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Vážený čtenáři,
toto vydání časopisu Formule mi dává
příležitost, abych se představil jako
nový Regional Sales Director divize
Automobilová technika firmy Bosch
pro Českou a Slovenskou republiku.
Společně se svým týmem vidím firmu
Bosch jako partnera, který vás aktivně
podporuje ve stále složitějším a vysoce
konkurenčním prostředí autoopravárenství. Vedle široké palety náhradních
dílů nabízíme také odborné znalosti
a řešení pro autoservisy. Diagnostická
zařízení mají vysokou kvalitu i díky tomu, že Bosch je dodavatelem do prvovýbavy, a proto detailně zná nejnovější
automobilovou techniku.
Prostřednictvím tohoto časopisu bychom vám rádi podrobněji představili
tester Bosch KTS 200, který je nyní
nabízen na trhu. Kombinuje hloubku
diagnostiky s velmi jednoduchou obsluhou a je ideálním zařízením pro
všechny typy autoservisů.
Vedle nabídky náhradních dílů a diagnostiky poskytujeme autoservisům
také širokou podporu.
Servisní koncept servisních modulů –
Bosch Injection Systems – spojuje vše,
co potřebuje autoopravna zvládnout
při diagnostice a opravách moderních
zážehových i vznětových vstřikovacích
systémů. Pro ty z vás, kteří hledáte
kompletní servisní koncept, nabízí firma Bosch síť Bosch Car Service, největší síť nezávislých autoservisů na světě.
Užijte si nové vydání našeho časopisu a seznamte s dalšími detaily o KTS
200, ser visním konceptu Bosch
Injection Systems spolu s dalšími zajímavými články.
Robert Hilbert
Regional Sales Director ČR a SR
Automobilová technika Bosch

Dvojí vítězství pro diesel
Vstřikovací technologie Bosch vyhrála
klasický vytrvalostní závod 24 hodin Le Mans
• Auta s dieselovými motory na prvních dvou místech
• Bosch je vývojovým partnerem Audi Sport a Peugeot Sport
• Dieselová technologie nabízí špičkový výkon v kombinaci s nízkou spotřebou
S druhým vítězným závodem pro
Audi R10 TDI v Le Mans opět potvrdilo auto poháněné dieselovým
motorem své prvenství v legendární
24hodinové výzvě v Le Mans. Stejně
jako loni byl Bosch i letos vývojovým
partnerem pro vstřikovací technologii. Bosch dodal speciálně upravené vstřikovací systémy Common Rail
pro závodní auta Audi. V roce 2006
obsadily dva vozy Audi první a třetí
místo.

Foto Peugeot

908 HDi FAP ze stáje Peugeot Sport, též vybavený dieselovým pohonem, dorazil,
když závod 17. června 2007 v 15 hodin skončil, na druhém místě. I pro tohoto výrobce je Bosch vývojovým partnerem dodávajícím vstřikovací systém. Tato technologie
byla vyvinuta ve spolupráci s Peugeot Sport ve velmi krátkém čase.
Dr. Ulrich Dohle, prezident divize Diesel Systems skupiny Bosch, závod nadšeně komentoval: „Oba týmy prokázaly špičkové závodnické výkony a využily výhody dieselu
naplno – vysoký výkon v kombinaci s nízkou spotřebou.“ Závodní technologie a sériově vyráběné systémy žijí v symbióze. „Účast na automobilových závodech nám
pomáhá dále zlepšovat hodnotu a výkon našich sériově vyráběných vstřikovacích
systémů,” řekl Dohle. „Na druhé straně jsou naše dlouholeté zkušenosti ze sériové
výroby základem pro spolehlivou závodní technologii.“
Počet motoristů v Evropě, kteří přecházejí na diesel, stále roste. Zatímco před deseti lety, v roce 1997, bylo pouhých 22 % nově registrovaných aut v Evropě vybaveno
dieselovými motory, jezdilo v roce 2006 už každé druhé auto na naftu. Bosch hraje
vedoucí úlohu ve vývoji dnešních vysokotlakých vstřikovacích systémů a byl prvním
dodavatelem, který rozjel jejich hromadnou výrobu.

Bosch kaleidoskop
• Divize automobilové techniky Bosch zaměstnávala koncem roku 2006 téměř
160 000 zaměstnanců. Z toho bylo přibližně 100 000 zaměstnáno mimo území
Německa – skoro dvakrát tolik než před deseti lety.
• Bosch vyrábí automobilovou techniku ve 120 výrobních závodech ve 25 zemích.
Na celé zeměkouli pracuje téměř 19 000 inženýrů v přibližně 50 vývojových centrech.
• Bosch značně rozšířil svoji působnost v dynamicky se rozvíjejících relativně
vyspělých rozvojových zemích. Například v Indii a Číně se rozběhla výroba systémů Common-Rail pro systémy vysokotlakého vstřikování vznětových motorů.
V Brazílii Bosch zahájil výrobu protiblokovacího systému ABS.
• Před deseti lety dosahovala divize automobilové techniky Bosch asi 66 procent
svého obratu mimo Německo. V současnosti je to skoro 74 procent. Mimoevropský
podíl obchodu současně stoupnul z 30 na téměř 40 procent.
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Autoopravár Junior
Poradie
1.

SOU sv. Jozefa Robotníka, Žilina

2.

SOU strojárske, Martin

3.

ZSŠ, Sabinov

Poradie

Škola (Česká republika)

Súťažiaci

1.

SOŠ dopravná a SOU Ostrava - Vítkovice

Marcel Svačina

2.

SŠ automobilová Jihlava

Luděk Doubek

3.

VOŠ a SŠA Zábřeh

Marek Valenta

dý sám za seba – súťaž jednotlivcov. Na
oblastných kolách sa zúčastnilo 42 mladých adeptov na výborného mechanika
a vo finále si sily zmerali 12. Úlohy pozostávali z teoretickej časti, kde sa najskôr preverili zručnosti 60 minútovým
písomným testom pozostávajúcim z 30
otázok a praktickej časti, kde si mladý mechanici vyskúšali svoje zručnosti
z oblasti diagnostiky vozidiel s dieselovým motorom a ABS systémom, čakala
ich kontrola a nastavenie svetlometov
a samozrejme nemohol chýbať veľmi
obľúbený pneuservis.

vári juniori majú na čo tešiť aj v ďalších
ročníkoch, kde veríme, že účasť bude
stále väčšia a kvalita vyššia. Blahoželáme
všetkým zúčastneným ale hlavne víťazom
a tešíme sa na ďalší ročník Autoopravár
Junior roka 2008.
Branislav Horník

V Českej republike finále pozostávalo zo
14 pracovísk teoretickej časti a 14 pracovísk praktickej časti za veľkej účasti až
28 mladých nádejných automechanikov
– každý z inej školy. Finále prebehlo na
Integrovanej strednej škole automobilovej v Brne.
Firma Bosch sa rozhodla podporovať túto súťaž aj naďalej, a preto sa autoopra-

Plánujete budoucnost?
Bosch podporuje budoucnost nejen mladých automechaniků, ale nabízí také možnost pro ty zkušené. Bosch je největším dodavatelem automobilové techniky na světě a nezávislým autoservisům
poskytuje své znalosti a zkušenosti. Zeptejte se
na výhody členství v síti Bosch Car Service a obraťte se na správce servisní sítě Bosch.
Čechy:
Milan Ernest, tel. 602 122 255
jižní Čechy a Morava:
Milan Švancara, tel. 602 133 583
Slovensko:
Ing. Peter Skyva, tel. 0905 268 410

www.bosch.sk

Firma Bosch darovala do celej súťaže Autoopravár Junior roka 2007 pre
Slovenskú a Českú republiku ceny
v hodnote viac ako 500 000 slovenských
korún. Finále sa uskutočnilo najskôr na
Slovensku vo firme Auto Valušek za účasti 6 škôl s 12 súťažiacimi. Tento ročník
bol na Slovensku vyskúšaný nový model
súťaže a to síce, aby sa z jednotlivcov
stali súťažné tímy zastupujúce svoju
školu. Niektorým tento systém vyhovuje,
iným zasa nie, takže budúci ročník sa
bude znova súťažiť po starom, t.j. kaž-

Škola (Slovenská republika)

www.bosch.cz

Tak ako každý rok, tak aj tento rok,
opäť medzi nás zavítala súťaž pre
mladých mechanikov – Autoopravár
Junior roka 2007. Súťaž sa uskutočnila
na Slovensku ako aj v Českej republike
za veľkej podpory firmy Bosch.

Bosch / Automobilová technika

Spolehlivá zásoba energie pro všechny
vozy – NOVÉ startovací akumulátory Bosch
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cím proudem, prodlouženou životností
a mimořádnou odolností při jízdách na
krátké vzdálenosti.

Specifické oblasti použití
akumulátorů Bosch S3, S4 a S5
Se třemi novými řadami S3, S4 a S5 dodává Bosch akumulátory šité na míru individuálním energetickým požadavkům
všech vozidel. Výběr správného startovacího akumulátoru přitom není žádným
tvrdým oříškem. Závisí na třídě vozidla,
na jeho výbavě elektronickým zařízením,
na převládajícím stylu jízdy a na klimatických podmínkách.

Technologický vývoj automobilů posledních let klade díky stále vyšší míře
použití bezpečnostních i komfortních
systémů zvýšené nároky na kvalitu,
kapacitu i spolehlivost startovacích
akumulátorů. V některých případech
již výrobci přistupují dokonce k montáži
dvou akumulátorů v osobních vozidlech,
kdy je jeden z nich používán pro napájení palubní elektroniky, přičemž druhý
se stará o spolehlivé spouštění motoru
za všech podmínek.
Kvalitu a spolehlivost použitého akumulátoru prověřují i náročnější podmínky
provozu vozidel. Stále častěji jsou totiž
vozidla používána pro jízdu na kratší
vzdálenosti s opakovaným spouštěním
motoru, kdy na vlastní dobíjení akumulátoru zbývá velmi málo času. Akumulátor
musí i za těchto ztížených podmínek
bezvadně pracovat. To se od něj v dnešní uspěchané době prostě očekává.
Opravdovou výzvou je pak ovšem zima
a teploty pod bodem mrazu.

Za komfortním a spolehlivým řešením
napájení palubní elektroniky nejen osobních vozidel již delší dobu stojí společnost Robert Bosch odbytová s. r. o., která nyní na český a slovenský trh uvádí
nový koncept startovacích akumulátorů
Bosch s produktovým označením S3, S4,
S5 s technologií SILVER a S6 s technologií AGM. Nová kompletní řada akumulátorů Bosch tak představuje vždy správný
akumulátor pro každý požadavek na dodávku energie.

Technologie Bosch SILVER
Pod označením Bosch SILVER se skrývá
hned několik konstrukčních a technických novinek. Patří k nim nová slitina
mřížek, efektivnější geometrie mřížek,
přepracované upevnění, víko labyrintu
s centrálním odplynováním, kapsové
separátory z mikroporézního materiálu
a robustní design. Díky těmto inovacím
disponují akumulátory Bosch S* velkým
startovacím výkonem, vysokým nabíje-

Řešení celé rovnice je přitom velmi jednoduché: Pro starší a kompaktní vozidla
s malým počtem přídavných spotřebičů
je určen akumulátor řady S3 – kvalitní
a spolehlivý zdroj energie. Pro vyšší požadavky výkonu v důsledku vyšší třídy
vozidla je předurčena řada S4, která ve
velké míře nachází uplatnění i u asijských
vozidel. Řada S5 je speciálně konstruována pro vysoké energetické požadavky
moderních vozidel vybavených velkým
počtem spotřebičů a bezpečnostních
systémů jako jsou např. ESP, nezávislé topení, klimatizace a CD/DVD přehrávače.

Akumulátory řady Bosch S3
Akumulátory Bosch S3 jsou ekonomickým řešením pro vozidla s nevelkým
rozsahem přídavných elektrických spotřebičů a bez výrazných nároků na napájení originálního vybavení. Velmi dobře
se tak uplatní u starších typů vozidel,
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kterým nabízejí 100% startovací výkon
i za zhoršených klimatických podmínek.
V této třídě vozidel je akumulátor Bosch
S3 zárukou dlouhodobého a spolehlivého napájení při zcela bezúdržbovém
provozu.

a proudy pro studený start dosahují
špičkových hodnot až 920 A. Tím zajišťují spolehlivé startování i vznětových motorů. Překračují požadavky výrobců pro
originální výbavu vozidel, kde pokrývají
přes 85 % trhu. Jedinečná technologie
Silver zvyšuje startovací výkon i životnost

5

všechny plyny vznikající uvnitř akumulátoru mohou volně odcházet. Mezi další
špičkové vlastnosti akumulátoru S6 patří
extrémní odolnost vůči vibracím a zvýšený startovací výkon za studeného stavu
díky lepšímu využití objemu článků.

Akumulátory řady Bosch S4
Technická konstrukce akumulátorů Bosch
S4 byla vyvinuta pro vozidla střední třídy a pro vozidla vybavená komfortními
elektronickými systémy, jimž poskytuje
bezpečné napájení a tedy dlouhodobou
funkčnost. O 15 % vyšší startovací výkon (oproti konvenčním akumulátorům)
zajišťuje rychlé a spolehlivé startování
v jakékoliv roční době. Díky extrémně
nízkému samovolnému vybíjení je akumulátor řady S4 vždy připraven ke startu,
a to i po delší době nepoužívání vozidla.

Krátký pohled do historie

jako první dva zástupci nové řady i S5
vykazuje minimální samovolné vybíjení,
extrémní odolnost při jízdě na krátkých
vzdálenostech a maximální bezpečnost.

