představují dodatečné ná-
klady pro majitele. Proto bylo při vývo-
ji žárovek Bosch dbáno na mimořádně 
dlouhé intervaly výměny.

Dobrá viditelnost díky žárovkám a stěračům Bosch

Dobrý výhled i přes menší počet vnějších 
světel

Trucklight Bosch 
Kompletní program v kvalitě pro prvový-
bavu zahrnuje 30 objednacích čísel pro 
všechny běžné typy žárovek pro všechna 
nákladní vozidla. 

Bosch Trucklight Maxlife 
Tyto žárovky pro motorová vozidla se 
vyznačují vysokou životností a vysokou 
odolností vůči vibracím. Jsou ideální pro 
vozidla vystavená každodenně nejtvrd-
ším požadavkům: nákladní vozidla, sta-
vební vozidla a autobusy. S pouze 11 ob-
jednacími čísli nabízí program Trucklight 
Maxlife přehlednou a současně rozsáh-
lou nabídku robustních žárovek s vyso-
kou životností pro nákladní vozidla.

Žárovky Bosch pro profesionály
Vysoká životnost a odolnost se dosahu-
je optimalizovanou strukturou materiá-
lu wolframové žhavicí spirály v procesu 
zpracování při vysoké teplotě. Také zvý-
šený tlak plynu pro plnění baňky a spe-
ciální složení tohoto plynu prodlužují 
životnost těchto žárovek.

Přídavné držáky a speciální konstrukce 
držáků zajišťují vysokou stabilitu spirály. 
Díky vysoké odolnosti vůči nárazům a vi-
bracím jsou tyto žárovky méně náchylné 
na poruchy a díky tomu jsou dlouhodobě 
cenově výhodnější. 

Stejně jako u všech žárovek Bosch pro 
motorová vozidla zajišťují nejvyšší kva-
litu těchto produktů nejlepší materiály, 
pečlivé zpracování a nejpřísnější kont-
roly.
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Vidět a být viděn
Konstrukce pro všechny případy použití 
‒ světelná technika Bosch. To je široký 
sortiment světlometů a varovných svě-
tel pro všechny typy motorových vozidel 
a příslušné požadavky. 

Více světla: Přídavné světlomety
Robustní, s vysokou 
životností, se spolehli-
vou funkcí a s vysokým 
světelným výkonem: 
Přídavné světlomety 

Bosch pro použití v náročném prostředí 
zajišťují vyšší bezpečnost díky svému vyso-
kému světelnému výkonu. Program v atrak-
tivním designu a s flexibilními možnostmi 
montáže pro SUV a nákladní vozidla. 

Pracovní a vyhledávací světlomety
Halogenový, xenonový a LED program 

Bosch: od pracovních 
světlometů pro vel-
koplošné osvětlení 
v pracovní oblasti, až 
po vyhledávací světlo-

mety s ostře směrovaným světlem s vy-
sokým výkonem. Společnou charakteris-
tikou je vysoká spolehlivost i životnost, 
díky použití vysocehodnotných a robust-
ních materiálů v nejlepší kvalitě.

Včasné varování: Signalizační světla
Signalizační světla jsou rozhodujícím 

plusem pro bezpeč-
nost vozidel zvláštní-
ho použití a označení 
kritických míst v sil-
ničním provozu.

„Déšť nebo mráz, stále musí být vidět!“ 
U užitkoých vozidel jsou stěrače značně 
namáhány.

Co znehodnocuje stěrače u užitkových 
vozidel
Částečky nečistot a hmyzu naříznou 
pryžovou chlopeň. Vysoké teploty v létě 
deformují stěrače. Ozón a ultrafialové 
záření vytvrdí pryž stíracích lišt.

U stěračů Aerotwin s plochou lištou je 
konvenční ocelové stírací ramínko nahra-
zeno za dvě pružinové lišty (evodium) 
integrované do stírací lišty. To má za ná-
sledek rovnoměrně velký přítlačný tlak 
a vyšší životnost. Aerodynamicky optima-
lizovaný profil snižuje odpor při průtoku 
vzduchu. To znamená nižší hluk při jízdě 
od proudícího vzduchu a nižší zatížení 
pohonu stěračů. Celkem 18 typů stěra-
čů Bosch Aerotwin pokrývá 97 procent 
všech užitkových vozidel: nákladní vozi-
dla, autobusy a speciální vozidla. Tři typy 
stěračů jsou dokonce vybaveny integro-
vanými rozstřikovacími tryskami. 

