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Univerzální lambda sondy
Bosch uvedl novinku, která ušetří náklady, skladové prostory a hodí se do každého vozu - univerzální program lambda sond.

Obsah balení univerzálních lambda sond Bosch

7 univerzálních lambda sond

Výhody univerzálních
lambda sond Bosch

• pro každý vůz
• výhodná cena
• úspora skladu
• zkrácené označení

Hlavní výhodou programu je, jak už
z názvu vyplývá - univerzálnost. Uni-
verzálnost v konečném efektu zna-
mená úsporu skladových prostor a
okamžitou schopnost uspokojit ja-
koukoliv poptávku. Další výhodou je
zkrácené označení LS 0.X a v nepo-
slední řadě i výhodná cena. Přiřaze-
ní univerzálních lambda sond k ori-
ginálním lambda sondám naleznete
na ESI[tronic] nebo u velkoobchod-
ních partnerů firmy Bosch, kteří
tento převodník rádi nabídnou.

MOC = doporučená maloobchodní cena

Při práci s univerzální lambda son-
dou je nutné mít na paměti, že: 
- je nutno na 100 % dodržet přibale-

ný návod k montáži (v českém
jazyce)

- při poškozeném kabelu nebo ko-
nektoru původní lambda sondy
nelze univerzální lambda sondu
použít

- montáž může být časově náročněj-
ší (o cca. 10-15 min)

Číslo LS Typ Počet vodičů Watt MOC cena
bez DPH

LS01 = 0 258 986 501 nevyhřívaná 1 - 1 886,60 Kč
LS02 = 0 258 986 502 vyhřívaná 3 12 2 636,00 Kč
LS03 = 0 258 986 503 vyhřívaná 3 18 2 636,00 Kč
LS04 = 0 258 986 504 vyhřívaná 4 12 2 636,00 Kč
LS05 = 0 258 986 505 vyhřívaná 4 18 2 636,00 Kč
LS06 = 0 258 986 506 vyhřívaná 4 12 2 636,00 Kč
LS07 = 0 258 986 507 vyhřívaná 4 18 2 636,00 Kč

Univerzální konektor je patentem firmy Bosch, který má oproti kon-
kurenci výraznou výhodu - elektrické propojení bez letování a zachování
kvality prvovýbavy. Jedná se o zcela vodotěsný systém, jenž je určen pro
tří i čtyřpólové lambda sondy.

Univerzální
lambda sonda

Univerzální
konektor

Návod
k montáži

Není obsaženo
v balení

Jana Hegyesová

Časopis Formule Bosch včetně minulých čísel si můžete přečíst také na internetu na www.bosch.cz/aa/formule.



V·ûenÌ p¯·telÈ,
čas ukrojil první měsíce z roku
2003 a jarní motoristická sezóna je
před námi. Těší nás vaše důvěra,
protože množství prodaných dílů
Bosch rychle roste. Je vidět, že stále
větší počet z vás vsadilo na spoleh-
livého partnera. Bosch patří mezi
největší výrobce a inovátory ve svě-
tě automobilové techniky, a proto
rostoucí množství servisů sází na
značku Bosch.

S novým rokem na všechny servisy
dopadl zákon o dvouleté záruční
době. Nový zákon vyvolal, a ještě
určitě vyvolá, mnohé diskuse. Již
nyní je ale jasné, že záruku 24 mě-
síců si bez problémů může dovolit
jen výrobce kvalitních dílů. Moje
osobní doporučení je jednoduché.
Vyhněte se problémům s případný-
mi reklamacemi a vsaVte na kvalitní
prvovýbavou ověřené produkty.
Neriskujte nebezpečí ztráty důvěry
vašich zákazníků. Kvalitní výrobce
tady bude i za dva roky, otázkou
však zůstává, zda do té doby přežijí
všichni současní dodavatelé.

Rád bych ocenil stále rostoucí pro-
fesionalitu našich velkoobchodních
partnerů. Celou republiku čeká
mnoho změn díky vstupu do Ev-
ropské unie. SíW našich velkoobcho-
dů nečeká a již nyní se na novou
situaci pečlivě připravuje. Celosvě-
tové zkušenosti a znalosti vývoje
jsou nezbytnou součástí podpory,
kterou velkoobchodům nabízíme.

Přeji úspěšné podnikání a žádné
starosti s prodlouženou záruční
dobou.

Lukáš Nekola
vedoucí prodeje dílů
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Velkoobchodní partneři firmy Bosch
se setkali v Jihlavě, která se stala dů-
ležitým výrobním Bosch centrem
v celé Evropě. Představení závodu
s exkurzí všechny zaujalo, protože v
automobilovém světě je podnik znám
výrobou svých speciálních čerpadel
(typ Common Rail) a vysokotlakých
vstřikovacích systémů. Jihlavské od-
dělení vývoje se dokonce stalo pro
firmu Bosch světovým centrem pro
oblast vysokotlakého vstřikování. Na
exkurzi navázaly odborné semináře a
diskuse o novinkách a nových ob-
chodních příležitostech. Společný
workshop navíc pomohl najít mož-
nosti dalšího růstu a potvrdil velký
potenciál dílů Bosch v naší republice.

Večerní program byl rájem „hazard-
ních” hráčů, protože všichni velko-
obchodníci na základě svých výsled-
ků získali žetony, které uplatnili
v Bosch Casinu. Příjemné krupiérky
vysvětlili pravidla rulety a karetních
her Black Jack a poker a pak se již
Jihlava proměnila v Las Vegas. 

Nejlepší hráčskou strategii zvolil
pan Jiří Syřiště. Štěstěna mu přála,
získal nejvíce žetonů. Pan Jiří Syřiště
vyhrál letecký zájezd pro dvě osoby
do Istanbulu a cenu předal vzácný
host večera - pan Robert Bosch osob-
ně. Jihlavské setkání potvrdilo smy-
sluplnost setkání lidí z oboru a dob-
ré vztahy nejen v oblasti obchodu.

Las Vegas v Jihlavě

Rychlejší a mnohostrannější - Nová ge-
nerace řídicí jednotky Bosch EDC 7 pro
užitková vozidla umožňuje řídit různé ty-
py vstřikovacích systémů jako Common
Rail, vstřikovací jednotku čerpadlo - trys-
ka a čerpadlo (Unit Pump). Bosch EDC 7
používají značky Iveco, Cummins, Mac a
MAN.

Bosch a Michelin spolu - Nový společný
podnik Bosch a Michelin v Paříži v ob-
lasti řídicích systémů podvozku a pneu-
matik má za cíl zlepšit bezpečnost a mo-
bilitu automobilů. Chce toho docílit díky
optimalizované vazbě mezi pneumatikou
a elektronickými brzdnými technolo-
giemi.

Nová generace ESP - Bosch v současnos-
ti dodává do vozů Renault Mégane dru-
hé generace,  jako vůbec do prvních vo-
zů, novou generaci elektronického pro-
gramu stability ESP. Vývojovým pracov-
níkům společnosti Bosch se podařilo sní-
žit hmotnost ESP ve srovnání s předcho-
zím modelem asi o 30 % na neuvěřitel-
ných 2,2 kg.

Deset milionů systémů Co-
mmon Rail - Bosch dodal
desetimiliontý systém přímé-
ho vstřikování Common Rail pro vzně-
tové motory. Vznětové pohonné jednot-
ky v současnosti představují 40 % nových
registrovaných automobilů v západní
Evropě, přičemž v roce 1991 jich bylo
méně než 15 %. Bosch předpokládá, že
v budoucnu poměr stoupne na 50 %.

Více světla - Přídavný světlomet Bosch
Navigator pro užitkové vozy využívá xe-
nonovou technologii a nabízí více světla,
lepší viditelnost a vyšší bezpečnost. Díky
počítačem navrženým reflektorům svět-
lometů může osvítit vozovku až do vzdá-
lenosti 500 m. 

15 na vše - S pouhými 15 typy stěračů po-
krývá Bosch přes 97 % celkového trhu
všech kamionů, autobusů a užitkových
automobilů. Servisy a prodejci tak mo-
hou udržovat nízké skladovací zásoby a
současně okamžitě reagovat na většinu
požadavků zákazníků.

Bosch kaleidoskop
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Servisní moduly Bosch

Proč Servisní moduly?
Již nyní cítí autoservisy velký konku-
renční tlak. Otevření trhu vstupem
do Evropské unie tento tlak ještě
zesílí. Úspěšně mohou odolat jen ty,
které se budou opírat o zkušeného
partnera, jenž jim nabízí širokou
podporu a všechny své zkušenosti.
Pro firmy, které mají zájem o sou-
stavné zlepšování odbornosti perso-
nálu a zvyšování odborné nabídky
autoservisu, nabízí Bosch spolupráci
na základě tzv. Servisních modulů. 

Pro každý z odborných okruhů (Ser-
visních modulů) je specifikováno di-
agnostické a dílenské vybavení, kte-
ré je pro tuto činnost třeba, opravá-
renské informace a software pro
diagnostické přístroje a okruh od-
borného školení personálu autoser-
visu. Zároveň je přibližně popsán
rozsah činností, které jsou autoservi-
sem prováděny.

Servisní moduly
Popis odborností
Autoelektrika/Elektronika
Výměny a opravy startérů a alter-
nátorů, opravy motorů stěračů a stí-
racích souprav, elektrického ovládá-

Firma Bosch pokračuje v budování servisní sítě Bosch Car Service - jedné z největších autoopravárenských
sítí v České republice. Zároveň spolupracuje s mnoha značkovými i nezávislými autoservisy. Rozsah  spolupráce

je převážně odborný - autoelektrika a elektronika, diagnostika systémů vstřikování benzínu a nafty, brzdové systémy
ABS apod. Bosch nyní přichází na náš trh s novinkou - Servisními moduly.

ní oken, montáž a opravy komfortní
elektroniky, seřizování a opravy svět-
lometů, montáž přídavných světlo-
metů, kontrola a opravy nabíjecí
soustavy, kontrola a výměna akumu-
látoru, výměna zapalovacích svíček a
komponentů zapalování.

Vstřikování - benzín
Komunikace s řídicí jednotkou, vý-
měna palivového čerpadla, vstřiko-
vacích ventilů, výměna lambda son-
dy, vstřikovací jednotky, proměření
a výměna měřiče hmotnosti vzdu-
chu, snímače otáček, čidel, výměna
palivového a vzduchového filtru a
filtru vnitřního prostoru. Do tohoto
modulu patří případně i měření
emisí.