Akumulátory řady Bosch S6
(AGM)
Bosch S6 znamená jistotu stálé dodávky energie ve zcela nových dimenzích
pro stále se zvyšující nároky moderních
Akumulátory Bosch S4 svým výkonem

motorových vozidel. Technologie AGM

pokrývají více než 97 % celkového trhu

(Absorbent Glass Mat) zajišťuje bez-

vozidel a bez problémů vyhoví i speciál-

pečné uložení elektrolytu ve skleněném

ním požadavkům asijských vozidel.

rouše, což umožňuje libovolné umístění
akumulátoru, včetně interiéru vozidla.

Akumulátory řady Bosch S5

Vysoké paralelní kontaktní tlaky využíva-

Akumulátory řady Bosch S5 jsou určeny

trémně stabilní elektrické funkční hod-

pro moderní vozidla s rozsáhlou bezpeč-

noty. Dodávka kyslíku z vnějšího prostře-

nostní a komfortní výbavou. Proto se je-

dí je omezena tlakovým ventilem (VRLA

jich kapacita pohybuje od 52 do 110 Ah

– Valve Regulated Lead Acid), zatímco

né ve výrobě elektrod s sebou přináší ex-

Společnost Bosch se však nespokojila
ani s těmito vynikajícími vlastnostmi
a slitiny mřížek dále vyvíjela. Zatím posledním výsledkem vývojového oddělení
Bosch je nová slitina olovo-vápník-stříbro dosahující ještě lepších užitných
vlastností. Ty oceňují i významní výrobci
automobilů po celém světě, a to nejen
v oblasti osobních vozidel. Bosch je jedničkou v napájení i na poli dodávkových
a nákladních vozidel, přičemž stranou
nezůstávají ani trakční akumulátory.
Bc. Petr Semerád
Přednosti nové řady akumulátoru
Bosch S*
• 100% bezúdržbovost;
• bezproblémová montáž;
• extrémní výkon při studených
startech;
• až o 30 % zvýšená životnost;
• vždy bezpečné a konstantní
napájení palubní sítě.

Startovací akumulátory Bosch žádejte u velkoobchodních partnerů Bosch, jejichž seznam najdete na straně 35.

www.bosch.sk

nání s konvenčními akumulátory. Stejně

www.bosch.cz

akumulátorů Bosch S5 až o 30 % v porov-

Firma Bosch začala vyrábět první absolutně bezúdržbový akumulátor již v roce 1983. Kladné i záporné mřížky byly
vyrobeny ze slitiny olova s vápníkem.
Díky legování olova vápníkem byly tyto
akumulátory velmi odolné proti samovybíjení i přebíjení, tedy dvěma faktorům
trvale ovlivňujícím spotřebu vody. Proto
bylo možné, na rozdíl od akumulátorů
s antimonem, jejich bezproblémové dodání do obchodní sítě v naplněném a nabitém stavu.

Bosch / Automobilová technika
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Emisné kontroly – bič na vodičov,
alebo snaha o trvalo udržateľný rozvoj
vykonávateľa emisných kontrol patrí aj
zasielanie všetkých predpísaných údajov
o každej emisnej kontrole do informačného systému ministerstva. Znamená
to, že každá emisná kontrola bude evidovaná v centrálnom registri na ministerstve. Základné a pravidelné školenie
technikov je zahrnuté tiež do povinností
emisného pracoviska.

Druhy emisných kontrol pre vozidlá:

Pri vyslovení pojmov technická kontrola, cestná kontrola, emisná kontrola sa
každému vodičovi zjavuje strach, alebo
obava z niečoho neznámeho, čo pre neho môže znamenať náklady na opravy,
prestoje vozidla vyradeného z cestnej
premávky, ťažkosti, komplikácie, ktoré často nevie predvídať a nevie rozpoznať ich objektivitu. Cíti sa ako hračka
vo vlnách niečoho neznámeho, v čom
sa nevyzná a je odkázaný na milosť
a nemilosť „úradu“, ktorý má pečiatku
a moc. Je to skutočne tak?
Emisné kontroly, ktoré sú len jedným
z týchto „strašiakov“, v priebehu posledného roka dostali v slovenskej legislatíve predpisy, určujúce ich presný
rámec a pravidlá. Tým myslíme pravidlá
nielen pre vodičov, ktorí si majú plniť
povinnosti pristaviť vozidlo v určitých lehotách do stanice emisnej kontroly, ale
aj pre toho, kto, kde a za akých okolností môže emisné kontroly vykonávať, ako
musí byť vybavené pracovisko, čo musí
vedieť a aké ďalšie povinnosti musí plniť
vo vzťahu k orgánom štátneho dozoru.
Je to zákon 725/2004 Z. z. a jeho vykonávacia vyhláška 578/2006 Z. z., ktoré
tieto predpisy upravujú a treba povedať, že v súlade so súčasnými predpismi Európskej únie. Slovensko je jedným

z posledných, tzv. „nových členov únie“,
ktorý takýto komplexný systém emisných
kontrol vozidiel zákonne prijalo.
Zákon 725/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“)
určuje predovšetkým štátny dohľad nad
činnosťou emisných kontrol prostredníctvom „poverenej technickej služby“,
ktorá je povinná:
• Overovať plnenie podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol.
• Spracovávať návrhy metodík emisných
kontrol.
• Overovať vhodnosť meradiel.
• Zabezpečovať základné a zdokonaľovacie školenia.
• Spracovávať údaje o výsledkoch kontrol prostredíctvom informačného systému schváleného ministerstvom.
Pre emisné kontroly v Slovenskej republike v zmysle zákona Ministerstvom dopravy pôšt a telekomunikácii Slovenskej
republiky (ďalej len „ministerstvo“) vybralo organizáciu S-EKA s.r.o., Nitra ako
poverenú technickú službu.
V ďalších paragrafoch určuje rámcové podmienky udelenia povolenia pre
zriadenie pracoviska emisnej kontroly
a udelenia povolenia na vykonávanie
emisnej kontroly. Medzi nové povinnosti

• so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom (s karburátorom);
• so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom (so vstrekovaním);
• so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom vybavené palubným diagnostickým systémom OBD;
• so vznetovým motorom;
• so vznetovým motorom vybavené palubným diagnostickým systémom OBD;
• so vznetovým motorom prestavaným
na zážihový motor s pohonom na plynné palivo;
• so zážihovým motorom prestavaným
na alternatívny pohon plyn.
Pri emisnej kontrole môže byť jej výsledok hodnotený len dvoma stupňami
(KO-systém): spôsobilé, alebo nespôsobilé pre premávku na pozemných komunikáciách.
Od čoho to závisí? Je jediným kritériom
splnenie predpísaných limitov obsahu
sledovaných škodlivých plynov vo výfukových plynoch, alebo sú aj iné kritériá
ovplyvňujúce výsledok kontroly?
• Samozrejme najdôležitejším kritériom
je dodržanie emisných limitov sledovaných škodlivín vo výfukových plynoch
a ďalších technických parametrov.
Výška a zloženie sledovaných parametrov závisí od kategórie emisnej kontroly, druhu motora a roku výroby vozidla.
Vozidlo musí splniť vyhláškou predpísané parametre, ktorých číselnú hodnotu
určil výrobca vozidla. Ak výrobca vozidla
neurčil tieto hodnoty, potom sú stanovené hraničné hodnoty v § 64 vyhlášky.
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Emisné limity - pre zážihové motory
Emisný systém
vozidla
Nezdokonalený

Vozidlá prvýkrát
prihlásené do evidencie

Oxid uhoľnatý CO pri
voľnobehu

Nespálené
uhľovodíky CHX

do 31. 12. 1972

6,00 %

2000 ppm

do 31. 12. 1985

4,50 %

1200 ppm

od 1. 1. 1986
Zdokonalený

Oxid uhoľnatý CO pri
otáčkach 2500 - 3000/min

3,50 %

Rozsah hodnoty
lambda sondy

800 ppm

do 1. 7. 2002

0,50 %

0,30 %

100 ppm

1 ± 0,03

od 1. 7. 2002

0,30 %

0,20 %

100 ppm

1 ± 0,03

• Predpísané identifikačné údaje na vozidle sa musia zhodovať s údajmi v dokumentácii od vozidla.
• Systémy a komponenty ovplyvňujúce
tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch musia byť úplne funkčné, tesné a nevydávajúce neštandardné zvuky.
• Ak je vozidlo vybavené indikátorom palubnej diagnostiky OBD, musí byť funkčný a nesmie signalizovať poruchu.
• Namerané hodnoty nastavenia motora zodpovedajú hodnotám určeným
výrobcom motora.

Lehoty emisných kontrol:
• motorové vozidlá so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom, alebo so vznetovým motorom
s najmenej 4 kolesami na prepravu najviac 8 cestujúcich okrem vodiča, alebo
na prepravu tovaru do 3500 kg - do 4
rokov po prvom prihlásení a potom
každé 2 roky;
• všetky ostatné vozidlá na prepravu
osôb, alebo tovaru – do 1 roka po prvom prihlásení a potom každý rok;
• Vozidlá podľa bodu 1 a 2 používané

Dokedy treba prísť na emisnú kontrolu
Prvé prihlásenie
do evidencie

Lehota na vykonanie prvej
emisnej kontroly

Prechodné
obdobie do

M1 a N1

do 31. 12. 1993

od 1. 4. 2007 do 30. 6. 2007

do 30. 6. 2007

M1 a N1

od 1. 1. 1994 do
31. 12. 1999

od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2007

do 31. 12. 2007

M1 a N1

od 1. 1. 2000

od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008

do 30. 6. 2008

Kategória vozidla

Pokúsili sme sa o základný prehľad všetkého, čo o emisných kontrolách platí pre
vodičov, majiteľov motorových vozidiel.
Každý vodič vie, že to, že mu vozidlo jazdí
a nevykazuje zjavné závady motora neznamená, že prejde emisnou kontrolou. Rôzne
skryté a len nepatrne sa prejavujúce závady na sacom, vstrekovacom, výfukovom,
zapaľovacom, alebo palivovom systéme
vozidla môžu byť príčinou vyradenia vozidla z prevádzky pri predpísanej emisnej
kontrole. V servisnej praxi to znamená,
že mnohé vozidlá, čo dnes jazdia s rôznymi poruchami motora sa ocitnú v servise s požiadavkou prípravy na úspešné
absolvovanie opakovanej emisnej kontroly. Automobilová technika Bosch ponúka
systémové riešenie formou spolupráce
v module Bosch Injection Systems (Bosch
vstrekovacie systémy). Obsahom tejto ponuky sa zaoberá špeciálny článok v tomto

vydaní Fomule. Každý servis, ktorý chce
na takúto požiadavku zákazníka profesionálne reagovať, potrebuje:
• Servisnú techniku
- pre meranie emisii zhodnú s tou, ktorú má schválené emisné pracovisko;
- pre meranie komponentov na vstrekovacom a zapaľovacom systéme;
- pre OBD diagnostiku.
• Diely a systémy, ktoré sú meraním vyhodnotené ako vadné na výmenu vo
vozidle v cenách akceptovateľných zákazníkom.
Ak máte záujem o spoluprácu v tejto
oblasti, spojte sa s veľkoobchodom
– dodávateľom automobilovej techniky
Bosch, alebo s obchodným zástupcom
Bosch.
Ing. Stanislav Gajdoš

pre záchrannú službu, banskú službu,
poruchovú službu plynárenských zari-

sení a potom každé 2 roky;
• vozidlá podľa bodu 1, 2 a 4 používané
pre autoškolu - do 1 roka po prvom
prihlásení a potom každý rok;
• motorové vozidlá so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným
systémom s najmenej 4 kolesami na
prepravu najviac 8 cestujúcich okrem
vodiča, alebo na prepravu tovaru do
3500 kg - do 1 roka po prvom prihlásení a potom každý rok;
• emisnej lehote nepodliehajú motorové
vozidlá podľa bodu 6 mazané zmesou
paliva a motorového oleja a motocykle.

www.bosch.cz

vom prihlásení a potom každý rok;
• traktory – do 2 rokov po prvom prihlá-

www.bosch.sk

adení a taxislužbu - do 1 roka po pr-
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Bosch Emisná Analýza – BEA 150/250/350
BEA 250
Meranie emisií benzínových motorov
Štvorzložkový analyzátor výfukových plynov sa vyznačuje:

Od 1. 1. 2008 bude na Slovensku povinné vykonanie emisných kontrol pre
vozidlá kategórie M1 a N1 s rokom výroby 2000 (prvé prihlásenie do evidencie motorových vozidiel), ktorý sa týka
väčšiny motoristov. Firma Bosch je na
túto skutočnosť pripravená a pripravila pre vás ponuku na emisné prístroje
Bosch BEA.
Prístroj, ktorý už poznajú skoro na všetkých
pracoviskách EK a STK na území Slovenska.
Prístroj, ktorý môžeme modulovať na meranie benzínových motorov (BEA250), na
meranie vznetových motorov (BEA150),
alebo kombináciu oboch meraní – benzín/
diesel (BEA350) s bohatým základným vybavením na úradné a diagnostické meranie
emisií a súvisiacich veličín (teplota, otáčky,
uhol zopnutia, predstih, predstrek, napätie
na lamda sonde a pod.).
Geniálne jednoduchá obsluha, rýchle zadávanie údajov, veľmi prehľadné zobrazenie
nameraných hodnôt na farebnom displeji,
ľahká obsluha priamo z vozidla pomocou
diaľkového ovládača. Prístroj je taktiež pripravený na počítačové spracovanie štatistík a vedenie evidencie. Výsledky meraní
vytlačí BEA na vstavanej tlačiarni ako aj na
externej tlačiarni DIN-A4 (samostatné príslušenstvo). BE250/350 je taktiež navyše
vybavená kompletnou diagnostikou EOBD,
ktorá bude v platnosti od 1. 1. 2009, v cene je už zahrnutá aj najnovšia technológia
Bosch na meranie otáčok z akumulátora
vozidla a kompletné príslušenstvo potrebné na úradné meranie.