 f AR 45 N s hákem 
 f AR 50 N s hákem
 f AR 55 N s hákem
 f AR 60 N s hákem
 f AR 65 N s hákem
 f AR 70 N s hákem
 f  AR 81 N s přepadovým upevněním
 f  AR 61 N s rozstřikovací tryskou
 f  AR 66 N s rozstřikovací tryskou
 f  AR 71 N s rozstřikovací tryskou

Stěrače Bosch Twin a Aerotwin
Pro zajištění dobré viditelnosti obzvláště 
při jízdě v noci by se měly používat stě-
rače vysoké jakosti. Firma Bosch vyrábí 
stěrače od r. 1926 a za tuto dobu doved-
la jejich konstrukci k dokonalosti. Dobrý 
stěrač musí zajišťovat účinné čištění ok-
na po dobu nejméně půl roku, což od-
povídá provedení 125 tisíc cyklů. Tovární 
normy firmy Bosch požadují opakování 
až 500 tisíc cyklů, což odpovídá očištění 
plochy o velikosti 57 fotbalových hřišť.

Pro délky 400 až 700 mm doporučuje-
me stěrače Bosch Twin, které na rozdíl 
od běžných stěračů mají uvnitř gumy 
jednu stabilizační lištu. Tato konstrukce 
zamezuje korozi lišty a zajišťuje rovno-
měrné přiléhání gumy k oknu. Stěrač ty-
pu Twin obsahuje dva typy gumy. Vrchní 

vrstva, která stírá vodu, je provedena 
z tvrdé gumy pokryté kluznou vrstvou 
pro snížení tření. Po dobu práce stěrače 
se tento povrch naklání pod přesně sta-
noveným úhlem, což zajišťuje gumový 
ohyb z měkkého kaučuku. Proto stěrače 
typu Twin pracují rovnoměrně a nehluč-
ně. Díky výběru vhodných složek gumo-
vé směsi jsou stěrače Twin odolné proti 
účinkům UV záření a ozónu.

Nejvyšší třídu stěračů představují bez-
kloubové stěrače Aerotwin, kde jsou 
uvnitř gumy umístěny dvě pružné sta-
bilizační lišty Evodium. Předností této 
konstrukce je výjimečně rovnoměrný 
přítlak stírací plochy k oknu a život-
nost stěrače je o 30 % delší. Program 
stěračů Bosch Twin/Aerotwin o délce 
od 400 do 1000 mm zahrnuje 45 objed-
nacích položek do nákladních automobi-
lů, autobusů a speciálních vozidel.

1.   Při mytí předních skel umýt 
také stěrače! 

2.    Přimrzlé stěrače nikdy 
neodtrhávat od skla!

3.    Zamezit stírání na sucho. 
Používat dostatek vody 
z ostřikovačů!

4.    Dbát na čistou vodu 
v ostřikovačích!

Typy pro údržbu od profesionálů
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Akumulátory pro nákladní vozidla jsou stále 
vystaveny velkému zatížení. Řada elektric-
kých spotřebičů, dlouhé doby zastavení a ex-
trémní teploty je dokáží dokonale využít. 

Motor vypnut – nakládací zadní čelo 
zapnuto
Když se vypne motor, neznamená to 
konec práce. Při nakládání a vykládání 
nebo při odpočinku řidiče pracují elek-
trické spotřebiče i nadále. Proto mají 
akumulátory Bosch pro nákladní vozidla 
a transportéry dostatečné rezervy výko-
nu. Dokáží tedy zvládnout vysoké zatíže-
ní v trvalém provozu a uvádějí „kapitál 
na kolech“ do pohybu. Tím je zajištěna 
provozní bezpečnost, úspora času a ta-
ké peněz každý den provozu.

Rozhoduje použití
Rychlý a bezpečný start motoru a pou-
žití za nejrůznějších podmínek: Žádný 
segment vozidel není vystaven tak ex-
trémnímu zatížení, jako je oblast náklad-

ních vozidel. Proto je důležité provést 
správnou volbu akumulátoru. 

