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Vyzkoušejte si nový KTS 200
na stánku Bosch v Brně!
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Partner na dlouhou trať
– účinné a výhodné spojení
Využijte servisní koncept Bosch pro
růst vaší firmy. Zajistěte si budoucnost
na stále náročnějším trhu autoopravárenství. Připravte se na vzrůstající
požadavky zákazníků na kvalitu a komplexnost služeb.
Bosch jako tradiční výrobce systémů automobilů rozumí vašim potřebám a požadavkům. Servisní koncept Bosch Car
Service vychází z jednoho století zkušeností vývoje technologií, které ovlivnily
automobilový průmysl. Systémy vstřikování benzin a diesel, kompletní řešení
podvozku vozidla – systémy ABS, ASR,
ESP včetně brzd, elektrická výbava vozidel a komfortní systémy jsou velmi často
využívány výrobci automobilů nejrůznějších značek.

Kvalitní informace jsou základem
kvalitní služby
Současný automobil je vybavován složitými systémy. To vše v zájmu bezpečnosti a komfortu. V budoucnosti lze
očekávat nástup technologií šetrnějších
k životnímu prostředí – hybridní systémy a alternativní pohony. Obstát může
pouze autoservis, který má k dispozici
kvalitní informace. Bosch používá vlastní informační systém ESI[tronic], který
obsahuje potřebná technická data, komunikační software, návody na vyhledávání závad, plány zapojení, normočasy
a další údaje nezbytné pro každodenní
dílenskou praxi.

a efektivně vyučuje systémy, které jsou
použity v současných automobilech.
S předstihem rovněž informuje o systémech, které budou v nejbližší době
použity v prvovýbavě. Smluvní partneři
– Bosch Car Service – rovněž absolvují
školení pro servisní specialisty – přejímací techniky.

Náročný zákazník vyžaduje
nadstandardní služby
Konkurenční výhodou autoservisu je, pokud dokáže nabídnout služby, na které
je zákazník zvyklý ze značkového servisu. Bosch má pro svoje smluvní partnery asistenční službu a záruku mobility
provozovanou ve spolupráci s ÚAMK
– Bosch Mobility Assistance.

Image značky Bosch podpoří vaše
jméno v regionu

Kompletní servis pro naše
partnery
Servisní koncept Bosch je zaměřen na
kompletní opravárenské služby zákazníkům. Našim servisním partnerům vytváříme zázemí pro poskytování těchto služeb. Autorizované velkoobchody jako dodavatelé diagnostiky a dílenské techniky
Bosch i náhradních dílů Bosch současně
zajišťují i servis techniky a poradenství.
Bosch také každoročně zajišťuje audity
kvality poskytovaných služeb a dílenské
testy.

Vzhled exteriéru a interiéru provozoven
smluvních partnerů Bosch je jednotný
a nezaměnitelný, rovněž jako další prvky – oblečení personálu, servisní vozy,
tiskoviny …
Také základní nabídka služeb je pro zákazníky Bosch Car Service jednotná, aby
přednostně vyhledávali při svých problémech na cestách právě partnery sítě
Bosch, pokud již jsou zákazníky Bosch
Car Service.

Mediální podpora servisních
partnerů Bosch
Činnost a prosperita servisních partnerů Bosch je podporována technickými
články a inzercí v nejčtenějších motoristických časopisech. Se servisním konceptem Bosch Car Service je motoristická veřejnost seznamována na veletrzích
v Brně a Nitře.
Milan Ernest

Možnost komunikace při řešení
problémů

Rozvoj firmy závisí na vzdělávání
vašich pracovníků
Školicí středisko Bosch má velmi vysoký
kredit. Pracoviště pro vzdělávání techniků a mechaniků smluvních autoservisů
Bosch je vybaveno špičkovými přístroji. Tým zkušených lektorů odpovědně

Pro naše servisní partnery máme k dispozici technické poradenství – hotline,
kde mohou s technikem konzultovat
technické detaily použitého dílu a systémů Bosch a postup při odstraňování
závady. Rovněž mohou nahlížet do databanky řešení závad, která je sestavena
ze zkušeností Bosch Car Sevice při odstraňování konkrétní závady.