Vstřikování - diesel
Komunikace s řídicí jednotkou, de-
montáž, montáž a nastavení vstřiko-
vacího čerpadla, výměna a seřízení
trysek jednopružinových vstřikova-
čů,  výměna dvoupružinových vstři-
kovačů, výměna žhavicích svíček a
žhavicího relé, proměření a výměna
snímačů, výměna palivového a vzdu-
chového filtru a filtru vnitřního
prostoru. Případně i měření emisí.

Brzdové systémy
Komunikace s řídicí jednotkou, vý-
měna brzd. destiček, kotoučů, brz-

NOVI
NKA
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dových čelistí a bubnů, kontrola a
výměna brzdové kapaliny, výměna
třmenů, opravárenských sad, opravy
ABS, proměření a výměna snímačů. 

Technická podpora
Servisních modulů
ESI[tronic]
Informace potřebné pro opraváren-
skou činnost jsou rozděleny do
jednotlivých okruhů dle odbornosti.
Celý systém informací ESI[tronic],
je uložen na dvou DVD. Základními
informacemi jsou vždy katalogové a
technické informace o náhradních
dílech. Následující dílenské informa-
ce a seřizovací a montážní hodnoty,
specifickými informacemi jsou soft-
ware pro komunikaci s řídicími sys-
témy a návody na vyhledávání závad.

Hot - line
Pro případy, kdy nelze zjistit poža-
dovaný údaj z informačního systé-
mu ESI, popř. pro konzultaci postu-
pu diagnostikování závady, je pro
smluvní autoservisy k dispozici pora-
denská linka. Tato služba má k dis-
pozici i databanku závad.

Internet - informace
Dotazy je možné zasílat i prostřed-
nictvím internetu, opět mají návaz-
nost na hot-line.

Technická školení
Bosch má vlastní školicí středisko.
Probíhají zde školení technická
i školení na obsluhu diagnostiky.

Školení jsou rozdělena dle systémů
(např. vstřikování - benzín JET 1-4) a
vývoje. Školení jsou koncipována
tak, aby s předstihem školila systémy
nově zaváděné do výroby.

Kromě technických školení organi-
zuje firma Bosch pro smluvní part-
nery i školení obchodní.

Náhradní díly v kvalitě prvovýbavy
Prostřednictvím autorizovaných vel-
koobchodů dodává Bosch stejné
díly, jaké jsou v prvovýbavě. Bosch
nerozlišuje díly náhradní a prvový-
bavové - vyrábí jen jedny.

Bosch dodává díly v následujících
sortimentních skupinách:
• Brzdové systémy
• Osvětlení 
• Vstřikování - benzín
• Filtrace
• Stírací systémy
• Diesel program
• Zásobování energií
• Komfortní elektronika

Popis modulu
Vstřikování - benzín
Jedna z nejčastějších odborných
spoluprací s firmou Bosch se týká
systémů vstřikování benzínu. Firma
Bosch, jako autor mnoha unikátních
a historických prvenství v oblasti
techniky vstřikování benzínu, výrob-
ce diagnostických zařízení pro ko-
munikaci s těmito systémy a jejich
opravy, ale také dodavatel kompo-
nentů do prvovýroby a výrobce ná-
hradních dílů, má vskutku velmi
dobré předpoklady pro odbornou
spolupráci. S tím jsou samozřejmě
spojeny i informační systémy, které
obsahují jednu z největších databází
vozidel a komponentů na světovém
trhu. Vlastní školicí středisko, které
je schopno reagovat na poptávku
odborných školení pracovníků auto-
servisů a vývojové trendy v automo-
bilovém průmyslu (přímé vstřiková-
ní benzínu), pak dovršuje rámec
oboustranně prospěšné spolupráce.
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Po vybavení autoservisu potřebným
zařízením, informacemi a nabytí
zkušeností, má odborný servis mož-
nost provádět technicky náročné
opravy, komunikovat s řídicími sys-
témy automobilu, diagnostikovat a
opravovat soustavu vstřikování, pro-
měřovat a měnit měřič hmotnosti
vzduchu a lambda sondu a také mě-
řit emisní hodnoty výfukových ply-
nů. Je zřejmé, že se jedná současně
o činnost náročnou na přístrojové
vybavení,  školení personálu, přístup
k technickým informacím a dodávky
technických dílů. 
Proto je nejbližším partnerem pro
odbornou spolupráci síW autorizova-
ných velkoobchodů Bosch, které
jsou s autoservisy v každodenním
styku. Dodávají jim nejen technické
díly Bosch, ale poskytují také základ-
ní technické poradenství. Jsou rov-
něž součinné při vybavování auto-
servisu diagnostickým a dílenským

vybavením Bosch. Nezastupi-
telná je aktivita autorizované-
ho velkoobchodu Bosch při
uzavírání servisních a emis-
ních smluv se zájemci o Ser-
visní modul Bosch.

Zaujal vás systém Servisních modulů
Bosch a máte zájem se dozvědět více?
ObraHte se na velkoobchodní partnery
firmy Bosch (viz seznam nad mapou na
str. 23), kteří vám rádi poskytnou podrob-
né informace a zodpoví všechny dotazy.

Servisní moduly - předepsané vybavení, informace a školení

* Bližší informace o školení Bosch
najdete na www.bosch.cz/aa

Vybavení viz Bosch Katalog vybavení autoservisů
D = doporučeno
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Oběh paliva v klimatizačním zařízení
1 kompresor, 2 elektromagnetická spojka (pro zapnutí/vypnutí kompresoru),
3 kondenzátor, 4 přídavný ventilátor, 5 vysokotlaký spínač, 6 nádobka na
kapalinu s vysoušečem, 7 nízkotlaký spínač, 8 tepelný spínač resp. dvojbodová
regulace (pro zapnutí/vypnutí kompresoru), 9 snímač teploty, 10 nádrž pro
kondenzovanou vodu, 11 výparník, 12 ventilátor výparníku, 13 spínač ventilátoru,
14 expanzní ventil

Kompletní servis klimatizací
Proč se věnovat
servisu klimatizací?
• Protože jich neustále přibývá.
• Protože není nutné nákladné za-

řízení.
• Protože vložená investice se rych-

le vrátí.
• Protože vyžaduje pravidelnou

údržbu.
• Protože můžete nabídnout další

služby.
• Protože se vám rozšíří okruh po-

tenciálních zákazníků.

Co si představit pod
servisem klimatizací?
Klimatizace v automobilu je vlastně
kompresorové chladící zařízení při-
pojené k soustavě větrání a vytápění
vozidla, tvořené uzavřeným okru-
hem naplněným chladícím médiem.
Základem je kompresor, který nasá-
vá a stlačuje chladivo v plynném sta-
vu. Stlačením ohřáté chladivo se
následně v kondenzátoru, umístě-
ném před chladičem motoru, ochla-
zuje proudícím vzduchem a zkapal-
ňuje. Kapalné chladivo proudí dále
expanzním ventilem, kde se rozpra-
šuje, do výparníku. Tím klesá jeho
teplota. Ve výparníku se zkondenzo-
vané chladivo odpařuje a vstupují-
címu čerstvému vzduchu odebírá
potřebné výparné teplo. Výparník je
ve vozidle umístěn v kanálu nasáva-
ného vzduchu podobně jako výmě-
ník topení. Odpařené chladivo je
znovu nasáváno kompresorem, čímž
se celý proces uzavírá. Chlazenému
vzduchu se současně na výparníku
odebírá původní vlhkost jako kon-
denzační voda, takže se vzduch vysu-
šuje. Kompresor a expanzní ventil
rozdělují oběh klimatizace na nízko-
a vysokotlakou větev. Kompresor je
poháněn řemenicí přes elektromag-
netickou spojku, která klimatizaci
zapíná a vypíná. V obvodu klima-
tizace jsou ještě další komponenty,
filtr, vysoušeč, snímače tlaku a teplo-
ty, které mají bezpečnostní a regu-
lační funkci, a vysoko- a nízkotlaké
přípojky pro výměnu náplně a kon-
trolu tlaků.

Nejčastějšími závadami systému kli-
matizace jsou malá účinnost nebo
nefunkční klimatizace a nepříjemný
zápach při zapnutí klimatizace.
První dvě závady mívají často stejný
důvod, únik chladiva. Kromě úniků
způsobených mechanickým poško-
zením při nehodě nebo vibrací špat-
ně upevněných dílů, dochází k prolí-
nání chladícího média přes hadice a
přípojky vlivem mikronetěsností a
naopak dovnitř systému pronikají
stopy vodních par, protože chladící
médium je vysoce hygroskopické.
Únik chladiva vede ke snižování tla-
ků a tím i účinnosti klimatizace.
Vzdušná vlhkost v systému konden-
zuje a následně namrzá a způsobuje
ucpání a nárůst tlaků. Jak pokles
tlaků (obvykle pod 2 bary), tak
i jejich nárůst (obvykle nad 20 barů)
vedou k tomu, že kontrolní systémy
klimatizaci automaticky vypnou, aby
nedošlo k jejímu dalšímu poškození.
V těchto případech většinou stačí
odsát zbytek původního chladiva,
systém důkladně vyvakuovat a dopl-

nit správným množstvím oleje a
chladícího média. Vypadá to jedno-
duše a dokonce některá zařízení,
např. Tronic a Silver Tronic, všech-
ny tyto kroky, po předvolení, prove-
dou zcela automaticky. K těmto čin-
nostem tedy stačí tzv. plnička klima-
tizací. „Plničky” klimatizací firmy
ISC ale dokáží více:   

vysoký tlak/chladivo kapalné
vysoký tlak/chladivo plynné
nízký tlak/chladivo kapalné
nízký tlak/chladivo plynné
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1. Odsát staré chladivo a současně
ho recyklovat (zbavit mechanic-
kých nečistot a vlhkosti) a připra-
vit pro další použití.

2. Vakuovat systém. Vakuování slou-
ží jednak ke kontrole těsnosti, ale
hlavně k dokonalému zbavení
vlhkosti systému.

3. Doplnění oleje. Olej je v systému
rozptýlen v chladícím médiu a
slouží k mazání kompresoru.

4. Naplnění systému chladivem.
K tomu slouží u plniček ISC přes-
ná elektronická váha. U všech tří
typů Business (poloautomatic-
ký), Tronic a Silver Tronic (auto-
matické) probíhá krok plnění
chladiva automaticky bez vlivu
obsluhy.

Plničky klimatizací najdou v servisu
uplatnění i při dalších činnostech,
při opravách po haváriích, při nut-
ných demontážích při opravách a
podobně.