BEA 150
Meranie emisií vznetových motorov pri
osobných a nákladných automobiloch
Prenosná meracia komora opacimetra
RTM 430 je umiestnená na zadnej strane
vozíka a vyznačuje sa:
• vysokou presnosťou merania vďaka optimálnemu prúdeniu v meracej komore;
• dlhými intervalmi údržby vďaka patentovanej technológii viacnásobných
vzduchových závesov;
• rýchlym čistením komory;
• výfukovou sondou s nastaviteľnou dĺžkou;
• možnosťou napojenia výstupu z meracej komory na odsávacie zariadenie;
• veľmi krátkou dobou zahriatia: na prevádzku je pripravený už 3 minúty po
zapnutí.

• vysokou presnosťou merania podľa
OIML R 99, trieda 0;
• vysokou stabilitou kalibračných hodnôt;
• rýchlou údržbou: filtre sú ľahko prístupné zo zadnej strany prístroja;
• dlhodobou stabilitou zaistenou použitím infračervenej metódy merania
s detektormi plynu ako prijímača;
• špeciálnym postupom merania pre vozidlá s pohonom na LPG alebo CNG;
• možnosťou rozšírenia o NOx;
• veľmi krátkou dobou zahriatia: na prevádzku je pripravený už 1 minútu po
zapnutí.

BEA 350
Meranie emisií benzínových a vznetových motorov Kombinované zariadenie
na kompletné meranie emisií, cenovo
optimalizovaná zostava zložená z BEA
150 a BEA 250.
Branislav Horník
Príďte na Autosalón Nitra v dňoch
28. 9. - 3. 10. 2007 a presvedčte
sa u našich veľkoobchodných
partnerov na výstavisku, že Bosch
má pre vás riešenie. Srdečne vás
pozývame.
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Lambda sondy Bosch vo vozidlách od
r. 1976 - špičková kvalita od vynálezcu

9

Bez lambda sond je dnes výroba moderných áut s ekologickými zážihovými motormi nemožná. Používaný
názov lambda sonda pochádza z gréckeho písmena lambda (λ), ktorým
označujú technici zmiešavací pomer
vzduch-palivo v danej zmesi.
Moderné automobily disponujú dvoma
i viacerými lambda sondami. Neustále
sa zdokonaľujú a to predovšetkým z dôvodu legislatívnych požiadaviek na znižovanie škodlivých emisií výfukových
plynov.
Od roku 2002 sa lambda sondy používajú aj vo vznetových motoroch.

Lambda sonda diagnostická (zadná) je umiestnená za katalyzátorom.
Konštrukciou a ani účinnosťou sa nelíši
od prednej sondy. Obe sondy dodávajú
napätie, ktorého hodnota závisí od obsahu zvyškového kyslíka. Úlohou zadnej
lambda sondy je vyhodnotenie správnej
funkcie katalyzátora a v prípade závady
na prednej sonde je schopná ju zastúpiť
ako zdroj informácie pre riadenie bohatosti zmesi. Riadiaca jednotka tu porovnáva napäťový signál prednej a zadnej
lambda sondy.

Generácia takzvaných širokopásmových
planárnych lambda sond (typ LSU) dokáže pracovať v širokom rozpätí (od 0,7λ
do λ∞) a je preto vhodná i pre plynové
a vznetové motory.
Na planárnu technológiu celkovo teraz pripadá takmer 75 percent výroby. Okrem
toho vyrába spoločnosť Bosch i staršie
nevyhrievané sondy. Pre všetky vozidlá,
ktoré boli vybavené lambda sondami od
spoločnosti Bosch, je možné ich dodať

použiť viacerými oceneniami vyznamenané univerzálne lambda sondy Bosch.
Spoločnosť Bosch odporúča výmenu
vyhrievaných lambda sond podľa typu
medzi 80 000 a 160 000 kilometrami
a kontrolu každých 30 000 km!
V starších nevyhrievaných modeloch sa
interval pre výmenu pohybuje medzi
50 000 až 80 000 kilometrami.
Opotrebenie lambda sondy sa prejaví
nielen zhoršenými emisnými hodnotami,
ale môže spôsobiť zvýšenie spotreby paliva až o 15 percent!

ako náhradné diely. Pre väčšinu vozidiel

Lubomír Maršálek

existuje okrem originálnej verzie i možnosť
Príklady doporučených maloobchodných cien vybraných lambda sond Bosch
Obj. číslo Bosch

Príklady použitia

Cena CZ*

Cena SK*

0 258 005 143

Škoda Octavia 1.6/55 kW, 74 kW

1 820 Kč

2 225 Sk

0 258 003 666

Škoda Felicia 1.3 / 40 kW, 50 kW

1 350 Kč

1 650 Sk

0 258 986 602

Škoda Octavia 1.4, 1.6/55 kW, 85 kW 2 300 Kč

2 810 Sk

(univerzálna planárna)

* odporúčaná maloobchodná cena bez DPH

Viac informácií poskytnú a objednávky vybavia veľkoobchodní partneri Bosch, ktorých zoznam nájdete na strane 35.

www.bosch.sk

Lambda sonda regulačná (predná) je
umiestnená do výfukového systému motora medzi zberné výfukové potrubie
a katalyzátor.

Lambda sondy sa neustále
zdokonaľujú

www.bosch.cz

Sondy umiestnené vo výfukovom potrubí pred a za katalyzátorom merajú obsah
kyslíka, ktorý indikuje dokonalosť spaľovania a umožňujú optimálnu funkciu
trojcestného katalyzátora. Nadbytok
paliva zvyšuje koncentráciu uhľovodíkov
a oxidu uhoľnatého, kým nedostatok
paliva vedie k vytváraniu oxidov dusíka. Snímač reaguje na obsah kyslíka vo
výfukových plynoch a prostredníctvom
signálov umožňuje riadiacemu systému
motoru korigovať zapaľovanie a vstrekovanie.

Bosch / Automobilová technika
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KTS 200 a meranie emisií vozidiel

Na jar tohoto roku bol uvedený na trh nový tester
pre diagnostiku elektronických systémov vozidiel
pod označením KTS 200. Predstavuje malý prenosný
ľahko ovladateľný tester, ktorého možnosti však rozhodne
niesú malé, na rozdiel od jeho rozmerov. Svojimi schopnosťami vnútornej diagnostiky elektronických systémov sa vyrovná doterajším členom rady testerov KTS 5xx. Pre úplnosť je
treba uviesť, že KTS 200 nedisponuje funkciami paralelného
merania, teda neobsahuje multimeter ani osciloskop.
A teraz k názvu článku: Ako súvisí meranie emisií s vnútornou diagnostikou elektronických systémov?
Nieje žiadnou novinkou, že pri meraní emisií vozidiel s katalyzátorom a elektronickým riadením motora je potrebné komunikovať s riadiacou jednotkou. A to sa vo väčšine prípadov
(keď dáme bokom staršie systémy s blikacím kódom) nezaobíde bez testera vnútornej diagnostiky. Ukážme si na jednom
príklade, ako môže byť taká diagnostika užitočná.

Obr. 2. Po zodpovedajúcej voľbe v jednotlivých výberových
kritériách je vozidlo zidentifikované.

Meraným vozidlom bola Škoda Octavia 2.0 FSI. Ako z označenia modelu vozidla vyplýva, išlo o v súčasnosti najpokročilejšiu technológiu elektronického riadenia motora, teda systém
priameho vstrekovania. Ovšem aj na predošlých systémoch
predchádzajúcej generácie vstrekovania, tj. nepriameho, platia pre diagnostiku rovnaké princípy. Prezrime si teraz jednotlivé nasnímané obrazovky testera od naviazania komunikácie
s riadiacou jednotkou až po výsledky niektorých špecifických
testovacích funkcií.
Stručný komentár k jednotlivým obrázkom je uvedený vždy
pod vlastným obrázkom.

Postup merania
Obr. 3. Pri výbere z ponúkaných skupín riadiacich jednotiek,
alebo elektronických systémov vozidla, bola celkom pochopiteľne vybraná skupina „Riadenie motora“.

Obr. 1. Na začiatku nadväzovania komunikácie je možné voliť
medzi zoznamom posledných 30 vozidiel, s ktorými už bola
v minulosti komunikácia nadväzovaná, alebo zvoliť novú identifikáciu vozidla od začiatku. V našom prípade bola zvolená
druhá možnosť.

Obr. 4. Pri vyhľadávaní systému je počet prehľadávaných systémov obmedzený na 1 (viz „Hľadané systémy: 1/1“), pretože
z predchádzajúcej kompletnej identifikácie vozidla program
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zistil z databanky, že danému vozu prislúcha len jeden možný
systém riadenia motora.

Obr. 5. Nájdený systém riadenia motora je Motronic MED
9.5.10. Zo skratky MED je jasné, že ide o systém s elektronicky
ovládanou škrtiacou klapkou (písmeno E v skratke) a D potom
znamená Direct, tzn. priame vstrekovanie. Dôležitá informácia
je na konci riadku, kde jednotka znamená 1 závadu, uloženú
v pämeti závad riadiacej jednotky motora.

Obr. 7. Uložená závada je emisne závažná. Bez plne funkčnej
lambda sondy nemôže prebiehať regulácia bohatosti zmesi
a nutne sa to prejaví horšími emisiami.

Obr. 8. Bližšie informácie k lambda sonde sa dajú získať v režime skutočných hodnôt. Potvrdzuje sa, že vyhrievanie sondy
je vypnuté a sonda nieje prevádzkyschopná.

www.bosch.cz

www.bosch.sk

Obr. 6. V ponuke diagnostických funkcií sa zameráme na pamäť závad, aby sme zistili, aká závada je uložená, a ďalej sa
pozrieme na testy funkcií.

Obr. 9. Ďalšie dôležité informácie k lambda sonde, alebo k sondám, je možné získať v Testoch funkcií. Na obrázku vidíme ich
zoznam. Ako príklad zoberieme prvý test, označený ako Starnutie
sondy lambda (ř1, s1), čo znamená sondu pred katalyzátorom pre

12
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prvú radu valcov. U nášho testovaného štvorválca je to súčasne
jediný existujúci rad válcov. Je samozrejmé, že tento test bol spustený až po odstránení už skôr vyčítanej závady lambda sondy.

Obr. 12. Výsledok testu – starnutie sondy lambda v poriadku.

Záver
Obr. 10. Nápoveda k vykonávaniu testu hovorí, čo je potrebné
urobiť pre uskutočnenie testu. Pri zošliapnutí brzdového pedálu a súčasne plynového pedálu na doraz sa naozaj otáčky
motoru udržujú v požadovanom rozmedzí.

Z predchádzajúceho popisu niekoľkých skúšobných krokov
celkom zreteľne vyplýva, že s modernými diagnostickými prístrojami pre vnútornú diagnostiku riadiacich jednotiek elektronických systémov je možné jednoducho a pohodlne bez
vynaloženia veľkého úsilia zistiť rad dôležitých informácií
o stave skúmaného systému, v našom konkrétnom prípade
o spôsobilosti vozidla na meranie emisií. Testery vnútornej
diagnostiky sú tak nevyhnutnou a nepostrádateľnou súčasťou
výbavy staníc pre meranie emisií.
Ing. Štěpán Jičínský

Obr. 11. Test práve prebieha pri otáčkach 1880 min-1.
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Bosch KTS 200 - malý tester s velkým výkonem
Nový přístroj pro diagnostiku řídicích jednotek
Výhody Bosch KTS 200:
• 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.

Okamžitě připraven
Bosch KTS 200 je malý samostatný tester, který je po zapnutí díky specifickému operačnímu systému připraven
k provozu téměř okamžitě. To usnadňuje

Bosch zná techniku použitou v motorových vozidlech a ví o stále vyšším podílu
elektronických komponentů. Pro posílení kompetence a efektivní práce autoservisu je připraven paket softwaru pro
KTS 200 optimálně pokrývající nejrůznější práce v servisu.

warem ESI[tronic]. Obsluha KTS 200 je
proto mimořádně jednoduchá a rychlá.
Funkce tlačítek jsou znázorněny na obrazovce. Podle výkonnosti paketu jsou
k dispozici všechny důležité informace
o řídicích jednotkách a jejich speciálních
funkcích např. u systému motoru/brzd.
Software ESI[tronic] KTS 200 se dodává v pěti různých variantách s možností
aktualizace dat z DVD nebo přes internet. Novinkou je v tomto případě i verze
softwaru s licencí na neomezenou dobu, samozřejmě bez možnosti další aktualizace dat (tzv. jednorázový nákup).

Software již nainstalován
Bosch KTS 200 se dodává s předem nainstalovaným, speciálně vyvinutým soft-

Přehled SW znázorňuje tabulka dole na
stránce.