Nákladní vozidla se standardními spo-
třebiči – také například s vlastním je-
řábem – komunální vozidla a vozidla 
na stavbách, traktory a tažné stroje: 
Zde zajišťují akumulátory T4 Heavy Duty 
spolehlivě plný výkon pro start a spo-
třebu proudu. Speciální vozidla, vozidla 
pro místní a dálkovou dopravu, náklad-
ní vozidla s nakládacím zadním čelem, 
městské a cestovní autobusy mají často 
„energeticky žíznivé“ spotřebiče, jako 
jsou televizní přijímače a rádiové vysíla-
če. Zde jsou optimálním řešením akumu-
látory T5 Heavy Duty Extra s maximál-
ním výkonem a vysokou odolností vůči 
počtu nabíjecích cyklů.

Kompletně bezúdržbový provoz, 
úspora nákladů
Díky optimalizované konstrukci mřížek 
a víku s labyrintem jsou akumulátory pro 
nákladní vozidla T5 a T4 absolutně bez-

Energetičtí obři: Akumulátory Bosch pro nákladní vozidla

Akumulátory Bosch pro nákladní vozidla 

 f T5 Heavy Duty Extra
 f T4 Heavy Duty
 f T3

 f S6 s technologií AGM
 f S5 s technologií EFB

údržbové. Tím dochází k úspoře peněz 
v provozu celé flotily, protože se snižují 
časy na údržbu akumulátorů. Kromě to-
ho jsou akumulátory T5 a T4 až desetkrát 
odolnější vůči otřesům a mají životnost 
o 30 % delší než běžné akumulátory. 
Pokud má vozidlo méně spotřebičů, je 
správnou volbou akumulátor T3.

Transportéry: Maximální bezpečnost 
dodávky energie
Také transportéry musí snižovat množ-
ství škodlivých emisí a spotřebu. Proto 
k jejich současnému vybavení patří sys-
témy Start/Stop. Zde jsou nejvýhodněj-
ším řešením S6 s technologií AGM a S5 
s technologií EFB. Tyto akumulátory s vy-
sokou životností zvládají dodávku energií 
i při extrémním počtu nabíjecích cyklů.

Správné nabíjení akumulátorů 
s napětím 12 a 24 V: BAT 490 
Výkonné nabíječky akumulátorů s vyso-
kým výstupním výkonem pro udržení 
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napětí v palubní síti při údržbových pra-
cech: Speciální režim pro experty umož-
ňuje přizpůsobit nabíjecí napětí v jed-
notlivých fázích nabíjení. Tak jsou správ-
ně nabíjeny i akumulátory AGM. Funkce 
Soft - Charge (jemné nabíjení) bezpečně 
nabíjí i hluboce vybité akumulátory.

Důležité: Nabíjecí napětí je vždy nutné 
zjistit z datových listů výrobce!

Akumulátory Bosch T5 Heavy Duty Extra

Vyvinuty pro extrémně vysokou potřebu energie a časté vybíjení – pro tahače 
s kabinou pro spánek, nákladní vozidla se zvedacím čelem, hasičská vozidla, 
cestovní a městské autobusy. Bezúdržbové na 100 %. 

Akumulátory Bosch T4 Heavy Duty

Spolehlivé zásobování TV, klimatizace, elektroniky brzd a odpružení energií. 
Zvládají časté vybíjení a nabíjí se 1,5krát rychleji, než to požaduje evropská 
norma (EN). 100% bezúdržbové.

Akumulátory Bosch T3

Vysoký startovací výkon, odolnost vůči počtu nabíjecích cyklů a vibracím díky 
využití hybridní technologie. Velké pokrytí trhu.

Ochrana proti vytékání: 
bezpečnostní zátka

T5 a T4: odolnost vůči počtu 
cyklů díky optimalizované 
technologii mřížek

T5 a T4: asoblutně 
bezúdržbové díky víku 
s labyrintem

Technologie akumulátorů pro 
nejvyšší výkon a absolutně 
bezúdržbový provoz
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Výroba lambda sond Bosch

Nižší spotřeba, nižší emise
Když byla v roce 1976 namontována prv-
ní lambda sonda do osobního vozidla, 
nemohl ještě nikdo vědět, jaký celosvě-
tový úspěch zaznamená tato inovace 
společnosti Bosch.

Do dnešního dne Bosch vyrobil více než 
750 milionů sond. Z toho 325 milionů by-
lo vyrobeno ve výrobním závodu Bosch 
v Rutesheimu u Leonbergu.