Vyhledání
netěsnosti  
Pokud nestačí pouhá
výměna chladiva a je
nutné vyhledat případ-
né netěsnosti, je mož-
né volit ze dvou me-
tod. BuV pomocí elek-
tronického detektoru
(L780B nebo LS3000),
který reaguje na uni-
kající chladivo a rozpo-
zná netěsnost s úni-
kem do 7 g za rok, ne-
bo pomocí UV lampy.
Při použití UV lampy
je nutné do systému
naplnit malé množství
fluorescenční kapaliny, která pod
paprsky UV lampy prozradí místo
úniku žlutavým světélkováním. De-
tekční prostředek je možné přidat
do naplněného systému pomocí in-
jektoru (950KIT nebo 925KIT)
nebo naplnit fluorescent (900012)
do vyvakuovaného systému součas-
ně s olejem. Použití injektoru je vý-
hodné pro částečně naplněné systé-
my, protože není nutné odsávat a
znovu plnit systém klimatizace.

Odstranění netěsností
Velmi malé netěsnosti je možné
odstranit přípravkem SUPER SEAL
PLUS, který se vstříkne do systému
klimatizace před naplněním chladi-
vem. SUPER SEAL PLUS jednak
oživuje pryžová těsnění a jednak při
úniku netěsností na vzduchu vulka-
nizuje a tím utěsňuje. Je možné jej
aplikovat i preventivně. 
Na větší netěsnosti v pevných dílech
je možné použít HEAT SEAL STICK.
Jde o pryskyřici v tyčince, která se
jednoduše nataví na netěsné místo a
následně vytvrdí po dobu 1 minuty
při teplotě 120 °C. Opravené místo
odolává do teploty 175 °C a tlaku 31
bar. HEAT SEAL STICK lze použít
i pro jiné opravy např. chladicích
okruhů. 

Změna typu chladiva
Při přestavbách starších typů klima-
tizací z chladiva R12 na R134a výraz-
ně pomůže „přestavbová” sada RET-
ROFIT, která umožní „přestavbu”
v rámci výměny náplně bez dalších
demontáží a výměn.

Nepříjemný zápach?
V důsledku ochlazení vzduchu na
výparníku klimatizačního zařízení
dochází ke kondenzaci vlhkosti. Vy-
tváří se zde ideální prostředí pro
tvorbu bakterií a plísní, které jsou
zdrojem zápachu a následných aler-
gií. Čištění výparníku je proto ne-
zbytné nejpozději po šesti měsících
při průměrném provozu automo-
bilu. K čištění je možné použít pro-
středek TEROSEPT. Jedná se o ne-
hořlavý dezinfekční prostředek na
vodní bázi určený k likvidaci bakterií
a plísní. Dodává se ve spreji nebo 5 l
kanystru pro nanášení pistolí Profi
AC 650. Jeho aplikace je jednodu-
chá. Pomocí nanášecí sondy obsluha
vystříká skříň výparníku a vzducho-
vé kanály. TEROSEPT se nechá 20
minut působit, nečistoty odtečou
odvodem pro kondenzát a nakonec
se nechá soustava za chodu ventilá-
toru vysušit.

Zápach z cigaret?
Můžete snadno odstranit. Interiér
vozidla nasátý kouřem se použitím
přístroje pro čištění vzduchu 169AIR
přemění na nekuřácký během 15
minut.Elektronický detektor netěsností

SUPER SEAL PLUS pro odstra-
nění vlasových netěsností

Sada pro vyhledávání netěsností
pomocí UV lampy
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Zařízení pro servis klimatizací
Zařízení pro výměnu náplně klimatizace
Název Popis Katalogová cena Akční cena
Business Poloautomatický, automaticky řízený průběh

odsávání, recyklace a plnění, interní nádrž 12 l 76 990,- Kč 67 990,- Kč
Tronic Automatický, interní nádrž 12 l 109 990,- Kč 97 990,- Kč
Tronic LKW Automatický, interní nádrž 26 l 124 990,- Kč 109 990,- Kč
Silver Tronic Automatický, interní nádrž 12 l, tisk protokolu 124 990,- Kč 109 990,- Kč

Zařízení pro vyhledávání netěsností
Název Obj. číslo Katalogová Akční *Akční cena

cena cena souprava
Elektronický detektor netěsností s příslušenstvím CP LS780B 9 440,- Kč 8 969,- Kč 8 499,- Kč
Elektronický detektor netěsností s příslušenstvím
- automatické nastavení citlivosti CP LS3000 16 630,- Kč 15 799,- Kč 14 969,- Kč
Sada pro vyhledávání netěsností s UV-lampou 12 V
(samostatné náplně CP 900012) CP 60KIT 7 375,- Kč 7 000,- Kč 6 639,- Kč
Sada pro vyhledávání netěsností s UV-lampou 12 V
(kartuš pro 25 vozů) CP 62KIT 10 990,- Kč 10 440,- Kč 9 890,- Kč
Sada pro vyhledávání netěsností s UV-lampou 12 V
(kartuš pro 50 vozů) CP 63KIT 9 790,- Kč 9 300,- Kč 8 810,- Kč
Sada pro vyhledávání netěsností s UV-lampou 12 V
(samostatné náplně CP 900012), 1 l oleje CP ERG500 CP 60KITOL 8 700,- Kč 8 265,- Kč 7 830,- Kč
Sada pro vyhledávání netěsností s UV-lampou 12 V
(kartuš pro 25 vozů CP 900025), 1 l oleje CP ERG500 CP 62KITOL 12 115,- Kč 11 509,- Kč 10 900,- Kč
Sada pro vyhledávání netěsností s UV-lampou 12 V
(kartuš pro 50 vozů CP 900050), 1 l oleje CP ERG500 CP 63KITOL 10 990,- Kč 10 440,- Kč 9 890,- Kč
UVSTICK univerzální aditivum, 3/8"
(kartuš pro 50 vozů) CP 900050 3 805,- Kč 3 615,- Kč 3 425,- Kč
Pro vyhled. netěsností pro klimatizace, 12 ks náplní CP 900012 1 110,- Kč 1 055,- Kč 999,- Kč
Pro vyhled. netěsností pro motorové a hydraulické
oleje, 12 ks náplní CP 909012 2 075,- Kč 1 970,- Kč 1 870,- Kč
Pro vyhled. netěsností pro chladící kapaliny,
12 ks náplní CP 990012 1 830,- Kč 1 740,- Kč 1 650,- Kč

Prostředky pro opravy
Název Obj. číslo Katalogová Akční *Akční cena

cena cena souprava
Univerzální olej ERG 500 pro všechny typy chladiv,
nehydroskopický, mísitelný se všemi typy olejů,
ISO 9002 CP ERG500 1 490,- Kč 1 415,- Kč 1 340,- Kč
RETROFIT přestavbová sada z R12 na R134a CP 715 2 415,- Kč 2 295,- Kč 2 170,- Kč
Aplikační adapter pro CP 715 CP 775 675,- Kč 640,- Kč 610,- Kč
SUPER SEAL PLUS - pro utěsnění malých netěsností CP 940KIT 2 990,- Kč 2 840,- Kč 2 690,- Kč
Head Seal Stick - pro netěsnosti v kovech (12 ks) CP L11575 9 120,- Kč 8 665,- Kč 8 210,- Kč
Head Seal Stick - pro netěsnosti v kovech (1 ks) CP L11575-1 730,- Kč 690,- Kč 660,- Kč
Sada O-kroužků - standard CP 24505 5 315,- Kč 5 049,- Kč 4 780,- Kč
Lis na koncovky hadic CP TLCK56 49 960,- Kč 47 460,- Kč 44 960,- Kč

* Akční cena - souprava platí v případě objednání společně s jedním ze zařízení pro výměnu náplně klimatizace.
Ceny platí do 30.4.2003, zahrnují dopravu k zákazníkovi a zaškolení obsluhy, nezahrnují DPH (22 %).

Objednávky na tel. 261 300 422, fax 261 300 513, automobilova.diagnostika@cz.bosch.com
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AKCE
Akumulátory Bosch DIN - super akční ceny

Bosch Silver plakát zdarma

AutoBild doporučuje Bosch Silver

Chcete vylepšit vzhled vašeho servisu nebo prodejny? Bosch nabízí zdarma Silver plakát při  první objednávce
startovacích akumulátorů Bosch Silver. Akce začíná 1. března 2003. Zavolejte velkoobchodnímu partnerovi firmy
Bosch (viz seznam nad mapou na straně 23), objednejte si libovolné množství akumulátorů Bosch Silver a zdarma
získáte Silver plakát.

Silver plakát je vyroben z textilního materiálu, který je vysoce odolný
vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám. Plakát můžete díky
úchytům snadno umístit na budovy, ploty, … Kvalita grafiky umožňuje
plakát využít i uvnitř budov - výlohy, prodejny, dílny,... Silver plakát je
140 cm široký a 70 cm vysoký.

Neváhejte, protože nabídka platí jen do vyčerpání zásob. Rychlá první
březnová objednávka a Bosch Silver plakát je váš.

Známý motoristický časopis
AutoBild ve svém čísle 6/2003
testoval startovací akumuláto-
ry s kapacitou 44 Ah. Test pro-
běhl na zkušebních pracoviš-
tích DEKRA a skládal se ze
dvou částí.

Nejprve se akumulátory vložily
na 24 hodin do speciálního
nízkoteplotního boxu s teplo-
tou -20 °C, potom proběhly
zkoušky zatěžování 200 ampé-
ry, což je spotřeba proudu běž-
ného startéru. Byl měřen po-
čet úspěšných startů. V dru-
hém testu žárovka s příkonem
60 wattů simulovala „zapome-
nutá” světla, měřena byla doba
svítivosti. Výsledky testů najde-
te v tabulce.

MOC = doporučená maloobchodní cena

Typ Ah Běžná MOC Akční MOC
bez DPH bez DPH

0 180 754 064 40 929,- Kč 855,- Kč
0 180 754 41N 44 1 033,- Kč 949,- Kč
0 180 755 51N 55 1 298,- Kč 1 199,- Kč
0 180 755 51T 55 1 298,- Kč 1 199,- Kč
0 180 757 40C 74 1 928,- Kč 1 799,- Kč

Model Arktis Banner Uni Bull Bosch Silver 4c Hoppecke
Výrobce/prodej ATU Banner-Batterien Bosch Johnson-Controls
Zkouška studeného startu 7 startů 9 startů 14 startů 11 startů
Zkouška hlubokého vybití 8 hodin 34 minut 7 hodin 16 minut 8 hodin 53 minut 10 hodin 14 minut
Hodnocení uspokojivý dobrý velmi dobrý dobrý
Cena 42 Euro 55 Euro 64 Euro 58 Euro

Model Moll Kamina Panther Varta Dynamic Blue Varta
Výrobce/prodej Moll Panther-Batterien Varta Prvovýbava
Zkouška studeného startu 9 startů 8 startů 14 startů 9 startů
Zkouška hlubokého vybití 10 hodin 20 minut 9 hodin 49 minut 9 hodin 12 minut 8 hodin 2 minuty
Hodnocení dobrý uspokojivý velmi dobrý dobrý
Cena 60 Euro 40 Euro 86 Euro 63 Euro

AutoBild doporučuje akumulátor Bosch Silver vzhledem k přesvědčivým výsledkům testu a pořizovací ceně.