SW ESI[tronic] KTS 200 - diagnostika ŘJ komplet

Ing. Jan Horák
Způsob aktualizace

Počet aktualizací

Standardní předplatné

DVD/www

4 x ročně

Předplatné 1 rok
(minimální doba platnosti 12 měsíců)

DVD/www

4 x ročně

Předplatné 3 roky
(minimální doba platnosti 36 měsíců)

DVD/www

4 x ročně

Předplatné 4 roky
(minimální doba platnosti 48 měsíců)

DVD/www

4 x ročně

Jednorázový nákup

jen DVD

bez aktualizace

Vyzkoušet v praxi, případně získat další technické a cenové informace, můžete u velkobchodních partnerů nabízejících
diagnostiku Bosch – viz str. 35.

www.bosch.sk

Diagnostika řídicích jednotek přímo na
vozidle je nyní jednodušší než kdykoliv
předtím. S méně než jedním kilogramem vlastní hmotnosti slučuje kompaktní Bosch KTS 200 maximální výkon se
snadno zvládnutelnou manipulací. Pro
obsluhu stačí jedna ruka, což je v některých pracovních situacích zvlášť výhodné.

a zrychluje vstupní diagnostiku. Tato mobilita vytváří z přístroje ideální doplněk
ke stávajícím zařízením. Zvláště pro dílny
s časově napjatými pracovními postupy
(okamžitý servis, servis oleje, servis světel, servis pneumatik apod.) se přístroj
jeví jako optimální testovací zařízení.

www.bosch.cz

V současné době, kdy podíl elektroniky použité v motorových vozidlech
neustále narůstá a kdy je téměř každý
mechanický prvek ovládán nebo kontrolován elektronickou řídicí jednotkou, je pro každý úspěšný autoservis
nezbytností vlastnit přístroj pro diagnostiku těchto řídicích jednotek.
Zvlášť přínosné je to v případě, že jde
o malý lehký univerzální přístroj s jednoduchou obsluhou. A přesně takový
je nový Bosch KTS 200.
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Školení pro autoservisy z České i Slovenské
republiky
nů. Účastníci se seznámí s optimálním průběhem oscilogramů a vysvětlí si odchylky
od normálu a jejich příčiny. Lektoři se snaží
vysvětlovat látku co nejobecněji, případně
upozorní na zvláštnosti systému, které používají jednotliví výrobci vozidel tak, aby byl
absolvent schopný diagnostikovat systém
v libovolném typu vozidla. Většinu školení
vedou vždy dva lektoři. Účastník tak má
možnost slyšet problematiku z dvojích úst,
i to dle našeho názoru vede k lepšímu pochopení.

Často čteme, jak jsou vozidla stále
komplikovanější, přímo napěchována
elektronickými systémy. Pro jejich diagnostiku potřebujeme stále dokonalejší
vybavení a bez rozsáhlých informačních
systémů jsme při opravě téměř ztraceni.
S tím vším nelze nesouhlasit. A třebaže
jsou moderní vozidlové systémy vybavovány stále dokonalejší vlastní diagnostikou, máme k dispozici nejmodernější
diagnostické vybavení včetně návodů
k opravě. Přesto všechno zůstává hlavní
tíha diagnostiky na člověku, to znamená
na jeho znalostech a zkušenostech.
Pro efektivní diagnostiku je nutná znalost
opravovaného systému, pochopení funkcí
jednotlivých komponentů a jejich vzájemných vazeb. Jednou z možností, jak se
seznámit s vozidlovými systémy, je účast
na školení. Divize automobilové techniky
Bosch nabízí řadu školení, tématicky rozdělených podle obsahu. Většina témat se
samozřejmě zabývá systémy, které společnost Bosch vyvíjí, vyrábí a dodává jednotlivým automobilovým výrobcům. Ale naleznete i kurzy seznamující se systémy jiných
dodavatelů, ať už jde o systémy zážehových a vznětových motorů nebo brzdové
systémy. Uživatelé diagnostické techniky
Bosch se mohou podrobně seznámit s obsluhou a využitím nabízených funkcí v kurzech pro obsluhu diagnostické techniky.
Nezanedbatelnou skupinou jsou školení
pro pracovníky stanic měření emisí, ať už
základní nebo doškolovací, akreditovaná
ministerstvem dopravy. Úplný přehled
všech typů školení včetně aktuálních ter-

mínů naleznete vždy na internetu www.
bosch.cz/aa nebo www.bosch.sk/aa.
Pokud si z nabídky vyberete, můžete se
rovnou přihlásit vyplněním a odesláním
formuláře.
Naše školení jsou rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části
na učebně se účastníci seznamují s funkcí
systému a jeho částí, s postupem diagnostiky, případně s typickými projevy závad.
V praktické části na dílně si může každý
v klidu bez obvyklého pracovního stresu
ověřit nabyté teoretické znalosti. Na cvičných vozidlech a agregátech si vyzkouší demontáž, montáž a seřízení. Pomocí testeru
se prakticky seznámí s možnostmi sériové
diagnostiky. Zapojí si správně osciloskop
nebo multimetr a s pomocí odborného lektora si vysvětlí průběhy signálů a měřených
hodnot jednotlivých snímačů a akčních čle-

Tým školitelů se společně s ostatními školiteli z celého světa každoročně
účastní školení v centrálním školicím
středisku v německém Plochingenu
nedaleko Stuttgartu. S novinkami v automobilové technice je zde seznamují
přední odborníci z vývoje a výrobních závodů společnosti Bosch. Setkání umožňuje také významnou výměnu zkušeností
mezi lektory z různých koutů světa.
Poté, co se školicí středisko v loňském
roce přestěhovalo do nových, důstojnějších prostor, došlo v letošním roce k dalšímu zlepšení. V dílně praktické výuky
byla nainstalována výkonnější projekční
a nově i ozvučovaní technika. Všichni
účastníci tak mohou pohodlně sledovat
promítaný obraz monitoru testeru a hlavně výborně slyší výklad lektora i v průběhu testů s nastartovaným motorem.
Vyberte si z naší široké nabídky kurzů
a nebojte se získat nové zkušenosti.
Za tým školitelů Ing. Radan Staněk

Plánovaná školení v roce 2007
22. - 24. 10. JET IV. zadáno
29. - 31.10.
1. - 2. 11.

EDC II.
EDC III.

5. - 7. 11.
JET V. zadáno
12. - 14. 11. JET IV.
15. - 16. 11. KTS
26. - 28. 11. EDC III.
3. - 5. 12.

EL - IV. zadáno

10. - 12. 12. JET V. zadáno

Zážehové systémy Bosch Motronic, přímé
vstřikování MED, OBD
Vznětové systémy VP 29/30, VR 44, PDE, CR
Vznětové systémy CR Lucas-Delphi, CR Siemens,
CR-Bosch EDC 16
Přímé vstřikování SCI-Ford, EEC 5, Simtec
Zážehové systémy Bosch Motronic, přímé
vstřikování MED, OBD
Testery elektronických systémů KTS 5XX/6XX
Vznětové systémy CR Lucas-Delphi, CR Siemens,
CR-Bosch EDC 16
Zážehové systémy Bosch Motronic, přímé
vstřikování MED, OBD
Přímé vstřikování SCI-Ford, EEC 5, Simtec

Aktuální přehled termínů školení a přihlášku naleznete na www.bosch.cz/aa, www.bosch.sk/aa
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Noví školitelé
Stoupající zájem autoservisů v České a Slovenské republice podnítil firmu Bosch k rozšíření svého týmů školitelů
o další dva členy.

Ing. Milan Kout

Ing. Bronislav Ždánský

Původně vyučený automechanik, absolvent strojní fakulty Vysoké
školy strojní a textilní v Liberci, dnes brzdový specialista:

Absolvent strojní fakulty Vysokého učení technického v Brně,
dnes školitel pro zážehové motory:

-

-

-

První „brzdařské“ zkušenosti získal ve firmě Autobrzdy
Jablonec při přípravě technologie výroby kotoučových
a bubnových brzd pro Škodu Auto.
Ve firmě Knorr-Autobrzdy poznal vzduchotlakové brzdy
nákladních automobilů.
Lucas Autobrzdy (TRW) – zde rozšířil svoji odbornost
o nové trendy v hydraulických brzdových systémech
osobních automobilů.

-

Po absolvování vysoké školy nastoupil jako provozní
technolog u firmy ČSAO Brno, kde se zabýval generálními opravami motorů Tatra.
Jeho dalším působištěm byla Integrovaná střední škola
automobilní v Brně, kde jako učitel odborných předmětů
dále prohloubil své znalosti v oboru konstrukce a diagnostiky automobilů.

Nová brzdová školení Bosch

-

-

Hydraulické brzdy – běžný provoz i zvláštnosti při jejich
funkci a údržbě.
Nevíte si rady s vibracemi nebo pískáním při brzdění?
Hledejme řešení v diskuzi.
Co je nového v konstrukci brzdových dílů? Vývoj nespí.
Elektronika nás doprovází na každém kroku a bdí nad naší
bezpečností na silnici: systémy ABS, ASR, ESP – co umí?
Jejich diagnostikování pomocí testerů Bosch.
Kam spějete, brzdy? Informace z první ruky od světového
výrobce brzd.

Školení jsou připravována a přizpůsobována podle vašich přání
a požadavků v Čechách i na Slovensku! Seznámíte se s brzdovými
díly a přístroji, a to i pohledem „pod kůži“ díky řadě vzorků v řezu,
které jsou při školení k dispozici .
Zeptejte se svého dodavatele brzdových dílů, jaká školení Bosch nabízí pro podporu vašich servisů nebo kontaktujte ing. Milana Kouta
na milan.kout@cz.bosch.com či na telefonu +420 724 518 547.

www.bosch.cz

-

www.bosch.sk

Automechanici, servisní technici, prodejci, co se dozvíte nového o brzdách na školeních Bosch?
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Bosch proti padělkům
Nové opatření vstoupilo v platnost již v první polovině tohoto
roku u univerzálních lambda sond a postupně se s ním přechází i na ostatní lambda sondy, měřiče hmotnosti vzduchu
a elektrická palivová čerpadla. Dnes tedy ještě nejsou všechny
tyto produkty opatřeny novými kolky. Ve skladech je stále ještě
mnoho produktů, které byly vyrobeny dříve. Jestliže dnes obdržíte některý ze zmíněných produktů bez kolku, neznamená
to automaticky že jde o padělek.
Originální balení těchto
vybraných produktů jsou
nyní již ve výrobních závodech opatřovány unikátním kolkem s hologramem
a speciálním 15ti místným
kódem.
Hologram je velmi těžko napodobitelný a pravost kódu se dá
lehce zkontrolovat na adrese: www.protect.bosch.com.

Dobré jméno a kvalita výrobků společnosti Bosch je známá
nejen motoristům, ale bohužel i pirátským výrobcům. Ti se
snaží napodobovat produkty Bosch, vydávat je za originál,
a tak je uvádět i na trh.

V současnosti je možno nastavit si v levém horním rohu čtení
této stránky v angličtině nebo němčině.

Výjimečné značkové produkty se ve světě často kopírují. Na trh
se však uvádějí v nižší kvalitě, zato opatřené logem či designem
originálních značek.
Kvalita padělků je různá. Některé výrobky částečně fungují,
některé nefungují vůbec. U některých je podstatně zkrácena
životnost a použití některých vede i k poškození větších celků
(například motoru).

Nový bezpečnostní kolek (pečeť) společnosti Bosch
chrání zákazníky před těmito padělateli

Použití tohoto systému pro kontrolu pravosti vámi zakoupeného produktu je opravdu jednoduché. Není zde zapotřebí žádné
zvláštní znalosti cizích jazyků.

Instrukce pro použití:

Stoupající počet padělků (pocházejících převážně z Asie) vedl
k tomu, že společnost Bosch přistoupila k novému ochrannému opatření u nejčastěji padělaných produktů.

Zapíšete 15ti místný kód, který přečtete na kolku, do tří políček
umístěných ve spodní části stránky. Do prvního pole prvních
pět znaků do druhého dalších pět a do třetího zbytek. Odeslat
na kontrolu do systému pomocí tlačítka
označeného Send (tlačítko Clear slouží pro
vymazání kódu).

Formule Bosch | 3/2007
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V takovém případě kontaktujte svého dodavatele nebo zašlete
dotaz na uvedenou adresu.
Třetí možností, která se vám může objevit, je varování
(Warning):

Systém je nastaven na možnost trojího zadání kódu a jeho
kontroly. V praxi to znamená, že možnost kontroly mají jak
velkoobchodník, tak prodejce, ale i konečný zákazník.
Je-li kód zadán do systému již vícekrát, objeví se vám takovéto upozornění (Caution):
Znamená to, že uvedený kód není originální a je neplatný.
Nejdříve se přesvědčte, že jste kód přečetli a zadali správně.
Vymažte tlačítkem Clear a zapište kód znovu. Jestliže se objeví
stejné varování, kontaktujte svého dodavatele a nebo zašlete
dotaz na uvedenou adresu.
Není-li originální obal poškozen a pokud je opatřen kolkem
s ověřeným kódem, je to pro zákazníka jistota pro opravdovou
Bosch kvalitu.
V případě potřeby kontaktujte autora článku na adrese:
lubomir.marsalek@cz.bosch.com
Lubomír Maršálek

Vynikající brzdový systém

Ojedinělé metody
Takahiro Hachigo, ředitel společnosti Honda R&D Co., řekl, že
společnost Bosch „vyvinula absolutně bezkonkurenční brzdový
systém metodami, které jsou v Evropě ojedinělé, a navíc v té
oblasti, která klade velmi vysoké nároky na výkon podvozku“.
„Došlo i k redukci nákladů. Společnost Bosch tak výrazně přispěla ke konkurenceschopnosti na náročném evropském trhu,“
dodal T. Hachigo. Na slavnostní udělení ceny navazovaly rozho-

vory o dalším rozšiřování obchodních vztahů mezi společnostmi
Honda a Bosch. Společnost Honda je celosvětově jedním z největších zákazníků firmy Bosch.

www.bosch.cz

Koncern Honda udělil společnosti Bosch významnou cenu:
„Excellent Development Award“. Předseda představenstva
Franz Fehrenbach a člen představenstva Bernd Bohr se v polovině února sešli s prezidentem koncernu Honda, jímž je Takeo
Fukui. Od něj převzali jmenovaní zástupci společnosti toto
prestižní ocenění. Honda cenou projevuje uznání za vývojový pokrok konvenčního brzdového systému pro nový model
Honda CR-V.

www.bosch.sk

Honda uděluje společnosti Bosch cenu „Excellent Development Award“
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Jen kvalitní stěrače zajistí dobrý výhled
časí klidný a vyrovnaný chod, a z tvrdého
stíracího hřbetu ze syntetického materiálu s dvojitou mikrohranou. Výměna stěračů je od roku 1999 navíc usnadněna
patentovaným univerzálním adaptérem
„Quick-Clip“. Odpadl tak často komplikovaný výběr z několika rozdílných
adaptérů a výměna je otázkou několika
sekund.