Celá historie úspěchů lambda sond je úzce 
spjata s výrobním závodem, který v roce 
1978 zahájil výrobu prstových typů sond. 
V současnosti se skládají moderní výkon-
né lambda sondy Bosch z celkem 20 kom-
ponentů. V Rutesheimu je každodenně 
vyráběno 80 000 sond pro 231 zákazníků 
(závodů). Výrobní program nyní zahrnuje 
vice než 1000 různých typů sond, které se 
liší např. délkou kabelového svazku nebo 
typem konektoru.

Celosvětové know-how z Rutesheimu 
Velký počet typů sond vyžaduje vysokou 
flexibilitu ve výrobním procesu.

Výrobní linky jsou každý den až 120krát 
přestavovány. V průběhu let bylo ve vý-
robním závodě Rutesheim dosaženo vy-
sokého know–how. Proto je Rutesheim 
v současnosti celosvětově předním vý-
robním závodem pro další výrobní závo-
dy v Andersonu (USA) a Wuhu (Čína). 
K typickým úkolům hlavního závodu pat-
ří vývoj a stanovení procesních postupů. 
Další výrobní závod pro lambda sondy je 
v roce 2014 plánován v Brazílii. Všechny 
výrobní závody Bosch pro lambda sondy 
vykazují celosvětově stejně vysoké stan-
dardy kvality.

Výroba s nejvyšší přesností
Celý výrobní proces lambda sond je kon-
struován tak, aby byl zajištěn nejvyšší 
stupeň kvality.

Výroba lambda sond je rozdělena na dvě 
fáze: Během „předběžné montáže“ se 
smontuje kompletní jednotka lambda 
sondy. „Konečná montáž“ znamená při-
způsobení kabelového svazku k vyrobe-
né sondě. Každý použitý komponent je 
před použitím podroben stoprocentní-
mu přezkoušení.

První krok: Předběžná montáž 
Zde se ve výrobním závodě Bosch 
v Bambergu vyráběný element senzoru 

přesně vloží do tělesa sondy. V následu-
jících pracovních krocích se jednotlivé 
komponenty a těleso nasazují na ele-
ment senzoru. Celý postup přitom pro-
bíhá s vizuální kontrolou kamerami. Když 
jsou veškeré díly v předběžné montáži 
složeny a překontrolovány, dojde ke sli-
sování konstrukčních jednotek. Poté 
následují kontroly těsnosti, funkce a vy-
hřívání.

Konečná montáž: Aby kabel pasoval 
Pokud jsou všechny elementy přes-
ně vzájemně slisovány a je provedena 
kontrola plné funkceschopnosti sondy, 
následuje konečná montáž. Nyní se lam-
bda sonda spojí s kabelovým svazkem. 
Když se kabelový svazek přesně vyrov-
ná, spojí se s ním konstrukční jednotka. 
V dalším pracovním kroku bude lambda 
sonda na konci svařena pomocí laseru 
a podrobena dalšímu stoprocentnímu 
přezkoušení funkce.

A ještě poslední přezkoušení
Každý krok ve výrobě lambda sond je 
zakončen již zmíněným přezkoušením 
funkčnosti. Díky tomu je zajištěna 100% 
funkceschopnost lambda sond. Na zá-
věr se sonda popíše laserem a vybaví se 
těsnicím kroužkem, namaže se a vybaví 
se ochrannou krytkou. Pokud jsou u ka-
belu potřebné upevňovací díly, tak se 
nyní na kabel umístí. Poté se opět prove-
de stoprocentní vizuální kontrola všech 
vlastností lambda sondy. Následně se 
lambda sonda zabalí.

Náročný výrobní proces a použití 
inovačních materiálů garantují 
dlouhodobou a bezchybnou funkčnost 
lambda sond Bosch.

Lambda sondy Bosch:

 f Velmi vysoká životnost

 f Perfektní funkce

 f Optimální přizpůsobení 

k motoru

 f Úspora paliva až 15 % 

 f Přísné dodržení emisních 

norem

 f Lepší jízdní vlastnosti
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Kompetence Bosch

 f Vynálezce lambda sondy
 f Více než 750 milionů vyrobených sond
 f Více než 1000 různých typů sond
 f Celosvětově přední výrobce

Element senzoru – srdce každé 
lambda sondy
Výrobní linka, na které jsou osazovány 
elementy senzoru.

Montážní pás a přezkoušení
Čistě a technicky promyšleně jsou sesta-
veny veškeré výrobní a zkušební automa-
ty. Pouze tak lze vyrábět s nejvyšší pečli-
vostí lambda sondy s vysokou životností.