Zajímá vás koncept servisu Bosch? Zavolejte správci servisní sítě:
Morava a jižní Čechy, Milan Švancara: 602 133 583 / Čechy, Milan Ernest: 602 122 255
Slovensko, ing. Peter Skyva: 905 268 410 / www.bosch-service.cz / www.bosch-service.sk
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Servisní koncept Bosch pro váš úspěch
Jeden partner pro diagnostiku, náhradní díly,
technické informace, poradenství a vzdělávání v oboru

Proč koncept Bosch?

Přístup k aktualizovaným
technickým informacím a rozsáhlé
databance závad

DIPLOM

CERTIFIKÁT
Firma

AUTO TZ s.r.o.

Autoservis AES, s.r.o.
sa umiestnila
je členem celosvětové servisní sítě Bosch Service.

na 1. mieste

Tento Bosch Service má k dispozici potřebné předpoklady k provádění kvalifikovaných prací
na vozidlech. Toto je zajištěno pravidelnými audity kvality a opatřeními pro další rozvoj podle
standardů společnosti Robert Bosch GmbH, Karlsruhe, Německo.

Vysoká známost a povědomí
značky Bosch

Silná a stabilní mezinárodní síť
Bosch Car Service

Dodávka náhradních dílů v kvalitě
prvovýbavy

Technické novinky a aktuality
z první ruky

Špičková diagnostická technika
a garážové vybavení

Komplexní technické informace
ESI[tronic]

Podnikání nadále pod svým jménem

Navštivte stánek
Bosch Car Service
v pavilonu V na veletrhu
AUTOSALON.

„Profil kvality“
servisnej siete Bosch Service SR
za rok 2006

Datum

Robert Hilbert

Lukáš Nekola

Regional Sales Director

Vedoucí prodeje ČR

ČR/SR

Bosch Car Service ... kompletne, odborne, výhodne.

Konkurenceschopnost díky široké
nabídce služeb za optimální ceny

Možnost poskytování
Bosch Mobility Assistance

Poskytování služeb od nárazníku
po nárazník pro všechny
značky vozidel

Poradenství v automobilové
technice

Můj
servis
...
Můj
servis...

Kvalitní školení, technické
poradenství a hotline

... auto

Můj is...
serv

Opravy vstřikovacích čerpadel, Common Rail, PD; měření emisí;
autoklimatizace; diagnostika, opravy palivových a brzdových
vozidelí
značkyadenstv
soustav; prodej náhradních dílů
chny

ice
Serv
h Car servis.
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ba,
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www

„Úspěchy ve sportu jsem převedl do
svého podnikání a díky spojení se
značkou Bosch jsem mohl vybudovat
profesionální a prosperující
autoservis.“

Proč jste se rozhodl stát se
partnerem Bosch Car Service?

Karel Havel, mistr Evropy v autokrosu, mnohonásobný
autokrosový mistr republiky a držitel 4 Zlatých volantů
a majitel Bosch Car Service v Přerově

Svatopluk Černík s.r.o. Plzeň,
provozuje Bosch Car Service a Bosch Diesel Center

servis
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BOSCH CAR SERVICE, PENTO, s.r.o., Zlín, Louky
300
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• Seříz
tel.: 577 102 935, 724 121 112, www.pentozlin.cz
• Tec radní díly podpora
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Bosch Car Service ... opravy, údržba, servis.
Petr Elis
• Kno
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593 934
elis.cz
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„Autoopravárenství, zvláště pak
specializace na diesel, má v naší
firmě rodinnou tradici. Další
rozvoj jsme jednoznačně spojili
s firmou Bosch.“
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Malý tester s velkým výkonem Bosch KTS 200
Nový přístroj pro diagnostiku řídicích jednotek
Technický popis
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Správné diagnostické zařízení pro
každý autoservis
Pro každodenní provoz moderního autoservisu je potřeba mít k dispozici výkonný a snadno obsluhovatelný diagnostický přístroj. Nový Bosch KTS 200 je lehký,
robustní a kompaktní a nabízí kompletní
diagnostiku řídicích jednotek. Jeho síla
je v rychlé a bezpečné diagnostice moderních technologií vozidel.