Mouchami i dalším hmyzem znečištěné čelní sklo a blesky na tmavé obloze v dohledu. Přichází bouřka a s ní
blahodárný déšť. Stěrače ovšem jen
neposedně poskakují po skle, místy za
sebou nechávají rozmazané šmouhy
i úplně nedotknuté oblasti. Cesta nabírá nový cíl – zastavení na první čerpací
stanici a výběr z omezené nabídky nových stírátek nevalné kvality.
Většina řidičů se začne o stěrače starat
až ve chvíli, kdy přestanou dobře pracovat. Přitom jejich bezchybná funkce
zajišťuje dobrý výhled a bezpečnou
orientaci v každé dopravní situaci.
Společnost Bosch, jako hlavní dodavatel
komplexního programu stěračů pro prvovýrobu osobních a nákladních vozidel,
nabízí stejnou kvalitu stíracích systémů
i pro aftermarket. O zkušenostech firmy
v tomto oboru přitom není žádných pochyb. Vždyť první představení elektrického pohonu stěračů bylo společností
Bosch provedeno již v roce 1926!

Stěrače pro osobní vozy
Od roku 1999 společnost Bosch uspokojuje své zákazníky v segmentu osobních vozidel zcela novou plochou lištou
s názvem Aerotwin. Díky své jednodílné
konstrukci je při provozu velmi tichá
– vytváří menší aerodynamický hluk.
Mezi další výhody patří rovnoměrný přítlačný tlak, vyšší životnost a lepší kvalita
stírání. Oproti konvenčním stěračům je
lišta Aerotwin o polovinu nižší a o 65 %
lehčí.
Vyzkoušené stěrače Twin z robustního pevného materiálu jsou díky dvojité
ochraně proti korozi extrémně odolné.
Samotná pryž stěrače je kombinací dvou
materiálů: měkkého hřbetu z přírodního
kaučuku, který zaručuje za každého po-

Standardní stěrače s označením C2 dlouhodobě naplňují požadavky i náročných
řidičů. Optimální poměr cena/výkon
a zaručená kvalita odráží přístup společnosti Bosch k zajištění bezpečnosti
silničního provozu i v nižších cenových
hladinách. Prvotřídní kvalita a bezchybná funkce stěrače je i zde základním požadavkem.

Stěrače pro nákladní vozy
Firma Bosch ovšem nezůstává stát stranou ani v oblasti nákladních vozidel.
Naopak. S pouhými 20 objednacími čísly
zde Bosch dovede pokrýt více jak 97 %
celého vozového parku, a to včetně autobusů. Nově dodává společnost Bosch
přestavbové stírací lišty Aerotwin i pro
nákladní vozy (Mercedes-Benz Actros
a Atego).
Bc. Petr Semerád

Stejně jako dříve, i nyní se pro setření vody ze skla používá stírací lišta (profilovaná
pryž upevněná v držáku). Vývoj pokračuje
a v roce 1994 Bosch uvádí první stírací
lištu s dvoukomponentní pryží ze syntetického kaučuku. Břit, který je v neustálém
kontaktu s plochou skla, je vyroben z obzvláště tvrdé pryže odolné proti opotřebení. Tvrdost se směrem k odvrácené straně
snižuje, čímž je zajištěno optimální překlopení v krajní poloze. Nežádoucí odskakování a vrzavé zvuky jsou tak minulostí.
S výběrem stěrače Bosch na každý typ osobního, dodávkového a nákladního automobilu nebo autobusu vám pomohou
velkoobchodní partneři Bosch – viz strana 35.
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Akční kolekce Bosch - skvělé dárky

Objednejte 80 kusů
žhavicích svíček a získejte
špičkovou fleece bundu
z funkčního materiálu
Polartec, limitované kolekce
Bosch, od firmy Humi
Outdoor.

www.bosch.sk

Objednejte 20 akumulátorů Bosch
S3 s technologií Silver a získejte
značkové triko polo s fosforeskujícím
nápisem „Bosch Battery specialist“.

Více informací u vašeho obchodního partnera Bosch.
www.bosch.cz/aa
www.bosch.sk/aa

Akce trvají do 31. 12. 2007 nebo do vyprodání zásob. Barevná změna dárku vyhrazena.

www.bosch.cz

Objednejte v kombinaci
30 akumulátorů Bosch S4,
S5, Tecmaxx s technologií
Silver, S6 s technologií AGM
a získejte značkovou dvouvrstvou
zimní bundu s fosforeskujícím
nápisem „Bosch Battery
specialist“.

Ke každé bundě navíc
získáte speciální prací
prostředek TECH Wash od
firmy NIKWAX.
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KTS 670 nový kompaktní tester pro
diagnostiku řídicích jednotek
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u moderních vozidel přítomnost sběrnice CAN pro komunikaci jednotlivých
řídicích jednotek mezi sebou. Při čtení
paměti závad tak občas narazíme na
hlášení o závadách v datovém přenosu
sběrnice CAN. Pro ověření „výpovědi“
řídicí jednotky je třeba se podívat na
skutečný průběh signálů na sběrnici,
zda jsou vůbec signály přítomny a zda
jejich napěťové úrovně odpovídají předepsaným hodnotám. Vzhledem k tomu,
že rychlost přenosu dat je poměrně vysoká (u sběrnice pohonu vozidla to bývá
500 kb/s), je třeba použít osciloskop
s vysokou vzorkovací rychlostí (velkým
frekvenčním rozsahem). V minulosti to
bylo možné jen s použitím moderních
„velkých“ motortesterů Bosch s vestavěným rychlým osciloskopem (například
FSA 720/740). Dnes tuto službu prokáže
i KTS 670.

V těchto dnech se dostává na trh nový
typ testeru pro diagnostiku řídicích
jednotek označený Bosch KTS 670.
Pojďme si přiblížit tuto novinku.
Jde o přímého nástupce testeru Bosch
KTS 650. Je zde i nadále využito jeho výborných vlastností mobilního multimediálního diagnostického testeru s 12,1“
barevným TFT dotykovým displejem
s vynikající čitelností i z velkého úhlu. Je
rovněž odolný proti prachu a oleji. Má
praktický nárazuvzdorný kryt, napájení
z akumulátoru vozidla, síťového zdroje
nebo vlastní baterie (doba provozu až 2
hodiny), který byl ovšem dále vylepšen.

Vyšší výkon
Prvním zlepšením je zvýšení výkonu průmyslového PC, který je základem celého
zařízení. Dalším neméně podstatným vylepšením je použití komunikačního modulu nové generace. Stejně jako u testerů
řady KTS 530/540/570 je zde použit integrovaný adaptér CAN, který byl dosud

pod označením U-BOX součástí připojovacího vedení. Adaptér CAN je stejně
jako v minulosti vyměnitelný. V případě
nástupu nových diagnostických protokolů bude tedy v budoucnu možné jednoduchou výměnou provést upgrade
přístroje na nejnovější stav. Zabudovaný
adaptér CAN spolu s integrovaným multiplexerem je zdokonalený a podporuje
všechna doposud známá diagnostická
rozhraní a protokoly.

Easy-Connect
Dále tento přístroj podporuje připojování komunikačních vedení podle nové
koncepce „Easy-Connect”. KTS 670 se
dodává společně s externí DVD mechanikou, OBD a UNI4 komunikačním
vedením, měřicím vedením k multimetru a osciloskopu, sadou připojovacích
svorek a zkušebních hrotů, dotykovou
tužkou, a to vše uloženo v praktickém
přístrojovém kufru.
Ing. Jan Horák

Vysoká vzorkovací rychlost
Další významnou změnou je podstatné
vylepšení parametrů digitálního osciloskopu. Vestavěný osciloskop má dnes
vzorkovací rychlost 10 MS/s, tedy 10
milionů vzorků za sekundu, což je stokrát
více než v předchozí verzi KTS. Kdo pracuje s osciloskopy a měří rychlé signály, ten ví, co to znamená. Uživatelům,
méně zběhlým v této problematice, lze
důležitost uvedeného zlepšení parametrů představit na jednoduchém příkladu: naprostou samozřejmostí je dnes

Diagnostické přístroje Bosch nabízí velkoobchodní partneři, jejichž seznam najdete na straně 35.
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KTS 670 – praktické využití nového testeru
vybavený kompletním brzdovým systémem Bosch včetně elektronického systému ESP 1.34 (v ESI[tronic] též pod označením FDR 5.7 nebo ESP 5.7) - obr. 1.
Testerem KTS 670 jsme nejprve navázali komunikaci se systémem ESP. Postupně jsme provedli testovací kroky dle diagnostického menu - od kontroly paměti závad, přes kontrolu skutečných hodnot jednotlivých provozních veličin, až po test akčních
členů. V něm lze vyhodnotit stav opotřebení motoru zpětného
čerpadla a elektromagnetických ventilů. Porovnávají se časy doběhu motoru čerpadla hydroagregátu a to v režimu s vytvářením
a bez vytváření tlaku v hydraulickém systému - obr.2. Naměřené
hodnoty se porovnávají s hodnotami uvedenými v ESI[tronic].
V našem případě byly skutečné hodnoty v pořádku.

Rozhodli jsme se dále detailněji prověřit dvoukanálový osciloskop s vysokou vzorkovací rychlostí a režimem ukládání
snímaných signálů do paměti.
Vysoká rychlost osciloskopu se dá nejlépe prověřit na signálu,
který se v čase rychle mění. Impulzy ze snímačů rychlosti otáčení kol, jež jsme zaznamenávali na osciloskopu, sice nepředstavují signál s příliš rychlými změnami, avšak i na takovém
signálu se prokáže užitečnost rychlého osciloskopu. Díky jeho
rychlosti se tak můžeme dozvědět, zda se v signálu neobjevují
rychlé rušivé pulzy pocházející např. z palubní sítě, které by
pak mohly negativně ovlivňovat vyhodnocení signálu v řídicí
jednotce. U našeho Fordu jsou použity aktivní snímače Bosch
DF11S (Hallův princip) napájené z palubní sítě přes řídicí jednotku ESP.
Provedli jsme přímé napojení snímačů otáček zadních kol z konektorů umístěných pod zadními sedadly k oběma kanálům osciloskopu (kanál Ch1- pravé zadní kolo, kanál Ch2 – levé zadní
kolo) a měřili jsme výstupní signály nejprve s vozem na zvedáku. Aktivní snímače mohou mít výstupní signál mezi 0,4 V až
2 V. V našem případě to bylo konstantních 1,1 V u stojícího
kola (kanál Ch1) a u roztáčejícího se kola (kanál Ch2) signál
začal oscilovat mezi 1,1 V a 0,55 V - obr. 3.

www.bosch.sk

Podrobný popis testeru najdete na jiném místě tohoto časopisu, proto se v tomto článku zaměříme na jeho využití v servisní praxi při diagnostice elektronických systémů v brzdových
soustavách osobních automobilů. Jako zkušební vůz jsme měli
k dispozici Ford Mondeo 2,2 TDCi, model Ghia z roku 2006

Obr. 2 - test akčních členů - čas doběhu motoru zpětného čerpadla

www.bosch.cz

Bosch začal vytvářet historii brzdových elektronických
systémů v roce 1978, kdy jako první výrobce sériově vybavil osobní automobily protiblokovacím systémem ABS.
Následoval protiprokluzový systém ASR v roce 1986 a systém jízdní stability vozidla zvaný ESP v roce 1995, rovněž
pod vývojovou taktovkou Bosch. Rok od roku se zvyšuje
procento nových vozů vybavených těmito bezpečnostními
systémy. Není proto divu, že i v oblasti diagnostiky Bosch
nezahálí a souběžně s rychlým vývojem automobilové
techniky zdokonaluje i techniku diagnostickou. Příkladem
je nový tester KTS 670.
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- přímá jízda, rozjezd vozu na cca 40 km/h;
- mírné zatočení doprava ke krajnici a pak levá otočka o 180
stupňů rychlostí cca 20 km/h;
- rovný úsek, rychlost cca 50 km/h;
- zabočení před vjezdovou bránu do areálu škol. střediska
a zastavení s koly v pravém rejdu, protože z brány právě vyjíždělo jiné auto;
- znovu rozjezd a jízda směrem k servisní dílně škol. střediska.

Obr. 3 - výstupní signál ze snímačů otáček kol – jedno kolo (Ch1)
stojí, druhé (Ch2) se začíná otáčet

Přímá jízda

Zatáčka 180°

Přímá jízda

Odbočení

Tento detailní popis pohybu vozidla lze velmi přesně sledovat
a porovnat na grafických průbězích hodnot veličin zaznamenaných testerem KTS 670 na zmíněném obr. 5. Můžeme si z nich
udělat představu o dynamice vozidla a hodnotách, v jakých se
jednotlivé měřené veličiny pohybují.

Stání

Dojezd před dílnu

V okamžiku, kdy se začnou kola otáčet, získáváme z aktivních
snímačů pravoúhlý signál, jehož okamžitá hodnota neustále
„skáče“ mezi 0,55 - 1,1 V v závislosti na časové změně magnetického pole mezi snímačem (měřicím Hallovým prvkem uvnitř
snímače) a impulzním kroužkem integrovaným do ložiska kola
(tzv. encoder) - obr. 4. To, že se jednotlivé impulzy nekryjí a mají
různou šířku, je dáno nepřesností při otáčení kol rukou.