Neváhejte a objednejte si kvalitu Bosch za skvělou cenu, protože akce na klasické DIN aku-
mulátory platí jen do 31. března 2003. Jako vždy platí, že nalité akumulátory koupíte za stejnou

cenu jako nenalité. Akumulátory žádejte u partnerů firmy Bosch (viz seznam na str. 23).
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Prodejní akce Bosch jak z oblasti náhradních dílů, tak automobilové diagnostiky, najdete vždy aktuálně na
www.bosch.cz/aa. Veškeré dotazy vám rádi zodpoví naši obchodní zástupci a jejich kompletní seznam, regionální
působnost nebo zaměření najdete na stejném místě.

Akční ceny na stěrače Bosch

Vnitřní filtry Bosch - jarní akce

Lambda sondy - akce Bosch

S jarem přichází Bosch se zajímavou akcí na
stěrače. Bosch nabízí akční ceny vybraných
stíracích lišt. Akce je velmi přitažlivá, protože se
jedná o nejžádanější stírací lišty.

ObraWte se na Bosch partnery (viz. str. 23), protože pro-
dejní akce začíná 1. března 2003 a trvá do 30. dubna 2003.

MOC = doporučená maloobchodní cena
Uvedená použití jsou jen příkladem, obchodní partneři firmy Bosch pomohou
s přesným určením typu.

Obj. číslo Délka Použití ve vozidlech běžná MOC Akční MOC
bez DPH bez DPH

3 397 001 584 475/530 mm Škoda Fabia, Octavia; Audi A3; Seat Arosa,
Leon, Toledo; VW Bora, GolfIV, Lupo 560,70 Kč 504,70 Kč

3 397 112 886 450 mm Škoda Favorit; Daewoo Nexia; Peugeot 205, 305, 309,
505, 604; Opel Astra; Renault Clio, Trafic; VW Golf II 179,50 Kč 161,60 Kč

3 397 112 887 475 mm Fiat Tipo; Ford Fiesta; Mazda 121, 628;
Mitsubishi Pajero; Opel Vectra 195,00 Kč 175,50 Kč

3 397 112 888 500 mm Škoda Favorit, Felicia; Citroen BX; Ford Escort,
Scorpio, Sierra; Hyundai Sonata; Kia Sportage 188,50 Kč 169,70 Kč

3 397 112 889 450/530 mm Honda, Mitsubishi, Suzuki, Toyota 259,00 Kč 233,10 Kč
3 397 112 890 530 mm Alfa Romeo 164; Audi V8, 80, 90, 100, 200;

Mazda 626; Saab 900, 9000; Volvo 440, 460, 480,
760, 850, 960; VW Passat 253,70 Kč 228,40 Kč

3 397 118 406 475/530 mm Škoda Fabia, Octavia; Audi A3; Seat Cordoba,
Ibiza; VW Golf III, IV, Bora 560,70 Kč 504,70 Kč

Vnitřní filtry patří v tomto období k žádanému zboží. Bosch
připravil speciální akční ceny na vybrané typy vnitřních filtrů.
Kompletní seznam akčních vnitřních filtrů je na www.bosch.cz/aa
v části Prodejní akce.

Veškeré dotazy a objednávky rádi vyřídí partneři firmy Bosch,
jejichž seznam najdete na straně 23. Vnitřní filtry jsou v prodeji za
akční ceny od 1. března 2003 do 30. dubna 2003.

Využijte akčních cen na vybrané lambda sondy Bosch. Akce platí
pro typy, jejichž kompletní seznam najdete na www.bosch.cz/aa
v části Prodejní akce.

Úplný seznam akčních lambda sond a veškeré detaily včetně cen
jsou také k dispozici u všech partnerů firmy Bosch (viz. str. 23).

ObraWte se na Bosch obchodníky, protože akce startuje 1. března
2003 a končí 30. dubna 2003.
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Vnitřní filtry firmy Bosch
Nároky na komfort jízdy jsou stále vyšší.
Vnitřní filtry a vnitřní filtry s aktivním
uhlím firmy Bosch patří mezi náhradní
díly, které tento komfort výrazně ovliv-
ňují. Počet alergiků, astmatiků a dal-
ších lidí se zdravotními problémy narů-
stá, a tak filtry mohou nejen  zvyšovat
pohodlí, ale také pomáhají bojovat se
zdravotními omezeními.

Jaká je funkce filtru
vnitřního prostoru?
Částice nečistot, pyly, prach, bakte-
rie,… pronikají větracím systémem
do vnitřního prostoru vozidla a
znečišWují vzduch pro cestující. Ná-
sledkem mohou být nevolnost, kle-
sající koncentrace, vyvolání alergie,
zhoršení kvality jízdy popřípadě
poškození zdraví.

Filtr vnitřního prostoru je umístěn
přesně dle rozměrů a s lícovaným
uložením ve větracím systému vozid-
la. Bez  ztrát propouští do vnitřního
prostoru vozidla pouze filtrovaný
čistý vzduch. Tím zlepšuje prostředí
pro cestující ve vozidle.

Filtr vnitřního prostoru s aktivním
uhlím je konstruován jako běžný
filtr vnitřního prostoru, který však
dokáže ještě více.

Přídavná, vysoce kvalitní vrstva s ak-
tivním uhlím zachycuje vnikající
plynné látky a zabraňuje škodlivým a
intenzivně zapáchajícím substancím
vniknout do prostoru vozidla (např.
ozón, uhlovodíky atd.). Tuto funkci
ocení řidič jedoucí např. v tunelu a
samozřejmě astmatici.

Přehled hromadných balení vnitřních filtrů Bosch

Třívrstvá filtrační vložka
Předřadný filtr, zachycuje hrubé
nečistoty.

Rouno z mikrovláken ve střední
vrstvě se skládá z elektrostaticky
nabitých mikrovláken, na kterých
ulpívají částečky, které mohou mít
velikost pouze tisíciny milimetru.

Nosné rouno, třetí vrstva,
stabilizuje celou konstrukci.

Bosch nabízí dva typy vnitřních filtrů:
Objednací čísla: 1 987 431 … klasický filtr vnitřního prostoru

1 987 431 3.. filtr vnitřního prostoru s aktivním
uhlím

Předřadný filtr

Vrstva mikroskopických vláken

Nosná vrstva

Krycí vrstva s aktivním uhlíkem

Objednací číslo 1 ks Doporučená Objednací číslo 10 ks Doporučená Použití
maloobchodní maloobchodní
cena bez DPH cena bez DPH

1 987 431 001 411,30 Kč 1 987 431 805 3990,00 Kč Mercedes Benz
1 987 431 012 177,10 Kč 1 987 431 808 1664,60 Kč Škoda, Audi, Opel, VW
1 987 431 017 296,10 Kč 1 987 431 811 2700,00 Kč Audi, VW
1 987 431 018 391,40 Kč 1 987 431 812 3600,00 Kč Ford

Jana Hegyesová
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Světelná technika
V tomto článku bychom vás chtěli seznámit se stavem techniky osvětlování vozidel. Někomu možná připadá název světelná
technika poněkud nadnesený, vždy7 jde jen o světla, a na nich přece nic není. Pravda je ale trochu jiná.

Světelná výbava automobilů dnes
představuje samostatný technický
obor. U moderních vozidel si už
nelze pod pojmem světla představo-
vat jen parabolu se žárovkou, při-
pojenou přes přepínač na palubní
síW. Tak jednoduché to dnes už bo-
hužel není. Setkáváme se s propra-
covanou technikou světlometů, k je-
jichž vývoji se využívá simulačních
programů. Nároky na světlomety
jsou stále vyšší. Vynucuje si to nejen
rostoucí hustota provozu, ale rovněž
požadavky designérů karoserií na
stále menší rozměry, přičemž samo-
zřejmě nesmí utrpět výkonnostní
parametry světel. Těmto protichůd-
ným požadavkům nelze vyhovět
jinak než používáním progresivních
metod s maximálním využitím nej-
modernější počítačové techniky.

UveSme si nyní několik milníků na
cestě vývoje světelných systémů
1913 uskutečněny první dodávky

světelných zařízení Bosch, se-
stávající ze světlometů a boč-
ních svítilen, svítilen pro
osvětlení čísla vozu a oddělo-
vací stěny motorového pro-
storu, osvětlovacího dynama,
akumulátoru a regulační spí-
nací skříňky (obr. 1)

1925 firma Bosch se podílela na
vzniku dvouvláknové žárovky
Bilux pro potkávací a dálková
světla

1945 vznikají nové tvary karoserií.
S tím je spojeno nahrazování
doposud používaných samo-
statně umístěných světlometů
světlomety vsazenými do ka-
roserie. V té době se používa-
lo ještě symetrické rozložení
světelného pole

1957 zavedeno asymetrické rozlo-
žení světla, které oproti syme-
trickému uspořádání umož-
ňuje značné prodloužení do-
sahu potkávacího světla na
pravém okraji vozovky, aniž
by docházelo k oslňování pro-
tijedoucích řidičů

1971 uvedena na trh žárovka H4
s jedním vláknem pro tlume-
ná a jedním vláknem pro dál-
ková světla, po svém zavedení
se stala prakticky standardem
zdroje světla

1991 zaveden systém Bosch Litro-
nic s plynem plněnou výboj-
kou. Představuje dosavadní
vrchol vývoje světelných systé-
mů. Vyznačuje se značně zlep-
šeným osvětlením vozovky při
podstatně menší ploše světel-
ného zdroje a delší životností.
Ve srovnání s halogenovými
žárovkami je dosaženo dvoj-
až trojnásobného světelného
toku a životnost představuje
až 2000 hodin

Popišme si nyní moderní systém
osvětlení vozu Litronic spolu s auto-
matickým systémem regulace dosvi-
tu. Názorné představení jednotli-
vých částí systému přináší obrázek 2.
Těleso světlometu je zepředu uzav-

Obrázek 1: Elektrické osvětlení Bosch z roku 1913
1 světlomet, 2 boční svítilna, 3 osvětlovací dynamo, 4 regulační spínací skříňka