Montáž a kontrola – vždy se střídají
Pouze tak je možné trvale zajistit kvalitní 
výrobu: Montáž a vizuální kontrola jsou 
nerozdělitelně vzájemně spojeny při vý-
robě „jako dvojčata”.

Automatická linka pro předběžnou 
montáž
Přesná předběžná montáž jednotky lam-
bda sondy je řízena roboty a celý proces 
probíhá automaticky.

Zkušenosti, koncentrace a vyškolené 
oko
Kompetentní zaměstnanci provádějí vi-
zuální přezkoušení lambda sond – kon-
strukční jednotky a kabelového svazku.

Takto mohou být sondy dodány
Na konci výrobní linky opouští výrobní zá-
vod lambda sond v Rutesheimu produkt 
s přesnými parametry a vysokou kvalitou.

Přesné přezkoušení pro zajištění 
vysokých standardů kvality
V průběhu výroby přesně začleněné tes-
tovací automaty provádějí stoprocentní 
přezkoušení.

Lambda sondy – mezistanice během 
přezkoušení 
Pro další pracovní postup jsou lambda 
sondy zavěšeny do úložných stojanů.
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Bosch Mobility Assistance – záruka mobility Bosch

Společnost Robert Bosch odbytová s.r.o. vytvořila ve spolupráci 
s ÚAMK a.s. program prodloužené záruky mobility BOSCH MOBILITY 
ASSISTANCE.

Tento program je určen pro všechny klienty servisní sítě 
BOSCH CAR SERVICE jako protiváha značkovým asistenčním 
programům výrobců automobilů pro garanci mobility na ces-
tách svých klientů v tuzemsku i zahraničí. Tímto chce Bosch 
přispět nejen k posílení dobrého jména své sítě, posílení věr-
nosti svých zákazníků, ale i nabídnout další z výhod pro ma-
jitele novějších vozidel krytých zárukou a asistencí výrobce.

Další výhodou je, že nepojízdná vozidla evidovaná pod pro-
gramem Bosch Mobility Assistance budou vždy přednostně 
dopravována k opravě do nejbližšího servisu sítě Bosch, tak 
aby vozidla zákazníků Bosch Car Service byla vždy odborně 
a kvalitně opravena.

Vozidla mohou být do asistenčního krytí zařazena po absolvo-
vání servisní prohlídky v jednom z Bosch Car Service a odstra-
nění všech zjištěných nedostatků. Platnost asistenčního krytí 
je 12 měsíců od data zařazení a je platné od okamžiku odjetí 
vozidla ze servisu. Tzn. jakmile se svým vozem odjedete ze ser-
visu Bosch, jste pod ochrannými křídly žlutých andělů z ÚAMK.

V případě nouzové situace pak stačí kdykoliv vytočit Bosch 
Mobility Assistance na čísle 261 000 555 a zkušení operátoři 
vám ochotně pomohou. 

Služba, kterou poskytuje ÚAMK 24 hodin denně a 365 dnů 
v roce, zahrnuje příjezd silniční služby, která poskytuje bez-
platnou pomoc, aby se váš vůz znovu rozjel. Příjezd a odjezd 
vozidla a práce mechanika jsou zdarma, vy platíte pouze do-
dané materiály a díly. Pokud se to nepodaří, je vozidlo bez-
platně převezeno speciálním odtahovým vozidlem k dílenské 
opravě do vhodné dílny Bosch Car Service v okruhu 50 km, 
což neznamená nic menšího než prvotřídní kvalitu případných 
oprav. Ty garantují odborníci Bosch Car Service. Po tři dny 
je vozidlo v servisu zajištěno a po stejnou dobu poskytnuto 
náhradní vozidlo, případně cestovné do cílového místa nebo 
naopak ubytování v místě. Hrazení nákladů má samozřejmě 
jasně stanovená pravidla i finanční limity. Podobné je to s při-
vezením opraveného vozidla a dalších služeb, na které má 
v rámci Bosch Mobility Assistance zákazník nárok.

Jakýmsi bonusem navíc je pak například poskytování doprav-
ních a motoristických informací zdarma. Nebo je tu možnost 
využít na území ČR zvýhodněných ubytovacích, stravovacích, 
relaxačních i prodejních výhod systému ÚAMK Recommended. 