Obr. 5 - vybrané snímače ESP, skutečné hodnoty během jízdyy
– grafické znázornění

Závěr:
Tester KTS 670 lze stejně komfortně obsluhovat jako jeho předchůdce KTS 650 včetně touch screenu (dotyková obrazovka).
Osciloskop v testeru KTS 670 je velmi přesný s velkou rozlišitelností zobrazovaných signálů. Velkou předností testeru KTS 670
je jeho kompaktní provedení, a tudíž i snadná a pohodlná manipulovatelnost, což oceníme především při snímání signálů a informací z řídicí jednotky během testovací jízdy. Ta bývá často
nezbytná při diagnostice systémů vozidla. V našem případě si to
Obr. 4 - výstupní signál ze snímačů otáček kol – obě kola se
otáčí
V dalším měření nás zajímalo, jaká je závislost mezi signály jednotlivých snímačů systému ESP za jízdy. Pro určení rychlosti
jízdy jsme si zvolili jeden ze čtyř snímačů otáček kol, pro sledování pohybu volantu snímač úhlu natočení volantu - Bosch
LWS 3.3. Další dvě roviny pohybu vozidla monitoroval zdvojený
snímač rychlosti otáčení kolem svislé osy a příčného/bočního
zrychlení - Bosch DRS MM3 (tzv. cluster).
Pro jízdu jsme zvolili poměrně krátký úsek nedaleko školicího
střediska Bosch v Praze. Pro grafické znázornění navolených
skutečných hodnot - obr. 5 - jsme zvolili časovou základnu
60 sekund a během této doby se odehrávalo toto:

vynucoval už samotný princip činnosti snímačů dynamiky vozidla
(rychlost otáčení kolem svislé osy, příčné a podélné zrychlení),
kdy jsou jejich signály měřitelné pouze při pohybu vozidla (při
stání v klidu nevykazuje vozidlo žádnou dynamiku a signály jsou
tedy nulové). V servisní praxi se často vyskytují závady, které
se projevují též pouze za jízdy vozidla. Jsou to např. změny velikosti či deformace signálů ze snímačů otáček kol způsobené
poškozením impulzního kroužku, zvětšenou vůlí ložisek kol nebo
mohou být i poškozené kabely či spoje v konektorech projevující
se například až při vibracích za jízdy apod. V takových případech
je kompaktní mobilní tester neocenitelným pomocníkem při hledání závad elektronických systémů vozidel.
Ing. Milan Kout, Ing. Štěpán Jičínský

Další technické a cenové informace můžete získat u velkobchodních partnerů nabízejících diagnostiku Bosch – viz str. 35
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Ano či ne? Měřiče hmotnosti vzduchu
nebo samostatné senzory?
Technické vlastnosti HFM5:
•

hybridní technologie/
mikroelektronika;

•

nejvyšší přesnost měření
hmotnosti vzduchu;

•

speciální aplikace pro každý
model;

•

optimální pro výkon motoru;

•

optimální pro spotřebu paliva
a nízký obsah škodlivých emisí.

Je to označení pro modernější typovou
řadu měřičů hmotnosti vzduchu, která
je v podstatě nástupcem starších typů
HFM2. Pro optimální množství vstřikovaného paliva a následně spálené směsi je
pro řídicí jednotku velmi důležitá infor-

•

výkon motoru;

a je v něm také umístěn samotný měrný

•

spotřebu paliva;

•

emisní limity.

vzduchu. Samotný snímač HFM5 je vybaven průtokovým kanálkem, jehož tvar
zaručuje optimální proudění vzduchu,
článek.
Principy činnosti i diagnostiku již popsal
Ing. Štěpán Jičínský ve Formuli 1/2005.

Přední výrobci vozidel vyžadují technologii Bosch. V originální výbavě naleznete měřiče hmotnosti vzduchu od firmy
Bosch například u značek Audi, BMW,
Ford, Mercedes, Opel, Porsche, Saab,
Volkswagen Group, Volvo.
V současnosti je nejběžnější měřič
hmotnosti vzduchu s vyhřívaným filmem
HFM5 (Heissfilmluftmassenmesser).

Samotný senzor je ve výrobních závodech společnosti Bosch umisťován do
tělesa měřiče (trubice) s mikroskopickou přesností a v dokonale čistém prostředí na výrobních linkách. Jeho přesné
umístění je nezbytné pro přesnost měření odpovídající hmotnosti vzduchu.

mace o přesném množství nasávaného

Jako všechna vydání je i toto k nahlédnutí na našich webových stránkách www.
bosch.cz/aa nebo www.bosch.sk/aa
v sekci Časopis Formule.
Společnost Bosch má ve svém programu
většinu měřičů hmotnosti vzduchu i ve
výměnném systému.
Lubomír Maršálek

Několik příkladů doporučených maloobchodních cen HFM5 z výměnného
systému Bosch Exchange
Obj. číslo Bosch

MOC Kč

MOC Sk

Pro vozidla

0986280202

2 090

2 550

Audi, Ford, Škoda, Volkswagen

0986280205

2 170

2 650

Audi, Ford, Škoda, Volkswagen

0986280232

2 060

2 515

Nissan

Ceny jsou uvedeny bez DPH a příslušné zálohy na vrácený díl

Žádejte originální kvalitu Bosch u velkoobchodních partnerů Bosch, jejichž seznam najdete na straně 35.

www.bosch.sk

Společnost Bosch předepisuje vyměnit
celý měřič hmotnosti vzduchu!
Je to zároveň i podmínka pro uznání záruky!

Společnost Bosch proto nedoporučuje
výměnu samotných senzorů do tělesa měřiče (trubice) v autoservisech. Důvodem
je možná ztráta přesnosti v měření, která
negativně ovlivňuje hlavně:

www.bosch.cz

Určitě jste se již s podobnou otázkou
někde setkali. Je pravda, že v praxi je
výměna samotného senzoru na některých vozidlech i jednodušší a rychlejší.
Povolit dva šrouby, vyjmout senzor,
vložit nový a zase utáhnout. To není
složité. Ne vždy je ale rychlejší a jednodušší řešení to správné.
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Nová Škoda Fabia
s prvovýbavou od firmy Bosch
Označuje se jako siréna zálohová, protože je prakticky nezávislá na napětí palubní sítě – je totiž vybavena vlastním
zdrojem napětí. Alarm siréna je uvedena
v činnost buď signálem od řídicí jednotky, anebo ztrátou komunikace s řídicí
jednotkou.

Motor-management Bosch
vznětových motorů TDI
Nová Škoda Fabia byla představena
s úspornými vznětovými motory v kombinaci s filtrem pevných částic, který
je dalším prvkem sloužícím ke snížení
znečištění ovzduší. Agregáty jsou řízeny
novou generací řídicích jednotek Bosch
EDC17. Electronic Diesel Control (EDC)
ovládá všechny parametry, které rozhodují
o účinném spalování s nízkými emisemi.
Foto Škoda Auto

Firma Robert Bosch si za dlouhá léta
své existence vybudovala pozici jednoho z nejvýznamnějších vývojových dodavatelů automobilových součástí pro
tzv. prvovýbavu. Tento výraz znamená,
že firma za úzké spolupráce s výrobcem vozidel konkrétní součásti vyvíjí
a aplikuje a následně je možné tyto díly
na výrobní lince montovat do vozidla.
V únoru tohoto roku navázala mladoboleslavská Škoda Auto zahájením sériové
výroby nového modelu Fabia na úspěšnou modelovou řadu stejného jména.

Alternátory
Obdobně také v případě alternátorů nacházíme v posledním modelu z mladoboleslavské automobilky dva odlišné typy alternátoru LIE: U zážehových i vznětových
motorů nacházejí uplatnění alternátory
s možností dodávat následující hodnoty
proudu: 70 A, 90 A, 110 A a 120 A dle použité elektrické výbavy.

Alarm siréna
Pokud je vozidlo vybaveno alarmem,
je jeho součástí také zálohová siréna.

Kromě přesného řízení časování a množství vstříknutého paliva, recirkulace výfukových plynů a tlaku ve sběrném potrubí
podporuje tento systém i řadu volitelných
funkcí, jako je ovládání filtrů částic nebo
systémů pro omezení emisí oxidů dusíku.
Bosch EDC17 určuje parametry vstřikování pro každý válec zvlášť a v případě
potřeby je specificky přizpůsobuje.To
zlepšuje přesnost vstřikování během celé
životnosti vozu. Systém se tak stává důležitým příspěvkem k dosažení přísných
emisních limitů. Zlepšené řídicí funkce také otevírají cestu k využívání nových spalovacích procesů s ještě nižšími emisemi,
jako je například proces označovaný jako
„částečně homogenní spalování“.

Také v tomto novém modelu se setkáváme s nejedním výrobkem dodávaným firmou Bosch. Nebude jistě bez zajímavosti podrobněji se s nimi v následujících
řádcích seznámit.

Startéry
Ve vozech Škoda Fabia se uplatňují startéry Bosch ve dvou základních výkonových variantách v různých provedeních
odpovídajících dané motorizaci: Pro zážehové motory jsou dodávány startéry
o výkonu 1,1 kW. Vznětové motory jsou
osazovány startéry s výkonem 2,0 kW.

Foto Škoda Auto
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Elektronický stabilizační
systém BOSCH ESP®
Společnost Bosch v loňském roce oslavila nový výrobní rekord: od zahájení
sériové výroby v roce 1995 vyrobila 20
milionů elektronických systémů stability

řidiči vozů vybavených systémem ESP®
způsobují mnohem méně dopravních
nehod. Pokud by byl každý nový vůz vybaven systémem ESP®, klesl by počet
vážných zranění u „nehod jednoho vozu“
až o 50 %. „Evropská Unie si stanovila cíl

(ESP®). Toto číslo představuje značné

snížit v letech 2001 až 2010 počet úmr-

zvýšení bezpečnosti silničního provo-

tí na silnicích o polovinu,“ říká Herbert

zu. Tento systém aktivní bezpečnosti

Hemming, výkonný viceprezident prode-

rozpozná nebezpečný stav těsně před

je divize Podvozkových systémů Bosch,

začátkem smyku a potlačí jej. Nedávno

„ESP® může k dosažení tohoto ambici-

zveřejněné studie dospěly k závěru, že

ózního cíle podstatně přispět“.
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Více než 20 % nových Škoda Fabia je vybaveno systémem Bosch ESP® osmé generace – nově také s elektronickým systémem hlídání poklesu tlaku v pneumatikách. Včasné varování řidiče o defektu na
pneumatice může také výrazně přispět ke
snížení počtu dopravních nehod.
Standardní výbavou každé Škoda Fabia
je protiblokovací brzdový systém Bosch
ABS, který znatelně redukuje brzdnou
dráhu. V příštím roce 2008 oslaví firma
Bosch již 30 let od jeho prvního sériového zavedení.

Bosch a Škoda Octavia TSI

Tento model je vybaven agregátem s motor-managementem Bosch. Maximální
točivý moment 250 Nm vyvíjí již při nízkém počtu otáček (od 1500 otáček za
minutu). Takových parametrů dosahuje
díky souhře techniky přímého vstřikování benzinu Bosch a přeplňování. To do
budoucna představuje technický základ
trendu „Downsizing“ – zmenšování,
které umožňuje další snížení spotřeby
paliva. „Downsizing“ znamená dosažení
stejného výkonu s menším zdvihovým
objemem a úsporou CO2 až o 15 % v porovnání s běžnými benzínovými motory
se vstřikováním do sacího potrubí.
Kombinace přímého vstřikování a přeplňování dělá z tohoto motoru hospodárnou silovou soustavu se silným točivým
momentem. Vysokotlaké vstřikovací ventily a čerpadlo Bosch systému přímého
vstřikování benzinu všeobecně vylepšují
průběh točivého momentu turbomotoru
v celém rozsahu počtu otáček (1500 4200 ot/min). Vyšší zrychlení se projeví
zejména při rozjíždění a maximální točivý moment je k dispozici již při nižším
počtu otáček. Jízda je pak velmi příjemná, výkon motoru rovnoměrný, a navíc klesá spotřeba paliva (kombinovaná
spotřeba 7,4 l Natural 95/100 km).

Okamžik zážehu je určen „mezí klepání“
– okamžikem nechtěného samovznícení
benzinu. U systému DI-Motronic značky
Bosch palivo vstřikované přímo do válců,
ochladí vzduch – a sklon ke klepání se
tak redukuje. Správné spalování směsi
po zážehu zapalovací svíčkou se tak může uskutečnit později a s vyšší účinností.
Motory TSI jsou osazovány v prvovýbavě platinovými zapalovacími svíčkami
Bosch.
Pojem „vstřikování benzinu“ je těsně
spjat s vývojem firmy Bosch. Již v roce
1951 vybavil Bosch první osobní automobil systémem mechanicky řízeného
benzinového přímého vstřikování ve voze Gutbrod Superior 600. Nová technika
již tehdy snížila spotřebu a zvýšila výkon
dvouválcového motoru o 20 %.
Josef Albrecht
Ing. Jan Němec
www.bosch.sk

Systém přímého vstřikování
benzinu DI-Motronic

Nový koncept firmy Bosch poskytuje
technikům více volného prostoru ke zvyšování účinnosti přeplňovaných benzinových motorů. Přitom je možné využít
hlavní výhody přímého vstřikování: sacími ventily proudí do válců výhradně čistý vzduch, a ne směs jako u vstřikování
do sacích kanálů. Palivo je vstřikováno
přímo do spalovacího prostoru teprve
bezprostředně před zážehem, když jsou
ventily již znovu uzavřeny. Aby se do válců dostalo více vzduchu, zůstanou u nové sestavy značky Bosch během fáze
sání jak sací ventily, tak výfukové ventily
déle otevřeny. Oproti vstřikování do sání se při přímém vstřikování nemůže do
výfukového traktu dostat nespálené palivo. Při menším protitlaku proudí do spalovacího prostoru více vzduchu k tvorbě
směsi – spalování proběhne kvalitněji.
Pracovníci vývoje ve společnosti Bosch
optimalizují také okamžik spalování:

www.bosch.cz

Automobilka Škoda uvedla nedávno na
trh také model Škoda Octavia TSI s novým 1,8-litrovým přeplňovaným agregátem o výkonu 118 kW. Ani na tomto
modelu nechybí výrobky se značkou
Bosch.