Obrázek 2: Systém Litronic 4 v reflexním světlometu s integrovanou dyna-
mickou regulací dosvitu
1 krycí sklo s nebo bez rozptylové optiky, 2 plynová výbojka, 3 zapalovací
jednotka s konektorem, 4 řídicí jednotka, 5 krokový motor, 6 snímač na
nápravě, 7 palubní sí7
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řeno čirým nebo rozptylovým kry-
cím sklem. Uvnitř je ukryta xeno-
nová výbojka jako zdroj světla.
Světelný tok výbojky s označením
D2S s výkonem 35 W je zhruba dva-
krát větší než u halogenové žárovky
H1 o výkonu 55 W. Přivedením
vysokého napětí 10 - 20 kV na výboj-
ku dojde k ionizaci plynu mezi
elektrodami výbojky a ke vzniku svě-
telného oblouku. V průběhu kon-
trolovaného přivádění střídavého
proudu o frekvenci 400 Hz probíhá
odpařování kovových plnicích sub-
stancí uvnitř výbojky, doprovázené
vyzařováním světla. O vytváření vy-
sokého napětí pro výbojku se stará
zapalovací jednotka. Elektronická
řídicí jednotka pak řídí zásobování
proudem a zajišWuje stabilizaci při
kolísání napětí v palubní síti. Výsled-
kem je stálý světelný tok. Po zapá-
lení výboje vysokým napětím pak už
pro jeho udržení stačí napětí pod-
statně nižší - okolo 85 V.
Další součásti systému, patrné z ob-
rázku, jsou krokové motorky pro
nastavování polohy světlometů a
snímače náprav. Princip činnosti
celého systému si přiblížíme na
obrázku 3. Úkolem automatické re-
gulace dosvitu je zajistit stálý dosah
světel při všech stavech zatížení vo-
zidla, aniž by docházelo k oslňování
protijedoucích řidičů. Na úhel vyza-
řování světel má vliv nejen statické
zatížení vozu, kdy např. při plném
naložení zadního zavazadlového
prostoru svítí světla směrem nahoru
a oslňují protijedoucí řidiče, ale
rovněž dynamické změny při jízdě.
Je-li řidič nucen intenzivně brzdit,
má vůz tendenci sklánět se přídí
dolů k vozovce a dosvit světel se tím

výrazně zkracuje, což vede ke sníže-
ní bezpečnosti jízdy. Naopak při
prudké akceleraci se příV vozidla
zvedá, světla tak svítí nahoru a zase
dochází k oslňování protijedoucích
vozidel (obr. 4). Automatický systém
regulace se postará o to, aby k popi-
sovaným jevům nedocházelo. Hlavní
součásti podílející se na regulaci
jsou následující:
• snímače na nápravách, které

přesně měří úhel naklonění ka-
roserie

• elektronická řídicí jednotka, kte-
rá ze signálů snímačů vypočítává
úhel naklápění vozu a porovnává
jej s předepsanými hodnotami.
Při odchylce od předepsaných
hodnot vyšle signál ke krokovým
motorkům

• krokové motorky provádějící vlast-
ní nastavení světlometů

Má-li systém regulovat výše zmiňova-
né stavy vznikající při rozjezdu, akce-
leraci a brzdění, musí pracovat dyna-
micky. Ze signálu rychlosti, přivádě-

ného od elektronického tachomet-
ru, pozná u dynamického systému
řídicí jednotka nejen to, zda vůz
stojí nebo se pohybuje stálou rych-
lostí, ale rozpozná i dynamické změ-
ny v procesu brzdění a akcelerace.
Po každém rozjezdu vozu se kori-
guje nastavení světel podle naložení
vozidla. Při jízdě konstantní rych-
lostí se toto nastavení opakovaně
kontroluje a případně opraví. Regu-
lační smyčka při tom pracuje s vel-
kým tlumením, tzn. vyrovnávají se
jen déletrvající náklony karoserie.
Rozliší-li však řídicí jednotka v sig-
nálu rychlosti proces brzdění nebo
akcelerace, přepíná se okamžitě na
rychlý režim. V něm zkrácená doba
vyhodnocení signálu a vyšší rychlost
přestavení servomotorů umožnují
ve zlomku sekundy přizpůsobit po-
lohu světlomětů a tím i dosah světel
okamžité situaci. Po skončení akce-
lerace nebo brzdění se systém auto-
maticky přepíná zpět na pomalý
režim s velkým tlumením. Systém
regulace dosvitu, označovaný zkrat-
kou LWR, tak poskytuje řidiči trvalý
přehled o dění před vozidlem a
přispívá tím k vyšší bezpečnosti pro-
vozu.

Ing. Štěpán Jičínský

Obrázek 3: Principiální zobrazení automatické regulace sklonu světlometů
(dynamický systém)
1 světlomet, 2 nastavovací člen, 3 snímač na přední nápravě, 4 vypínač světel
(zapnuto/vypnuto), 5 elektronická řídicí jednotka, 6 snímač na zadní nápravě,
7 snímač otáček, 8 užitečné zatížení

Obrázek 4: Dosah světel na rovné vozovce bez regulace sklonu světlometů
a při jízdě stálou rychlostí bez užitěčného zatížení, b při zrychlení nebo větším
zatížení vzadu, c při brzdění
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Diagnostika nových světelných systémů
Navažme nyní na předchozí článek o světelné technice stručným představením diagnostických funkcí, které pro popisované
systémy xenonových světel nabízí testery Bosch řady KTS 500/520/550/650.

Diagnostické přístroje KTS umožňu-
jí prostřednictvím diagnostické zá-
suvky získávat informace přímo z ří-
dicích jednotek. Jde o veličiny, se
kterými systémy pracují. Jsou to ne-
jen  veličiny vstupní, přicházející od
jednotlivých snímačů, ale též veli-
činy výstupní, jejichž prostřednic-
tvím dochází k ovlivňování funkce
celého systému. Mezi určující vstup-
ní veličiny patří především výška
přední a zadní nápravy snímaná
nápravovými snímači. Další veličiny,
vstupující do výpočtů v řídicí jed-
notce, jsou např. napětí v palubní
síti, rychlost jízdy, stav spínače tlu-
mených světel a též třeba teplota
v řídicí jednotce. Výstupními veliči-
nami jsou signály pro krokový mo-
tor určující okamžitou polohu, tj.
sklon světel. 

K běžným diagnostickým funkcím
patří čtení a mazání paměti závad.
Systémy automatické regulace světel
pochopitelně disponují vlastní diag-
nostikou. Řídicí jednotky stejně jako
u ostatních rozšířenějších vozidlo-
vých systémů (např. vstřikovací sys-
témy či ABS) zaznamenávají even-
tuální závady do paměti. Tester je
umožní přečíst a po odstranění pří-
čin závady rovněž vymazat. 

Další diagnostickou funkcí je test
akčních členů. Nabízí se v něm
možnost pomocí testeru pohybovat
se světlomety nahoru a dolů. Prověří

se tím schopnost systému měnit
sklon světel v rámci celého regulač-
ního rozsahu. Pokud bychom chtěli
přimět regulační systém k činnosti
bez použití testeru, znamenalo by to
simulovat různou výšku náprav me-
chanickým způsobem a řídicí jed-
notka by pak podle okamžitého na-
klonění vozidla přizpůsobovala sklon
světel. Průběh takové zkoušky je
znázorněn na obrázku 1. Na pro-
střední a spodní křivce jsou signály
výšky přední a zadní nápravy vzniklé
rozhoupáním vozu nejprve vpředu a
poté vzadu. Horní křivka předsta-
vuje reakci krokového motoru mění-
cího sklon světel. Probíhající regula-
ce sklonu je doprovázena rovněž
zvukem krokového motoru.

V předchozím odstavci popsaná
zkouška zjistí, zda funguje regulace
sklonu světel při změně naklonění
vozidla, ovšem neříká nic o tom, zda
jsou světla správně seřízena. K tomu
už nevystačíme s testerem samot-
ným, ale musíme sáhnout ještě po
přístroji na seřízení světel, tedy
regloskopu. U vozidel se světly bez
regulace sklonu stačí jen reglosko-
pem změřit, kam světla svítí, a jejich
mechanickými nastavovacími prvky
seřídit na odpovídající hodnotu.

U vozů, které mají možnost nasta-
vení sklonu ručně z místa řidiče, je
třeba ovládací kolečko nejprve na-
stavit na nulovou polohu, a pak tepr-
ve seřídit světla pomocí nastavova-

cích prvků na samotných světlech.
U automatické regulace však ovláda-
cí kolečko nenajdeme. Proto je
třeba dostat světla do nulové polohy
jiným způsobem. K tomu slouží funk-
ce Základní nastavení. S její pomocí
dosáhneme nulové polohy regulace
světel. S regloskopem a nastavo-
vacími prvky na světlech seřídíme

správnou polohu a v dalším kroku
základního nastavení si řídicí jed-
notka správnou polohu zapamatuje.
Tím je zajištěno, že za provozu vo-
zidla se budou světla správně natá-
čet z nulové polohy nahoru či dolů
podle okamžitého náklonu karoserie.

Pro lepší představu jsou popsané
diagnostické kroky představeny na
jednotlivých obrázcích.

Diagnostika systémů automatické
regulace sklonu světel je v programu
testeru KTS obsažena pro značky
Audi, VW, Seat, Škoda, Opel,
Vauxhall a Mercedes Benz.

Ing. Štěpán Jičínský 

Předvedení KTS
Máte-li zájem o předvedení diagnostického přístroje KTS, zašlete nám e-mail na automobilova.diagnostika@cz.bosch.com
a nezapomeňte uvést své jméno, adresu a telefon, abychom se s vámi mohli domluvit na vhodném termínu.



16  |  Formule Bosch  |

Test směrové odchylky slouží k ob-
jektivnímu posouzení požadovaných
hodnot sbíhavosti. Vozidlo přejíždí
pomalu, bez pohybu volantem, le-
vým kolem přes desku sbíhavosti. Ta
je rozdělená na dvě části. První část
slouží k uvolnění napětí v nápravě a
současně spouští test. Druhá je mě-
řicí deska s potenciometrem, který
snímá příčné vyosení desky, jak je
vidět na obrázek. Pohyb desky odpo-
vídá směru jízdy vozidla, zda řízení
táhne vlevo nebo vpravo. Odchylka
je zobrazována v m/km. Změřené
hodnoty vyšší než ±4 m/km zname-
nají problém v seřízení geometrie,
chybnou sbíhavost nebo rozdílné
hodnoty odklonu vlevo/vpravo a tím

Diagnostika podvozku

táhnutí vozidla ke straně. Je nutné
seřízení geometrie.