Pevně věříme, že vás tato atraktivní nabídka zaujme a stanete 
se i vy našimi zákazníky. Kvalitní servisní péči i prodlouženou 
záruku od Bosch, žádejte u vašeho Bosch Car Service.
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Bosch Car Service se postará o váš vozový park

Naše výzva, vaše benefity
Jedinečná nabídka Bosch Car Service

 f Všechny vaše fleetové potřeby 
budou vyřešeny na jednom místě

 f Efektivní servisní postupy zajistí 
rychlejší návrat vašich vozidel zpět 
na silnici

 f Jasné a jednotné podmínky pro 
všechna vaše vozidla

 f Nákladově efektivnější alternativa 
ke značkovým servisům

 f Odborný tým zajistí vaši celkovou 
spokojenost

 f Trvalé a nezávislým auditem 
kontrolované standardy kvality Bosch

 f Všechny servisní úkony jsou 
prováděny dle specifikací výrobců 
automobilů, opravy a údržba se 
zachováním záruky vozidla

 f Odborný a pravidelně školený 
personál

 f Kvalitní náhradní díly a servisní 
vybavení značky Bosch

 f Celosvětová síť s téměř 
16 000 autoservisy ve více jak 
150 zemích

Profesionální služby, 
jednoduché řízení
Bosch Car Service převezme 
vaše starosti
Řízení požadavků údržby a servisu firem-
ní flotily vozidel je komplexní činností. 
Rozdílné značky a modely automobilů, 
odlišné smlouvy s více autoservisy, lišící 
se cenová struktura.

Autoservisy sítě Bosch Car Service se po-
starají o vozidla všech značek a modelů 
na jednom místě. S největší servisní sítí 
na světě jsme vám vždy na blízku a při-
praveni poskytnout potřebnou pomoc.

Kompetence, které můžete důvěřovat
Specialisté na opravy a údržbu
Autoservisy sítě Bosch Car Service se 
zaměřují na 100% kvalitní a odborný 
servis, údržbu a opravy automobilů. 
Servisní technici jsou proškoleni na nej-
vyšší úrovni a pravidelně absolvují ško-
lení nejnovějších technologií v automo-
bilovém průmyslu. 

Jakožto prověřený dodavatel automo-
bilových dílů mnohým světovým auto-
mobilkám disponuje společnost Bosch 
velkým know-how a zkušenostmi, které 
udrží váš vůz v perfektní kondici.

Bosch Car Service
výhodný partner 
pro váš vozový park

Síť značkových servisů Bosch Car Service je rozšířena 
po celém světě a sdružuje téměř 16 000 autoservisů ve více 
než 150 zemích. Přemýšlíte o snížení nákladů na údržbu 
vašeho vozového parku při zachování vysoké odborné úrovně 
oprav? Jsme připraveni toto vaše očekávání splnit. 
Napište na: fleet@cz.bosch.com

www.boschcarservice.cz
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Termíny školení v roce 2013
Termín Název Popis

18.4. – 18.4. Klimatizace Princip činnosti systému klimatizace, konstrukce a funkce komponentů systému dle nařízení komise (ES) č. 307/2008

22.4. – 22.4. Klimatizace Školení pro Inter Cars SK

23.4. – 23.4. Klimatizace Školení pro Inter Cars SK

24.4. – 24.4. Klimatizace Školení pro Inter Cars SK

25.4. – 25.4. BIS Školení pro Trost SK

26.4. – 26.4. BIS Školení pro Trost SK

2.5. – 2.5. ME - NA Nákladní vozidla a autobusy

3.5. – 3.5. Klimatizace Princip činnosti systému klimatizace, konstrukce a funkce komponentů systému dle nařízení komise (ES) č. 307/2008

6.5. – 7.5. FSA Motortester FSA 720 / 740 / 750

13.5. – 13.5. BIS Školení pro Inter Cars SK

14.5. – 14.5. BIS Školení pro Inter Cars SK

15.5. – 15.5. BIS Školení pro Trost SK

16.5. – 16.5. BIS Školení pro Trost SK

17.5. – 17.5. BIS Školení pro Elit SK

20.5. – 21.5. EDC IV Systémy vstřikování nafty CR DENSO, Denoxtronic. NUTNÉ ABSOLVOVAT EDC III