Foto Škoda Auto
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Zaostřeno na brzdy
Sady Bosch Kit Pro a Kit Super Pro
Bubnové brzdy pro zadní nápravu jsou
i dnes stále populární. U nových vozidel
je v současnosti tento brzdový koncept
uplatňován především u nižších objemových tříd.
Společnost Bosch doporučuje jejich
kontrolu při běžných servisních prohlídkách a výměnu sad brzdových čelistí
společně s brzdovými válečky maximálně po pěti letech. Praxe potvrzuje to,
že brzdové válečky je opravdu vhodné
vyměnit společně se sadou brzdových
čelistí. Důvodem je jejich přibližně stejná životnost.

Bosch Kit Pro

Výhody sad Bosch pro autoservisy:
• jednoduché řešení pro opravu
bubnových brzd;
• vše z jednoho zdroje;
• předmontované sady Kit Super
Pro zkracují čas potřebný k opravě
přibližně o 50 %.

Bosch Kit Super Pro

Bosch Kit Super Pro

Bosch Kit Pro

Obsahuje již předmontované kompletní
sady včetně samostavné jednotky (na
celou nápravu) připravené pro přímou
montáž.

Obsahuje sadu čelistí bubnových brzd,
brzdové válečky a sadu příslušenství (na
celou nápravu).

Kromě toho, že sady Bosch šetří čas, jsou
navíc pro běžně provozovaná vozidla s bubnovými brzdami cenově velmi zajímavé.

Příklady doporučených maloobchodních cen sad Bosch Kit Pro a Kit Super Pro
Obj. číslo Bosch

Název

MOC Kč (bez DPH)

MOC Sk (bez DPH)

Pro vozidla

0204113729

Kit Pro

2 700

3 295

CIT, PEU

0204113739

Kit Pro

2 280

2 780

SKO

0204114047

Kit Super Pro

2 400

2 930

FOR

Bosch Premium
Stejně jako u originální výbavy vozidel, kde společnost
Bosch patří k nejznámějším a nejžádanějším dodavatelům
brzdových systémů i jednotlivých komponentů, tak i v oblasti trhu s autopříslušenstvím je vyžadována ta nejvyšší kvalita.
Know-how a kompetentnost získané v oblasti prvovýbavy
jsou v plné míře uplatňovány společností Bosch i u brzdových obložení kotoučových brzd Premium určených pro trh
s autopříslušenstvím. Kompletní program obsahuje brzdová
obložení kotoučových brzd pro téměř všechna vozidla běžně
provozovaná v Evropě (95% pokrytí trhu).
Společnost Bosch v těchto dnech rozšiřuje řadu Premium
o další objednací čísla s tím, že některá stávající budou nahrazena těmito novými v průběhu několika příštích měsíců.
V praxi to bude znamenat, že ve většině případů se budou
po nějakou dobu souběžně prodávat nahrazená i nahrazovaná objednací čísla.
Lubomír Maršálek
Originální kvalitu Bosch žádejte u velkoobchodních partnerů Bosch, jejichž seznam najdete na straně 35.
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Nová objednací čísla brzdových destiček Bosch Premium
MOC Sk
(bez
DPH)
1 770
1 780
1 965
3 090
1 345
1 150
2 540
2 510
1 700
2 220
1 270
2 380
2 795
1 455
1 040
2 095
1 485
1 015
1 940
1 200

Krátké
obchodní
označení
BP106
BP110
BP111
BP113
BP120
BP172
BP176
BP196
BP197
BP228
BP237
BP241
BP244
BP245
BP246
BP251
BP260
BP261
BP262
BP264

0986494020
0986494021
0986494022
0986494023
0986494024
0986494025
0986494026
0986494027
0986494028
0986494029
0986494030
0986494031
0986494032
0986494033
0986494034
0986494035
0986494036
0986494037
0986494038
0986494039
0986494040
0986494041
0986494042
0986494043
0986494044
0986494046
0986494047
0986494048
0986494049
0986494050
0986494051
0986494052
0986494053

1 900
1 090
1 200
1 475
1 150
1 400
1 240
1 010
2 480
2 845
1 580
1 260
990
1 050
1 850
1 550
3 220
1 410
1 090
1 100
1 120
2 820
1 200
1 100
1 580
1 170
1 490
1 700
2 240
1 450
2 370
2 320
1 235

0986494054
0986494055
0986494056
0986494057
0986494058
0986494059
0986494061
0986494062

WVA

21278
21670
21664
21848
21636
21866
21487
21990
21883
21691
21945
23353
23271
23022
23258
23287
21919
21900
23392
23187

Obj. číslo Bosch,
které bude
nahrazeno
0986424229
0986424233
0986424234
0986424236
0986424248
0986424361
0986424365
0986424400
0986424402
0986424459
0986424468
0986424472
0986424475
0986424476
0986424478
0986424483
0986424496
0986424497
0986424501
0986424503

2 320
1 330
1 465
1 800
1 405
1 710
1 515
1 235
3 030
3 470
1 930
1 540
1 210
1 280
2 260
1 890
3 930
1 720
1 330
1 345
1 370
3 440
1 465
1 345
1 930
1 430
1 820
2 075
2 735
1 770
2 890
2 830
1 510

BP265
BP267
BP277
BP278
BP286
BP293
BP297
BP318
BP330
BP332
BP336
BP343
BP346
BP347
BP348
BP352
BP367
BP373
BP375
BP376
BP378
BP389
BP390
BP391
BP393
BP397
BP404
BP416
BP417
BP419
BP457
BP928
BP937

21606
21945
21898
23138
23172
23446
23279
23599
21486
23532
23714
23613
23482
23245
23215
21849
23312
23840
23600
23597
23980
23176
23393
23669
23738
23557
23577
23917
23921
23018
23224
23743
23914

0986424506
0986424508
0986424520
0986424522
0986424533
0986424542
0986424546
0986424571
0986424584
0986424586
0986424594
0986424614
0986424617
0986424618
0986424619
0986424633
0986424651
0986424657
0986424659
0986424660
0986424662
0986424673
0986424674
0986424675
0986424677
0986424683
0986424691
0986424703
0986424704
0986424706
0986424748
0986424787
0986424796

1 320
1 425
1 980
1 280
1 040
700

1 610
1 740
2 420
1 565
1 270
855

BP969
BP536
BP551
BP567
BP770
BP783

23768
21278
20236
20887
21055
21144

0986424831
0986460967
0986460982
0986461106
0986490550
0986491441

3 220
1 820

3 930 BP960
2 220 BP962

23794
23914

0986424821
0986424824

Pro typy vozidel…

Mercedes-Benz E/S-Class/SLK/CLK
Mercedes-Benz E/S-Class/SLK/CLK
Mercedes-Benz C-E-Class
Ford Galaxy/Seat Alhambra/ VW Sharan
Alfa Romeo 145/146/156/Spider/GTV
Seat Arosa/ VW Lupo/Polo/Škoda Fabia
BMW 3-/7-/X3-/X5-Series/Range Rover III
BMW 5-Series
VW T4
BMW 5-Series
VW Lupo/Polo/Golf III/Vento/Passat
Ford Focus I
Mercedes-Benz SL/S-Class
Mercedes-Benz V-Class/ Vito
Opel Astra/Zafira
BMW 3-Series/Z3/Z4/Rover 75
Mercedes-Benz C-/E-/CLK-/SLK
Mercedes-Benz C-Class
VW Golf IV/Bora/New Beetle/Škoda Octavia
VW/Golf IV/V/Bora/New Beetle/Jetta V/
Škoda Fabia/Octavia/Roomster
Alfa Romeo 156/166
Audi A4/VW Passat
Mercedes-Benz C-/CLK-/SLK-/E-Class
Mercedes-Benz A-/B-Class/Vaneo
Renault Clio/Scenic/Megane/Safrane
Ford Galaxy/Seat Alhambra/ VW Sharan
Ford Mondeo/Jaguar X-Type
Peugeot 1007/206/Partner/307
BMW 5-/7-/X5-Series
Chrysler PT Cruiser/Neon
Fiat Stilo/Multipla
Opel Movano/Renault Master
Opel Vectra/Signum/Renault Espace/Ford Transit
Renault Laguna II
Renault Laguna II
Ford Galaxy/Seat Alhambra/ VW Sharan
BMW 5-/6-/7-Series
Ford Transit
Peugeot 307
Peugeot 206
Opel Vivaro/Renault Traffic
VW T4
Audi A4/VW Passat
Opel Movano/Renault Master
Opel Vectra/Signum
Ford Mondeo III/Jaguar S-/X-Type
Ford Transit
Citroen Jumper/Fiat Ducato/Peugeot Boxer
Citroen Jumper/Fiat Ducato/Peugeot Boxer
Audi A4/A6/Škoda Superb/VW Passat
VW T4
Mercedes-Benz E-Class
Audi A3/Škoda Octavia/VW Golf V/Plus/Jetta V/
Touran
Toyota Avensis
Peugeot 406/605/607
Reanult Espace II
Seat Ibiza/Cordoba /VW Polo
Mercedes-Benz 190Series
„Alfa Romeo 164/Audi A4/A6/A8/Coupe/80/90/
100/200/Fiat Croma/Lancia Thema“
BMW 1-/3-Series
Audi A3/Volkswagen Eos

www.bosch.sk

0986494000
0986494001
0986494002
0986494003
0986494004
0986494005
0986494006
0986494007
0986494008
0986494009
0986494010
0986494011
0986494012
0986494013
0986494014
0986494015
0986494016
0986494017
0986494018
0986494019

MOC Kč
(bez
DPH)
1 450
1 460
1 610
2 530
1 100
940
2 080
2 055
1 390
1 820
1 040
1 950
2 290
1 190
850
1 715
1 215
830
1 590
980

www.bosch.cz

Bosch Premium
objednací číslo
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Přejímací technik – číšník v autoservisu
A to vše současně na několika zakázkách,
z nichž některé se časově překrývají
z předchozích dnů či týdnů. A netřeba
dodávat, že majitel autoservisu očekává,
že vše probíhá plynule, ke spokojenosti
zákazníků. A rovněž mechanici chtějí dostávat zakázky v pravidelném režimu.

Málokterá osoba v autoservisu je tak viditelná jako přejímací technik. Zpravidla
s ním přichází zákazník do kontaktu nejdříve a především podle něj si vytváří
celkový obraz autoservisu.

mi bez číšníka. Majitel či šéfmechanik
přerušil práci, projednal zakázku a pokračoval v práci. Přitom průběžně zajišťoval náhradní díly, jednal s dodavateli,
vydával hotové zakázky, fakturoval atd.

Pokud byste přišli do restaurace, kde
by nebyl číšník, a čekali byste, až přijde
z kuchyně kuchař, objednali jídlo a on
vám je šel připravit a donesl, patrně byste byli udiveni.

Konkurenční tlaky a stále stoupající nároky zákazníků tento systém práce zcela
eliminovaly a takřka v každém autoservisu najdete prostor určený pro příjem
zakázky a osobu k tomu určenou, tj. přejímacího technika.

Není to tak dávno, kdy i některé menší
autoservisy byly takovýmito restaurace-

Je dobré si však uvědomit, že je to pouze
předpoklad k vytvoření dobré služby pro
zákazníka. Z praxe správce servisní sítě
a z návštěv neznačkových i značkových
autoservisů můžu porovnávat, jak velké
jsou rozdíly mezi jednotlivými techniky.
Jistě, jsme různí, přesto základní úlohu
má přejímací technik (či servisní technik,
servisní poradce atp.) vždy shodnou: sepsat zakázku, převzít vozidlo, připravit zakázku pro mechanika, objednat díly, resp.
komunikovat se skladem při zajištění dílů,
v průběhu opravy případně kontaktovat
zákazníka, sledovat průběh zakázky, připravit fakturaci a vozidlo
předat zákazníkovi.

Zkrátka – přejímací technik je styčným bodem chodu celého autoservisu.
Organizačním, obchodním i lidským.
Dobrým organizováním průběhu zakázek přímo ovlivňuje prosperitu firmy
a komunikuje-li seriozně se zákazníky,
vytváří důvěryhodný vztah: autoservis
– uživatel vozidla. Není přehnané tvrzení, že je nejdůležitější osobou v autoservisu (Nejprve jsem chtěl článek nazvat
Přejímací technik – nejdůležitější osoba
v autoservisu – ale přijali byste to bez
výše uvedené argumentace?).
S vědomím důležitosti osoby přejímacího technika má i firma Bosch pro smluvní partnery sítě Bosch Car Service zařazeno školení Servisní specialista – přejímací technik. Školení je koncipováno
jako dvoustupňové a obsahuje prvky
obchodní komunikace, přímý příjem vozidla, řešení konfliktních situací i právní minimum. Je potěšitelné, že smluvní
partneři firmy Bosch letošní vypsané
kurzy ihned naplnili. Další školení proběhnou v první polovině roku 2008.
S předstihem budou uveřejněna na
www.bosch-service.cz a www.bosch
-service.sk.
P. S. Až půjdete příště do restaurace, přesvědčí vás přístup „přejímacího technika“ abyste tam zašli znovu?
Milan Ernest
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Ako udržať krok s vývojom áut
alebo „Chcem opravovať autá aj o pár rokov?“
vstrekovacie čerpadlá s reguláciou vstrekovacej dávky magnetickým ventilom
VP 29/30 a VP44, združené vstrekovanie paliva PDE (anglická skratka je UI)
a momentálne najznámejší vstrekovací
systém, ktorým sa povinne musí pýšiť
každý výrobca vozidiel a tým je Common
Rail. Ale nemôžeme zabudnúť ani na
benzínové motory s priamym aj nepriamym vstrekovaním paliva do valcov.
A vozidiel s vyššie uvedenými systémami bude stále viac. S istotou môžeme
povedať, že za pár rokov budú práve tieto moderné systémy dominovať v servisoch a zákazníci budú očakávať, že ich
budeme schopní opravovať s rovnakou
„ľahkosťou“ ako tie súčasné. Ale čo
robiť, aby ste sa vy prispôsobili vývoju
automobilizmu a naivne neočakávali, že
vývoj sa prispôsobí vám?