Test zavěšení kol, jak již z názvu
vyplývá, prověřuje kompletní zavě-
šení kol, a nikoliv pouze tlumiče, jak
se v mnoha případech obsluha zaří-
zení mylně domnívá. Na bezdemon-

tážním testovacím zařízení tohoto
typu a jemu podobných nelze změřit
izolovaně stav tlumiče samotného.
Na naměřené hodnoty je třeba
pohlížet jako na výsledek spolupůso-
bení jednotlivých komponentů za-
věšení kol, mezi něž kromě tlumičů
patří pružiny, klouby, pohyblivá spo-
jení atd. Rovněž samotná kola se
nezanedbatelnou měrou podílejí na
celkovém výsledku, stejně tak teplo-
ta, za níž měření probíhá, především
teplota vnitřní náplně tlumičů, even-
tuálně teplota pneumatik.

Tester zavěšení SDL 260 pracuje po-
dle metodiky, zavedené sdružením
výrobců tlumičů EUSAMA (EUro-
pean Shock Absorber Manufacturer
Association). Kmitací plošina, na
které stojí měřené kolo, kmitá s vý-
chylkou 6 mm a s proměnnou frek-
vencí, simulující nerovnosti vozovky,
a současně zaznamenává přítlačnou
sílu kola. Naměřené výsledky se
uvádějí v číselné a grafické formě.

Číselná hodnota udává poměr nej-
menší naměřené hodnoty přítlaku,
nastávající při určité frekvenci kmi-
tání, označované jako rezonanční,

Brzdy nejsou jediným systémem, na kterém závisí bezpečná jízda vozidla. Kromě brzd ovlivňuje stabilitu vozidla seřízení
geometrie náprav a stav tlumičů a zavěšení kol. Vše je možné objektivně a rychle zkontrolovat průjezdem diagnostickou linkou
SDL 260. Ta sdružuje zkoušky směrové odchylky, zavěšení kol a brzd. Průjezd zkušební linkou má automatický průběh, který je
zahájen bez zadání dat vozidla a použití tlačítka. Je možné samozřejmě zkoušet i jednotlivé komponenty v rámci rychlého testu.
Po ukončení testu je možné výsledky vyhodnotit, vytisknout, uložit a zákazníkovi navrhnout optimální postup opravy.
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vůči hodnotě statické (přítlačná síla
kola v klidu).

Z uvedené definice vyplývá, že zmi-
ňovaný poměr může teoreticky na-
bývat hodnot 0 - 100 %. Je zřejmé, že
těchto mezních hodnot nebude
v praxi nikdy dosaženo. Nezbytně
nutné je též porovnávat hodnoty
levé a pravé strany mezi sebou. Po-
kud by se lišily o více než 15 %, po-
važuje se výsledek za nevyhovující.
Absolutní hodnota přilnavosti by
měla být v každém případě vyšší než
25 %. Hodnoty nižší než 25 % jsou
považovány za nebezpečné. Výjimku
tvoří malá vozidla s motorem vpře-
du, u nichž je zadní náprava jen
málo zatížena. Zde se pak objevují
hodnoty přilnavosti u zadní nápravy
v rozsahu 20 % - 40 %. V tomto
případě je rozhodujícím kritériem
rozdíl mezi levou a pravou stranou,
přičemž však naměřené hodnoty na
přední nápravě musí ležet v interva-
lu platném pro ostatní kategorie
vozidel. Pro ně platí, že přilnavost
v rozsahu 25 % - 45 % je považována
za slabou, avšak ještě akceptovatel-
nou. Dobrou přilnavost představují
hodnoty větší než 45 %.

Dosud jsme uvažovali pouze o jedi-
né hodnotě přilnavosti, vznikající
při rezonanční frekvenci. V průběhu
testu kmitá deska, na níž stojí kolo
vozidla, proměnnou frekvencí v roz-
sahu 3 - 23 Hz. V celém rozsahu frek-
vencí se naměřené hodnoty ukládají
do paměti, takže lze po skončení
testu zobrazit průběh závislosti přil-
navosti na frekvenci. Tyto grafy dá-
vají další informace pro posuzování
stavu zavěšení. Na frekvenci kmitání
kolem 15 Hz se objevuje na grafu
minimum přilnavosti, odpovídající
číselné hodnotě, popisované v před-
chozím textu. Frekvence, na níž se
uvedené minimum projevuje, se na-
zývá frekvence rezonanční. Její hod-

nota je silně ovlivněna takovými fak-
tory, jako je podíl hmotnosti vozu,
připadající na měřené kolo, druh
pneumatik a tlak vzduchu v nich a
tvrdost pružin. Není tedy pravidlem,
že rezonanční frekvence musí nutně
mít hodnotu 15 Hz, může se s ohle-
dem na zmiňované parametry
posouvat na nižší či vyšší hodnoty. 

Uvedené faktory rovněž menší či
větší měrou ovlivňují výslednou přil-
navost. Pro praxi z toho plyne, že
jsou-li naměřené číselné hodnoty
přilnavosti na jedné a druhé straně
rozdílné, případně se od sebe liší
grafické průběhy závislosti přilna-
vosti na frekvenci, je třeba zkontro-
lovat: rovnoměrnost zatížení vozidla
na obou stranách, použití stejných
pneumatik na obou kolech a stejný
tlak v nich, správnou montáž pružin
a celkový mechanický stav zavěšení.

Grafický průběh závislosti přilnavos-
ti na frekvenci by měl mít co nej-
plošší tvar, v okolí rezonanční frek-
vence by neměl mít prudký pokles.
Plošší graf znamená tvrdší prove-
dení zavěšení. Hodnota v minimu
by měla splňovat podmínky, uvede-
né v předchozím textu. Čím je celý
graf posazen výše, tím lepší je stav
zavěšení. 

Na obrázku monitoru je příklad na-
měřených průběhů. Měřeným vozid-
lem byl OPEL Omega. Je vidět, že
křivky přilnavosti pravého a levého
předního kola mají prakticky shod-
ný průběh, ale číselné hodnoty mini-
ma přilnavosti jsou nízké a nevyho-
vující. Křivky průběhu přilnavosti na
zadních kolech jsou značně rozdílné
a potvrzují tak chybu zavěšení,
kterou signalizují i číselné hodnoty,
rozdíl mezi pravou a levou stranou
26 %.

Na základě uvedených informací lze
konstatovat, že zavěšení všech kol

měřeného vozidla vyžaduje podrob-
nou kontrolu, odstranění všech vůlí,
případně výměnu tlumičů.

Posledním testem je zkouška brzd.
Její provedení a vyhodnocení je
prakticky shodné jako diagnostika
brzd na válcové zkušebně (bylo po-
psáno v minulém čísle Formule
4/2002). Výsledky ukazují následné
obrázky.

Ing. Jičínský, Ing. Růžička, Ing. Staněk
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SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEU
Zima vrcholí a opět se začíná přibližovat doba, kdy budeme v pneuservisech vyměňovat pneumatiky zimní za letní. Rád bych se
zmínil se o problému, který by mohl nastat u nejnovějších modelů automobilů.

Nejnovější modely vozů mohou být
vybaveny systémem pro kontrolu
tlaku v pneumatikách. Systém zvaný
Tire-Safety-System (dále jen TSS) je
hlídač, který permanentně kontro-
luje tlak a teplotu v pneumatice. Ve
všech čtyřech kolech je k dispozici
baterií napájená elektronická jed-
notka, která v krátkých odstupech
vysílá informaci o stavu pneumatiky
přijímací jednotce. Ta je umístěna
ve vnitřním prostoru vozidla. V jed-
notce jsou data pro každé kolo zvláš-
tě vyhodnocena a zjištěné rozdíly
jsou jako porucha hlášeny řidiči.
Protože vnitřní teplota pneumatiky
působí na tlak, je tento tlak přepo-
čítáván. Požadované hodnoty tlaku
pneumatiky mohou být nastaveny
výrobcem vozidla nebo mohou být
upraveny řidičem. 
U výměny pneumatik by měli me-
chanici vědět pár faktů k tomuto sys-
tému. Musí nejdříve znát rozdíly me-
zi normálním kolem a kolem s TSS.
U kol vybavených TSS jsou ventily
z hliníku. Navíc na displeji palubní
desky musí být ještě symbol pneu-
matiky s vykřičníkem a kalibrační
tlačítko, rovněž se symbolem pneu-
matiky. Potom je TSS instalován. 
Je-li TSS ve vozidle poznán, musí být
mechanik opatrný při demontáži
pneumatik z ráfku - zvláště u montáž-
ních strojů s odrážecí lopatkou. Od-
rážecí lopatku nesmí nasadit k ven-
tilu! Na obou stranách ráfku musí
pneumatiku vždy odrážet naproti
ventilu. U montážních strojů s rolka-
mi je nebezpečí poškození minimál-

ní. Při stahování pneumatiky se musí
montážní trn nasadit asi 15 cm za
ventil. Hranu ráfku a místo vyboulení
pneumatiky je nutné natřít trochou
mýdlové vody. Nesmí používat žád-
nou montážní pastu, protože ta může
zalepit filtrovací plochu snímače!
Vyboulení pneumatiky nesmí během
montáže tlačit na snímač. 
Po odstranění pneumatiky prohléd-
neme, zda snímač kola není znečiš-
těn, špatně nasazen nebo zda nechy-
bí. K vyčištění použijeme jen hadřík,
který nepouští chlupy. V žádném
případě ne tekuté přípravky nebo
tlakový vzduch. Když je filtrovací
plocha snímače znečištěna   nebo je
vidět jiné poškození snímače kola,
tento i s ventilem musíme vyměnit.
Ventil samotný se musí vyměnit,
pokud jsou samozajišWovací upevňo-
vací šroub nebo převlečná matka
pryč. Oba nenahrazovat! Také když
snímač kola už více jak jeden mili-
metr odstává, musí se ventil vymě-
nit. Pro montáž platí stejné zásady
jako pro demontáž.
Na konci výměny pneumatik nebo
výměny zimních kol  se musí systém
znovu zkalibrovat. Pokud byl tlak
vzduchu úmyslně zvýšen, například
před jízdou na dovolenou, musí být
rozdílné hodnoty systému sděleny.
Po změně tlaku stiskneme kalibrační
tlačítko umístěné na středové kon-
zoli, na přístrojové desce nebo na

multifunkčním volantu. Pomocí ka-
libračního tlačítka jsou tlaky uloženy
do paměti. Přezkoušení systému dá-
vá jistotu, že je minimálně jistý tlak
v pneumatikách nebo že rozdíly tla-
ku mezi jednotlivými pneumatikami
nejsou velké.
Musíme upozormit ještě na jeden
problém, a to na transport kol se
snímačem TSS. Zde přijímá systém
současně osm místo čtyř signálů,
které do vozidla rovněž posílají další
kola v dosahu přijímače. Kvůli nevě-
rohodným signálům dává systém
hlášení „není k dispozici". Podobně
se může chovat systém, když je dru-
há sada kol uložena v garáži v těsné
blízkosti vozidla. Zákazník na to mu-
sí být upozorněn, aby po zpětném
transportu kol byla nově zkalibro-
vána. 