Snadnější kontrola, rychlejší
postup k cíli
Diagnostika řídicích jednotek přímo na
vozidle je jednodušší než kdykoliv předtím: s méně než jedním kilogramem vlast-

Počítač

Embedded system
(Linux)

Display

3,5“ barevný TFT,
1/4 VGA, 320x240
bodů

Ovládání

5 tlačítek pro výběr,
zdvojeno pro praváky i leváky, 2 funkční
tlačítka

Pouzdro

Plast/pryž

Provozní
teplota

5 – 40 °C

Hmotnost

600 gramů

Paměť

MMC Card / 2GB

Podporované
diagnostické
protokoly

Blikací kód
ISO 9141-2 K/
L-vedení
SAE-J1850 VPW
(GM,...)
SAE-J1850 PWM
(Ford)
CAN ISO 11898
CAN ISO 15765-4
(OBD)
CAN Singlewire
(jednovodičový)
CAN Lowspeed
(nízkorychlostní)
CAN Midspeed
(středněrychlostní)
CAN Highspeed
(vysokorychlostní)

Konektory

OBD/USB/napájení

Rozměry

220 x 140 x 40 mm

Napájecí
napětí

12–28 Volt DC přes
adaptér do zapalovače, OBD zásuvku
nebo síťový zdroj
100 – 240 Volt AC

Jazyk

23 jazyků včetně
češtiny

ní hmotnosti slučuje kompaktní KTS 200
maximální výkon se snadno zvládnutelnou manipulací. Pro obsluhu stačí jedna
ruka, což je v některých pracovních situacích zvlášť výhodné.

Mimořádně praktický
Bosch KTS 200 je malý samostatný tester, který je po zapnutí díky specifickému operačnímu systému téměř okamžitě připraven k provozu.To usnadňuje
a zrychluje vstupní diagnostiku. Již tato
mobilita vytváří z přístroje pro každou
dílnu ideální doplněk ke stávajícím zařízením. Zvláště pro dílny s časově napjatými pracovními postupy (okamžitý

Výhody Bosch KTS 200 jedním pohledem
• kompletní diagnostika řídicích jednotek
• rozsáhlé pokrytí trhu
• spolehlivá identifikace vozidla
• nové, jednoduché ovládání pomocí menu
• zvlášť výhodný pro rychlé servisní úkony jako je servis oleje, pneuservis,
servis světel apod.
• po zapnutí téměř okamžitě připraven k provozu
• integrovaný, softwarem ovládaný multiplexer
• možnost ovládání levou i pravou rukou
• výhodný vstup do moderní diagnostické techniky

servis, servis oleje, servis světel, servis
pneumatik, apod.) se přístroj jeví jako
optimální testovací zařízení.

Maximálně přizpůsoben pro profil
vašeho servisu
Bosch zná techniku použitou v motorových vozidlech a ví o stále vyšším podílu
elektronických komponentů. Pro posíle... pokračování na str. 6
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Automatické odvzdušnění brzd

Údržba brzd: odvzdušnění stisknutím tlačítka

Kontrola kvality oleje

Kontrola oleje: přehledné hodnoty kvality a hladiny oleje

Přesné nastavení automatické regulace dosvitu

Přesné nastavení světlometů

Přijďte si vyzkoušet nový KTS 200
na stánek Bosch v pavilonu V nebo u vystavujících obchodních partnerů Bosch na veletrhu
AUTOSALON v Brně.
Technické a prodejní informace se dozvíte u obchodních partnerů prodávajících
diagnostiku Bosch – viz strana 6.