22.5. – 23.5. EL 5 Komfortní a bezpečností systémy II

27.5. – 27.5. BIS Školení pro Peterson SK

28.5. – 28.5. BIS Školení pro Peterson SK

28.5. – 30.5. Přejímací technik II. Prodejní dovednosti a certifikační zkouška. Školení výhradně pro smluvní partnery Bosch (BCS, BDS, BDC)

3.6. – 5.6. JET V Přímé vstřikování benzinu jiných výrobců

10.6. – 12.6. EDC III Systémy vstřikování nafty CR, Lucas-Delphi, Siemens, Bosch EDC 16C

13.6. – 14.6. Osciloskop II. Rozšíření informací o použití osciloskopu při hledání závad, praktická cvičení

17.6. – 18.6. EL 4 Komfortní a bezpečností systémy I

24.6. – 25.6. EDC IV Systémy vstřikování nafty CR DENSO, Denoxtronic. NUTNÉ ABSOLVOVAT EDC III

27.6. – 28.6. Hybrid Kategorie hybridů, konstrukce systému, Hybridy Mild, Strong a Power Split

26.8. – 27.8. EL 5 Komfortní a bezpečností systémy II

28.8. – 29.8. EDC V Úpravy výfukových plynů vznětových motorů

3.9. – 3.9. BBS I. Školení pro Elit CZ

4.9. – 4.9. ME-Z 09.00hod ME-značky – zážehové

4.9. – 4.9. ME-V 13:00hod ME-značky – vznětové

5.9. – 5.9. BBS I. Školení pro Elit CZ

5.9. – 5.9. ME - NA Nákladní vozidla a autobusy

9.9. – 9.9. BIS Školení pro Inter Cars SK

10.9. – 10.9. BIS Školení pro Inter Cars SK

11.9. – 11.9. BIS Školení pro Trost SK

12.9. – 12.9. BIS Školení pro Trost SK

12.9. – 13.9. ABS Školení pro Inter Cars CZ

13.9. – 13.9. BIS Školení pro Elit SK

16.9. – 18.9. EDC II. Systémy vstřikování nafty Bosch CR, UIS/PDE, PLD

23.9. – 25.9. JET III Vstřikování benzinu jiných výrobců

30.9. – 30.9. BIS Školení pro Inter Cars SK

1.10. – 1.10. BIS Školení pro Inter Cars SK

3.10. – 3.10. BIS Školení pro Peterson SK

8.10. – 8.10. BIS II. Školení pro Elit CZ

9.10. – 10.10. Manažer servisu II. Marketing servisu. Školení výhradně pro smluvní partnery Bosch (BCS, BDS, BDC)

10.10. – 10.10. BBS II. Školení pro Elit CZ

21.10. – 23.10. EDC III Systémy vstřikování nafty CR, Lucas-Delphi, Siemens, Bosch EDC 16C

24.10. – 25.10. FSA Motortester FSA 720/740/750

29.10. – 31.10. JET IV Vstřikování benzinu Bosch – přímé i nepřímé

4.11. – 5.11. KTS Testery elektornických systémů KTS 500/520/530/540/550/570/650/670

7.11. – 8.11. ABS Systémy brzd a elektronická regulace prokluzu kol

11.11. – 13.11. JET V Přímé vstřikování benzinu jiných výrobců

18.11. – 19.11. EDC IV Systémy vstřikování nafty CR DENSO, Denoxtronic. NUTNÉ ABSOLVOVAT EDC III

25.11. – 25.11. BBS II. Školení pro Peterson SK

26.11. – 26.11. BBS II. Školení pro Elit SK

27.11. – 27.11. BIS Školení pro Trost SK

28.11. – 28.11. BIS Školení pro Trost SK

2.12. – 3.12. EL 4 Komfortní a bezpečností systémy I

4.12. – 5.12. EDC V Úpravy výfukových plynů vznětových motorů

Přihlásit se na školení můžete na www.bosch.cz nebo www.bosch.sk v sekci Školení.
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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 1/2013

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., Ostrava-Hrabová, Krmelínská 934/4
*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, s. r. o., Liptovský Mikuláš, 044 5514673

* 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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Bezpečné jaro s nabídkou
brzdových systémů 
Bosch

www.bosch.cz www.bosch.sk

Akce platí od 1. 3. do 31. 5. 2013

Za každých 25 000 Kč (960 EUR) bez DPH vašeho 
obratu v sortimentu brzdových systémů Bosch 
získáte akušroubovák IXO s vývrtkou na víno 
z limitované edice Bosch.

AKCE
do 31. 5. 2013