Ing. Zbyněk Sedlář

Správný postup montáže elektroniky TSS je následující:
Samozajiš%ovací šroub (1) prostrčíme přes těleso snímače (2) a dvěma
až třemi pootočeními zašroubujeme do ventilu (3). Pak připojíme,
společně prostrčíme do otvoru pro ventil a namontujeme
vymezovací podložku (4) a převlečnou matku (5). Potom
nasadíme montážní kolík (7) do radiálního otvoru
ve ventilu a převlečnou matku přitáhneme
utahovacím momentem 4 Nm. 
Montážní kolík opět 
odstraníme a snímač 
kola lehce dotlačíme 
do lůžka v ráfku tak, až 
budou  dosedací body 
na svém místě.
Posledním krokem 
je dotažení 
upevňovacího 
šroubu rovněž 
utahovacím
momentem 4 Nm.

Abychom se vyhnuli poškození sní-
mače při demontáži pneumatiky, mu-
síme vždy odrážecí lopatku nasadit
na protilehlou stranu od ventilu.

Montážní trn je nutné nasadit vždy asi
15 cm před ventil, jen tak zabráníme
poškození snímače.
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Vybavení pneuservisu
Přípravky pro
přesné upnutí
HAWEKA
- dokonalé vystředění

= dokonalé vyvážení
- zajistí využití přesnosti vaší

vyvažovačky

Středící vložky DUO-EXPERT
- zaručený dotyk v 8 bodech

Upínací desky 
- doporučené pro litá kola

Distanční vložky OFF-ROAD
- pro podporu středění zezadu

Generátory dusíku
- šetří náklady
- vestavěná nádrž

zkracuje čas hustění

Sprinter Express
Nosnost 2500 kg
Zdvih 982 mm
Doba zdvihu 9 s
Přejezdová 102 mm
výška

Zařízení pro montáž a demontáž
plášQů užitkových vozidel:
- upnutí pomocí čelistí nebo

za středový otvor
- intuitivní ovládání na

přenosném sloupku

Vyvažovačka B 200 pro osobní
a užitková vozidla:
- motorový pohon,

otáčky <100 1/min
- statické a dynamické vyvážení
- pomocný zvedák kol

Vyvažovačky pro osobní a lehká
užitková vozidla:
- ruční nebo motorový pohon
- automatický průběh měření
- statické nebo dynamické

vyvážení
- rozdělení závaží za paprsky kola
- přesnost vyvážení 1 g
- pneumatické upnutí kola-typy SP

B 356

B 200

B 391

B 303

NOVINKA

AKCE
do 30.4.2003

Nový ceník!
Mnoho přístrojů za nižší ceny.

Katalog vybavení autoservisů
Máte zájem o zaslání katalogu vybavení autoservisů?
Máte náš katalog a zajímají vás aktuální ceny?

Váš požadavek rádi vyřídíme:
fax 261 300 513, tel. 261 300 438 
monika.brehova@cz.bosch.com

Zařízení pro montáž a demontáž
pláště: 
- poloautomatická a automatická
- automat. vymezení vůle od ráfku
- jedno a dvourychlostní
- pro standardní

pneumatiky,
pneumatiky
„Run Flat” a
„systému PAX”

- pomocná 
ramena 
pro nízko-
profilové
pláště

Akční sleva 8 %

na všechny výrobky

Objednávky na tel. 261 300 422, fax 261 300 513,
automobilova.diagnostika@cz.bosch.com



Zkoušky na výbornou
Na Bosch školicím středisku jsme zastihli pana Jiřího Langa, spolumajitele sokolovské společnosti L&B AUTO universal s.r.o.
Pan Lang, stejně jako ostatní účastníci třídenního emisního školení na vznětové řízené systémy, právě dělal závěrečné teoretické
a praktické zkoušky. Úsměv na tváři dokazoval, že zkoušky dopadly na výbornou.

Co vám dalo školení od firmy Bosch?
Dozvěděl jsem se mnoho nových
informací, které jsem dosud neznal.
Navíc jsem měl příležitost zkusit si
věci, které jsou pro mě nové nebo je
nemám úplně zažité. Spojení teore-
tické a praktické části školení na
sebe dobře navazovalo. 

Využijete poznatky ze školení ve vašem
servisu?
Určitě, protože kromě teorie si
odvážím mnoho praktických doved-
ností. Naučil jsem se například
nastavení řadového dieselového čer-
padla. Lektor Zdeněk Komárek je
výborný a má obrovské znalosti a
zkušenosti. Školení není suchou
teoretickou přednáškou, kde si neu-
mažete ruce. Vše jsme si osahali,
protože jsme pracovali s diagnostic-
kými přístroji a na předem připrave-
ných vozech. 

Má smysl jezdit na školení?
Jako každý člověk ze servisu dělám
od rána do pozdního večera a
sledovat novinky spolu s vývojem je
velmi těžké. Nechci jezdit na akade-
mická povídání, ale na školení, kde
se naučím. Jsem rád, že Bosch tako-
vá školení pořádá. Vždy se do časo-
pisu Formule Bosch podívám, co se
chystá nového, a podle nabídky se
rozhodnu.

Profesionální vědomosti
a znalosti
Kromě kvalitních dílů a diagnostic-
kého vybavení jsou dnes nezbytné
znalosti a vědomosti. Bosch nabízí
komplexní systém vzdělávání pro
každý servis. Dlouholeté zkušenosti
Bosch, profesionální tým lektorů
v čele se Zdeňkem Komárkem mají
velký ohlas a o školicí středisko
Bosch je zájem. Vyberte si školení
spolu s termínem na www stránce
www.bosch.cz/aa.

Technická školení
- rozsáhlá a významná skupina

školení obsahující témata diagnos-
tika a opravy emisních systémů

motorových vozidel, vstřikování
benzínu, brzdy a ABS osobních
vozů, autoelektrika, vstřikování
nafty, opravy vstřikovacích čerpa-
del.

Produktová školení
- novinky na trhu dílů, základní

technické parametry

Obchodní dovednosti
- komunikační dovednosti pro pře-

jímací techniky, prodejní doved-
nosti pro obchodní zástupce, říze-
ní vnitřního chodu firmy

Obsluha diagnostické techniky
- podrobné seznámení uživatelů

s možnostmi zařízení a jejich prak-
tickými aplikacemi

Bližší informace a aktuální nabídku školení firmy Bosch najdete na
www.bosch.cz/aa

Termíny školení Bosch - březen 2003
6. - 7.3. FWA Měření geometrie náprav - FWA 510

10. - 12.3. VŘ Emisní - Vznětové řízené systémy
13. - 14.3. KTS Testery elektronických systémů KTS 500,

KTS 520/550/650
17. - 19.3. EL IV. Komfortní elektronika, navigace, CAN-BUS
20. - 21.3. KTS Testery elektronických systémů KTS 500,

KTS 520/550/650
24. - 26.3. ZŘ I. Emisní - Zážehové systémy řízené - centrální

vstřikování
27. - 28.3. ABS ABS cizí systémy

20  |  Formule Bosch  |



námi objeví jeho grafické znázorně-
ní s rozložením do nejmenšího dí-
lu. Pokud jde o agregát, jsme nej-
prve informováni o jeho složení
z jednotlivých skupin (např. řadové
čerpadlo + regulátor + dopravní
čerpadlo) a následnou volbou poža-
dované skupiny přecházíme na
rozpadový obrázek. K rozpadové-
mu obrázku patří seznam náhrad-
ních dílů, který je s obrázkem inter-
aktivně propojen. Pohodlnější hle-
dání potřebného dílu umožní funk-
ce Zoom. Rychlou orientaci usnad-
ňuje také stejné řazení náhradních
dílů, vždy pro konstrukčně podob-
ný typ čerpadel. Pro snazší výběr
náhradních dílů při opravě jsou
v seznamu označeny díly, které
podléhají opotřebení. V případě
větší opravy jsou nabízeny kromě
jednotlivých dílů i sady (např.
těsnění). Pro optimalizaci sklado-
vých zásob je užitečná funkce, která
umožňuje zjistit, v kolika výrobcích
a v jakých typech se vybraný ná-
hradní díl používá.   

Jiří Šrajer

Informační systém ESI[tronic] - ESI D
Agregáty pro vznětové motory jsou stále náročnější. Technika se stává díky rostoucím vstřikovacím tlakům a přesnějšímu
dávkování paliva stále komplikovanější. Získat co nejvíce  informací pro opravu a údržbu je tedy nezbytné. Další, z postupně
představovaných částí informačního systému ESI[tronic], je segment označovaný písmenem D. Užitečné je každému, komu nafta
příjemně voní a zabývá se opravami agregátů pro dieselové motory.

Co ESI D nabízí?
Instalací ESI D získáme katalog,
který obsahuje přes 14 000 katalo-
gových listů s přehledem více než
1,1 milionu náhradních dílů pro
řadová i rotační vstřikovací čerpad-
la, regulátory, dopravní čerpadla a
vstřikovače. Obsah je v průběhu
roku čtyřikrát aktualizován. V po-
sledních aktualizacích jsou postup-
ně doplňována i nejmodernější ro-
tační čerpadla typu VR, VM a vyso-
kotlaká čerpadla pro systém
common rail. 
ESI D je možné instalovat a pou-
žívat samostatně nebo v rámci sys-
tému ESI[tronic] např. v kombinaci
s ESI W (seřizovací hodnoty pro
vstřikovací čerpadla). Protože firma
Bosch zajišWuje rovněž servis pro
čerpadla japonského výrobce
ZEXEL, nabízíme pro ně také ob-
dobný katalog náhradních dílů na
ESI ZD.