Navštivte speciální internetovou adresu: www.bosch-KTS200.com v češtině.
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ní kompetence a efektivní práce dílny je
připraven paket softwaru pro KTS 200,
optimálně pokrývající nejrůznější práce
v servisu.

o řídicích jednotkách a jejich speciálních
funkcích např. u systému motoru/brzd.
Ing. Jan Horák

Powered by ESI[tronic]
Bosch KTS 200 se dodává s předem nainstalovaným, speciálně vyvinutým softwarem ESI[tronic]. Obsluha KTS 200
je tak mimořádně jednoduchá a rychlá.
Funkce tlačítek jsou znázorněny na obrazovce. Podle výkonnosti paketu jsou
k dispozici všechny důležité informace

Česká republika
Velkoobchodní partneři Bosch
*
*

*
*

*
*

*

automobilové díly

Pavel Stárek, Brno, 548 216 619;

*

APP s.r.o., Pardubice-Rosice, 466 636 261;

Allstar Trading, s.r.o., Havířov, 596 410 120;

*

Svatopluk Černík, Plzeň, 377 227 937;

*

Autogar, Jihlava, 567 311 299;

*

Küblbeck, s.r.o., Karlovy Vary-Doubí, 353 332 596;

*

Karel Havel - Boschservis, Přerov, 581 225 425;

BRANCO, s.r.o., Kolín, 321 719 097;

*

Autoservis Rada, Soběslav, 381 522 030;

*

Josef Švančar, Kravaře, 553 671 720;

LUJA dealer s.r.o., Praha 10, 800 100 147;

*

ACCBILL s.r.o., Kunín, 556 749 312;

*

Vlastimil Goby, Nové Jirny, Praha východ, 281 960 865;

AMD, Svitavy, 461 532 256;
*

PAS Zábřeh n Moravě a.s., Zábřeh, 583 499 304.

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

Slovenská republika
Veľkoobchodní partneri Bosch

*

*

*

*

Pál & Pál, s.r.o., Košice, 055 6783888;

*

TOSA, s.r.o., Liptovský Mikuláš, 044 5514673;

*

AUTOSERVIS POVAŽAN, Považská Bystrica, 042 4326577;

*

Marián Troliga - MT, Prešov, 051 7560500;
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL, Vranov n/Topľou, 057 4881600
* Veľkoobchodní partneri s ponukou servisnej a diagnostickej techniky Bosch spolu s náhradnými dielmi.
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Servisní
prohlídky

Údržba
klimatizace

Výměna oleje
Elektrika/Elektronika

Emise
Diagnostika
systémů

Brzdy

Náhradní díly

Staňte se Bosch Service partnerem
• Opravy a údržba vozů všech značek
• Kompletní nabídka servisního konceptu: špičková
diagnostika, aktuální technické informace, kvalitní
náhradní díly, poradenství a vzdělávání v oboru
• Vysoká známost značky Bosch
• Know-how lídra automobilové techniky
• Konkurenceschopnost vůči značkovým servisům
• Celosvětová servisní síť 13 500 partnerů; vznik v roce 1921

Bosch Car Service ... kompletně, odborně, výhodně.
www.bosch-service.sk
www.bosch-service.cz
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Malý tester s velkým výkonem
pro diagnostiku řídicích jednotek
Bosch KTS 200

Novinka!
Optimální tester pro každý autoservis
•
•
•
•

Kompletní diagnostika řídicích jednotek
Spolehlivá identifikace vozidla, rozsáhlé pokrytí trhu
Nové jednoduché ovládání pomocí menu
Zvlášť výhodný pro rychlé servisní úkony jako je servis oleje,
pneuservis, servis světel apod.

Vyzkoušejte si nový tester Bosch na Autosalonu v Brně!
Více informací získáte v češtině na www.bosch-KTS200.com