Jak se v ESI D orientovat?
Po zadání objednacího čísla nebo
typového označení výrobku se před
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Bosch Auto Team rychle roste
Je tomu již rok co jsme vám poprvé představili program Bosch Auto Team (B.A.T.). Zájem byl a je opravdu veliký, protože B.A.T.
využívá více než 150 servisů. Hodnota finanční bonifikace, kterou se jim Bosch zavázal v případě splnění podmínek B.A.T.
vyplatit, činí přes 5 milionů Kč. Chcete i vy využít výhod B.A.T. a stále nevíte, jak na to? Základní pravidla vám pomohou.

Základní pravidla B.A.T. pro
servis
1. Zapojením do programu B.A.T.

vzniká pro autoservis možnost
získání 20 % finanční bonifikace
na nákup servisního vybavení
z nabídky divize Automobilová
technika. 

2. Získání finanční bonifikace je
spojeno s odběrem náhradních
dílů a autopříslušenství BOSCH
od autorizovaného smluvního
velkoobchodu ve výši odpovídají-
cí smluvně dohodnuté částce. 

3. Autoservis podepíše rámcovou
kupní smlouvu s vybraným velko-
obchodem. Na základě smlouvy
odebírá náhradní díly a autopří-
slušenství z nabídky Automobilo-
vé techniky Bosch. Smlouva je
podepisována minimálně na do-
bu 6 měsíců.

4. Nárok na finanční bonifikaci
vzniká pouze při dodržení obra-
tových kriterií a dobré platební
morálce. Tento vztah, stejně tak
jako podmínky a principy z toho-
to vyplývající, definuje přesně
rámcová kupní smlouva. 

Výpočet finanční bonifikace 
Výše finanční bonifikace, kterou au-
toservis může získat, se vypočítává
buV  z katalogové ceny zakoupené-
ho vybavení autoservisu nebo z cel-
kové ceny odebraného autopříslu-
šenství Bosch. Pro výpočet je vždy
rozhodující nižší hodnota z obou
uvedených. Pro větší názornost uvá-
díme oba konkrétní příklady výpoč-
tu. 

Příklad č. 1:
Pokud je katalogová cena odebrané-
ho vybavení autoservisu nižší než je
celková hodnota odebraného auto-
příslušenství Bosch, pak je kupující-
mu poskytnuta finanční bonifikace
ve výši 20 % z ceny zakoupeného vy-
bavení autoservisu Bosch. 

Servis se rozhodne zakoupit zvedák
za 85 000 Kč. Podepíše rámcovou
kupní smlouvu, která ho zavazuje
k odběru autopříslušenství Bosch
v minimální hodnotě 85 000 Kč (ná-
kupní ceny bez DPH). Protože servis
během dohodnuté doby splnil pod-
mínky minimálního odběru náhrad-
ních dílů Bosch, dostává od svého
velkoobchodního partnera finanční
bonifikaci 20 % na odebraný zvedák
ve výši 17 000 Kč. 

Příklad č. 2: 
Pokud je katalogová cena odebrané-
ho vybavení autoservisu Bosch rov-
na nebo vyšší než je celková hodno-
ta odebraného autopříslušenství
Bosch, pak je kupujícímu poskytnu-
ta finanční bonifikace ve výši 20 %
z celkové hodnoty odebraného auto-
příslušenství Bosch.

Servis se rozhodl koupit zvedák za
85 000 Kč. Podepsal rámcovou kup-
ní smlouvu, stejně tak, jako je uve-
deno v příkladu č.1. Může však ve
velkoobchodě nakoupit autopříslu-
šenství pouze za 70 000 Kč. Podepi-
suje tedy smlouvu ne na cenu zaří-
zení, nýbrž na částku sjednanou,
tedy na 70 000 Kč. Protože servis
během dohodnuté doby splnil pod-

mínky minimálního odběru náhrad-
ních dílů Bosch, dostává od svého
velkoobchodního partnera finanční
bonifikaci 20 % ze sjednané částky,
tedy 14 000 Kč. 

Závěr
Program B.A.T. nabízí jedinečnou
příležitost získat 20 % úsporu a stále
rostoucí počet servisů využívá této
šance. Obchodní zástupci Bosch (viz
www.bosch.cz/aa/distribuce.php)
vám rádi vše vysvětlí a zodpoví
případné dotazy.

Nový ceník vybavení
autoservisů!
Mnoho přístrojů za nižší ceny.

Katalog vybavení autoservisů
Máte zájem o zaslání katalogu
vybavení autoservisů? Máte náš
katalog a zajímají vás aktuální ceny?

Váš požadavek rádi vyřídíme:
fax 261 300 513, tel. 261 300 438 
monika.brehova@cz.bosch.com
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Stojánek Oto - OTOS, Benešov, 317 723 668;
Pert Tlamka AUTO-SPORT, Blansko, 516 413 534;
Pavel Stárek, Brno, 548 216 619;
Provex Nova, spol s.r.o., Brno, 548 534 607;
Future Tech, České Budějovice, 386 105 014;
App, Hradec Králové, 495 220 419;
AUTO DONTH, Cheb, 354 436 996;
Autogar, Jihlava, 567 311 299;
Küblbeck, spol. s.r.o., Karlovy Vary-Doubí, 353 332 596;
Autodrát spol. s.r.o., Kladno, 312 688 806;
BRANCO, spol. s r.o., Kolín, 321 741 399;
Josef Švančar, Kravaře, 553 671 720;
ing.Viktor Trdlica, Kroměříž, 573 335 655;
Karel Bill - Auto ACC, Kunín, 556 749 312;
Jeřábek-Zavřel, Kuřim, 541 230 324;
Autobados, Liberec, 482 736 373;
Autobados Mnichovo Hradiště, 326 771 971;
AUTO DONTH, Most, 476 106 808;
Vlastimil Goby, Nové Jirny Praha východ, 281 960 865;

Ing. Josef Jirmásek, Aš, 354 527 527; 
Autobados, Brno, 545 234 989; 
Autostyl s.r.o., Brno, 545 226 014; 
Auto ZM, Brno, 547 227 230; 
Kopecký s.r.o., Brno, 543 321 279; 
Vladimír Bracek, Brno, 545 212 653;  
Madoil, Břeclav, 519 321 573; 
Jan Balada, Bzenec, 518 384 278; 
Roman Valenta, Děčín, 412 513 334;
Vlastimil Rosecký, Hamry nad Sázavou, 566 620 622; 
AUTO DITO, Havlíčkův Brod, 569 429 201; 
Autopartner - B. Urbanová, Hradec Králové, 495 534 705; 
Stanislav Mareš - Akuservis, Humpolec, 565 532 371; 
Autocapital, Chrudim, 469 637 473; 
Auto Hobby, Jeseník, 584 412 356; 
Jihlavské Autoopravny, Jihlava, 567 321 588; 
Petr Vinš autodíly, Kladno, 312 660 075-8; 
Renovak, Kostelec nad Orlicí, 494 321 321;
Autocombi, Kutná Hora, 327 513 119; 

Velkoobchodní partneři firmy Bosch
AUTO DONTH, Ostrov nad Ohří, 353 615 840;
App, Pardubice, 466 63 62 61;
Svatopluk Černík, Plzeň, 377 227 937;
Küblbeck Bosch s.r.o., Plzeň, 377 462 318;
Václav Šteiner - AUTOSS, Plzeň-Šlovice, 377 828 117;
Avent, Praha 1, 224 324 888;
AUTO JK, spol. s r. o., Praha 3, 222 729 786;
Jaroslav Bureš, Praha 10, 272 770 489;
Karel Havel - Boschservis, Přerov, 581 225 425;
Jiří Syřiště, S a S , Příbram, 318 629 086;
Autoservis Rada, Soběslav, 381 522 030;
AMD, Svitavy, 461 532 256;
BENOL Teplice s.r.o., Teplice, 417 533 136;
Pavel Langer, Třebíč, 568 847 209;
Autobados Turnov, 481 313 576;
Vladimír Šilhart AEI, Ústí nad Labem, 475 211 237;
Autobados Vrchlabí, 499 422 415;
PAS, Zábřeh, 583 499 304;
Garáže Krč, Znojmo, 515 227 941;

Autoservis Urban, Lanškroun, 465 323 224; 
PREMIA, s.r.o., Liberec, 485 103 978; 
Diamos, Měřín, 566 544 319; 
Dítě spedition, Náchod, 491 421 866; 
Rall s.r.o., Ostrava, 596 635 123; 
Zdeněk Návrat - Autotwin, Ostrava, 595 781 241;
Hakve, Pardubice, 466 303 315; 
SERVIS JAROV, s.r.o., Praha 3, 251 002 351; 
AUTO SVOBODA s.r.o., Praha 4, 602 720 275; 
Ing. Libor ZÁRUBA, Praha 6, 224 319 691; 
Josef Jíša - AUTOSERVIS, Praha 9, 284 820 857;
AUTOCORA OBCHODNÍ SPOL., Praha 10, 272 704 869; 
Petr Plašil, Praha 10, 271 737 365; 
E.M.T., Říčany u Prahy, 323 613 190-2; 
ATS-servis v.o.s., Trutnov, 499 815 283; 
Starý s.r.o., Uherské Hradiště, 572 551 026; 
Dolon Car - K. Balcar, Vysoké Mýto, 465 422 814; 
Dolon Car - O. Dobeš, Žamberk, 465 613 753; 
Stanislav Březina, Židlochovice, 547 238 438;

Obchodní partneři firmy Bosch



Robert Bosch odbytová s.r.o., Automobilová technika
Pod Višňovkou 1661/35, 142 01  Praha 4 - Krč

tel. 261 300 438, fax 261 300 513, automobilova.technika@cz.bosch.com
automobilova.diagnostika@cz.bosch.com, www.bosch.cz/aa, www.esitronic.cz

Informace za skvělou cenu
ESI A -  katalog náhradních dílů 

• Katalog náhradních dílů pro 
- 18 000 osobních vozů
- 12 000 užitkových vozů
- 5 000 motocyklů
- 8000 tahačů, traktorů a speciálních vozů

• Pokrytí 95 % vozů v Evropě
• Základní vyobrazení dílů 

• Jednoduché a přehledné vyhledávání v češtině
• Snadná instalace 
• Aktualizace čtyřikrát ročně
• Moderní DVD nosič
• Oboustranné převody mezi díly výrobců vozidel

a Bosch díly
• Možnost rozšířit o další části ESI[tronic]

* cena bez DPH platná za měsíc v roce 2003 při uzavření licenční smlouvy na kalendářní rok

ESI[tronic] - ESI A

ESI A šetří skladové náklady, protože vám ukáže všechny vozy, pro které můžete použít vybraný díl.
Kompletní informace na www.esitronic.cz nebo u velkoobchodních partnerů Bosch (viz seznam nad mapou na str. 23).

ESI A
Akční cena

50 Kč měsíčně *