Čo to znamená pre servisnú prax?
Motorové vozidlá prichádzajú do servisov menej často, avšak s poruchami
komplikovanejšími a skrytejšími. Je
takmer pravidlom, že systémová porucha sa prejavuje na inom komponente,
alebo aj na inom systéme, než ktorý je
skutočne chybný. Časopisy pre servisy
a literatúra pre opravárov sa priam plní

Ako sa postaviť ku komplikovaným poruchám systémov a neskončiť bezradne
stáťnad vozidlom? Ako sa neuberať „slepou uličkou“ pri hľadaní príčiny poruchy, ale mať naozaj „ťah na bránku“? Je
vôbec možné naučiť sa nielen vyriešiť
už popísaný prípad z časopisu ako „cez
kopirák“, ale prísť na takú záludnú chybu naozaj sám a systematicky?
Nie je to ľahké a takmer by som to prirovnal k potrebe hudobného sluchu pri
hre na husle. Niekto by si pomyslel, že
stačí mať dobrý, univerzálny diagnostický prístroj a ten mi všetko povie. Veď
v tej pamäti závad je všetko napísané,
len to prečítať a objednať náhradný diel, vymeniť a je to. Či je to naozaj také
jednoduché, by mohli rozprávať mnohí
z vás.
V servisnej praxi sa už každý z vás stretáva aj s vozidlami s modernými vstrekovacími systémami. V oblasti dieselových
motorov sú to výhradne vysokotlaké
vstrekovania systémy ako sú rotačné

Určite budete musieť hlavne investovať.
A nehovorím len o financiách. Ale hlavne
do vzdelania a to je niekedy už ťažšie,
lebo to chce v prvom rade chuť a v nemalej miere aj čas, ktorého v tejto rýchlej dobe nemáme dosť nikdy. A možno
je to aj dobre, lebo správne investície
nám majú priniesť v budúcnosti zisk.
V našom prípade, vedieť opraviť to, čo
iní nevedia. A to nebude vedieť každý
a najmä nie ten, čo nebude investovať.
A potom sa dostaví ešte jedna dôležitá
otázka: „A má mi kto na tejto nie ľahkej
ceste pomôcť a poradiť?“ Dlhoročným
lídrom v oblasti vývoja a výroby manage-

www.bosch.sk

Nič na vozidle nezaznamenalo taký raketový vývoj ako práve snímanie parametrov, prenos informácií a riadenie
a nahradzovanie mechanického ovládania elektrickým a elektronickým. A to
môžeme hovorť o motore, podvozku,
komfortnom vybavení alebo elektrickej
sústave. Tieto systémy sú nielen technicky vyspelejšie a komplikovanejšie, ale aj
spoľahlivejšie.

„špekmi“ servisnej praxe, ktoré sa môžu
v reálnom živote opakovať, ale často môžu byť ojedinelým prípadom a ich publikovanie je v tom prípade pre ďalšiu prax
nepoužiteľné.

www.bosch.cz

Pokrok v automobilovej technike
a jeho rýchlosť napredovania možno
prirovnať dnes k raketovému vývoju
informačných technológií, genetickej
medicíny alebo mobilných telefónov.
Prečo nie, veď technika v automobiloch potrebuje práve informačné technológie na dokonalé riadenie systémov
vo vozidle a inteligentnú, rýchlu a bezporuchovú komunikáciu medzi nimi.
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4. Hotline a Trouble Tickets System –
poradenská linka na ktorej odborník
dokáže pomôcť pri komplikovaných
prípadoch a internetová aplikácia
databázy vyriešených diagnostických
prípadov.
5. Náhradné diely v kvalite prvovýbavy,
potrebné pre opravu a uspokojenie
zákazníka .

mentu motora benzínových aj naftových
motorov, vstrekovania paliva, zapaľovania, žeravenia a všetkého čo s tým súvisí
je firma Robert Bosch. Známosť tejto
značky, rozsiahle know how ako aj jej

systémy vstrekovania VP29/30 a VP44,
systémy združeného vstrekovania paliva
PDE, systémy Common Rail a tiež moderné systémy vstrekovania benzínových
motorov.

vysoký trhový podiel dodávok systémov
priamo na montážne linky vozidiel praktický všetkých značiek ju predurčuje na
partnerstvo odborných oprav vstrekovacích systémov v autoservisoch.
Spoločnosť Bosch v súčasnosti pripravuje v spolupráci so svojimi veľkoobchodnými partnermi ponuku spolupráce
pre autoservisy Bosch Injection Systems
(Bosch vstrekovacie systémy). Je to
ucelený partnerský program pre autoservisy, ktoré majú záujem opravovať
moderné vstrekovacie systémy ako sú

Súčasťou ponuky Bosch Injection
Systems je:
1. Diagnostický prístroj a vybrané náradie potrebné pre jednotlivé oblasti
vstrekovania.
2. Technické informácie, ktoré v kombinácii s diagnostikou umožňujú merania na systémoch a určiť chybný diel
systému.
3. Školenia poskytujúce prehľad existujúcich systémov vstrekovania a spôsob prístupu k ich diagnostike.

Výsledkom naplnenia podmienok Bosch
Injection Systems je pre autoservis
prehľad o najmodernejších vstrekovacích systémoch paliva naftových a benzínových motorov, možnosť diagnostikovania a následnej opravy týchto systémov
formou výmeny alebo opravy komponentov za pomoci vybraných prípravkou
a nástrojov. Získaním certifikácie Bosch
Injection Systems obdrží autoservis aj
možnosť používania štítu a certifikátu
Bosch Injection Systems.
Ak vás táto téma zaujala a chceli by ste sa
dozvedieť viac informácií o pripravovanom programe Bosch Injection Systems,
kliknite na stránku www.bosch.sk, www.
bosch.cz.
K téme Bosch Injection Systems sa
v oveľa konkrétnejšej forme chceme vrátiť v nasledujúcom čísle Formule Bosch.
Ing. Peter Skyva
Ing. Stanislav Gajdoš
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Pre všetkých, ktorí chcú viac vidieť:
program 24-voltových žiaroviek Bosch
• aktívna ochrana proti nehodám vďaka
lepšiemu osvetleniu vozovky
• kratšie časy výpadkov vďaka zvýšenej
životnosti
To všetko je otázkou techniky. Namiesto
obvyklej dvojitej špirály v žiarovke stavia
Bosch pri Trucklight +100 na „SingleCoil-Technik“ so špeciálne vinutými špirálami. Tým sa dosiahne lepšie využitie
energie a rovnomernejšie rozloženie
teplôt. Výsledok je skutočne prekvapivý: Až o 100 %* vyššia intenzita svetla
v dôležitej oblasti za hranicou svetelného kužeľa od 50 do 100 m a až o 100 %*
dlhšia životnosť.

Žiarovky Bosch Heavy Duty sa vyznačujú mimoriadnou odolnosťou voči vibráciám a otrasom. Obzvlášť v ťažkých
podmienkach použitia v úžitkových vozidlách presvedčia tieto žiarovky svojou
spoľahlivosťou a vysokou životnosťou.
Základom k tomu sú špeciálna geometria špirály a použitie mimoriadne zosilnených drôtov pre špirálu.

Novinka
Bosch Trucklight +100

Hospodárnosť v správnom svetle
• o 100 %* vyššia hospodárnosť
• nižšie náklady vďaka menej častej výmene žiaroviek
• nižšia náchylnosť na poruchy a s tým
spojené menej nepredpokladané
prestávky

Bezpečnosť
• až o 100 %* vyššia intenzita svetla
• príjemné riadenie vďaka svetelnému
kužeľu s dĺžkou až 40 m
• dlhšia reakčná doba v nebezpečných
situáciách vďaka vyššej intenzite
osvetlenia

Rozhodujúca je nielen intenzita svetla,
ale tiež jeho rozloženie popr. rozptýlenie. Single-Coil-Technik pri žiarovkách
Bosch Trucklight +100 umožňuje zlepšiť
zaostrenie a nasmerovať svetlo presne
tam, kam patrí: na pravú polovicu vozovky. Tým sa dosiahne až 40 m dlhý, optimálne osvetlený svetelný kužeľ, ktorý
neoslňuje protiidúcich vodičov.
*V závislosti od príslušného systému svetlometov v porovnaní so štandardnými žiarovkami.
Viktória Režuchová

Žiarovky pre skoro všetky typy svetlometov úžitkových vozidiel. Nová technológia
Single-Coil ponúka dvojnásobnú intenzitu svetla a dvojnásobnú životnosť oproti
bežným žiarovkám.
Bez pochýb: úžitkové vozidlá musia byť
vybavené mimoriadne výkonnými svetlaŽiarovky Bosch môžete objednať u obchodných partnerov Bosch, ktorých zoznam nájdete na strane 35.

www.bosch.sk

Bosch Heavy Duty

mi. Preto má i Bosch novo k dispozícii
žiarovky Bosch Trucklight +100. Program
pre viac svetla, viac bezpečnosti a viac
hospodárnosti.

www.bosch.cz

Bosch ponúka rozsiahly program 24
voltových žiaroviek pre úžitkové vozidlá. Tri produktové rady - Bosch
Standard 24 V, Bosch Heavy Duty
a Bosch Trucklight +100 pokrývajú
všetky požiadavky a oblasti použitia.

Spolu s vyššou životnosťou špirály žiarovky bola tiež zlepšená robustnosť konektorového spojenia, držiaka a skleneného telesa. Tým vzniká menej vibrácií
a otrasov a v porovnaní s bežnou technológiou sa predlžuje životnosť na dvojnásobok.
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Kompletný 24-voltový program žiarovek Bosch
Objednacie číslo
1 987 302 411
1 987 302 421
1 987 302 422
1 987 302 431
1 987 302 441
1 987 302 471
1 987 302 501
1 987 302 504
1 987 302 505
1 987 302 507
1 987 302 508
1 987 302 509
1 987 302 510
1 987 302 512
1 987 302 513
1 987 302 514
1 987 302 515
1 987 302 516

Typ
H1
R2
H2
H3
H4
H7
P21W
R10W
C5W
R5W
T4W
-

1 987 302 517
1 987 302 518
1 987 302 519
1 987 302 520
1 987 302 521
1 987 302 522
1 987 302 523
1 987 302 524
1 987 302 526
1 987 302 528
1 987 302 529
1 987 302 530
1 987 302 527
1 987 302 442
1 987 302 502
1 987 302 503
1 987 302 506
1 987 302 511
1 987 302 525
1 987 302 711
1 987 302 731
1 987 302 741
1 987 302 771
1 987 302 784

W3W
W5W
P21/5W
H21W
R5W
H4
PY21W
P21W
R10W
R5W
T4W
H1
H3
H4
H7
H11

H1

H3

Vyhotovenie

Special
Heavy Duty
Heavy Duty
Heavy Duty
Heavy Duty
Heavy Duty
Heavy Duty
Trucklight +100
Trucklight +100
Trucklight +100
Trucklight +100
Trucklight +100

H4

Nap.
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V

Výkon
70 W
55/50 W
70 W
70 W
75/70 W
70 W
21 W
1,2 W
10 W
5W
2W
18/5 W
5W
4W
1W
1,2 W
1,2 W
2W

Pätica
P14,5s
P45t
X511
PK22s
P43t
PX26d
BA15s
W2x4,6d
BA15s
SV8,5-8
BA49s
BAYd
BA15s
BA9s
W2x4,6d
B8,5d
B8,3d
W2,1x9,5d

24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V

3W
5W
3W
5W
10 W
18 W
18 W
21/5 W
15 W
3W
15 W
21 W
5W
75/70 W
21 W
21 W
10 W
5W
4W
70 W
70 W
75/70 W
70 W
70 W

W2,1x9,5d
W2,1x9,5d
BA7s
SV8,5-8
SV8,5-8
SV8,5-8
BA15s
BAY15d
BA15s
SV7-8
SV8,5-8
BAY9s
BA15d
P43t
BAU15s
BA15s
BA15s
BA15s
BA9s
P14,5s
PK22s
P43t
PK26d
PGJ19-2

H7

H11
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EPS 200 - nová šance pro moderní autoservis
pružinových i dvoupružinových vstřikovačů, vstřikovačů se snímačem pohybu
jehly (NBF) a standardních i stupňovitých vstřikovačů.
S novou Bosch EPS 200 lze pomocí
automatického průběhu zkoušky velmi
rychle určit, zda lze kontrolovaný vstřikovač dále používat. Součástí dodávky
zařízení je i integrovaná databanka předepsaných hodnot vstřikovačů Bosch
s možností vytvořit si databanku zkušebních hodnot pro vstřikovače jiných
výrobců. Pro posouzení vstřikovačů se
provádí test těsnosti sestavy (elektrická
i optická kontrola), měří se otvírací tlak
trysky (u dvoupružinových vstřikovačů
umožňuje EPS 200 zjištění i druhého otvíracího tlaku trysky), posuzuje se tvar
paprsku a kontroluje se vrzání trysky.

Common Rail

Bosch EPS 200 je kompaktní stolní
elektronická zkoušečka vysokotlakých
vstřikovačů s dotykovým LCD displejem a operačním systémem Windows.
Výhodou zařízení jsou i malé rozměry
580 × 560 × 780 mm (V × Š × D) a nízká
hmotnost cca 120 kg. Podle volby lze
k zařízení připojit např. externí monitor,
klávesnici, myš či tiskárnu. Díky jednoduché obsluze EPS 200 není nutná

znalost ovládání zkušební stolice pro
vstřikovací čerpadla. EPS 200 je určena
ke zkoušení vstřikovačů ovládaných elektromagnetickým ventilem Common Rail
(pro osobní i nákladní vozidla), trysek
sdružených vstřikovačů UI (PD), jedno-

www.bosch.sk

Vstřikovače Common Rail CRI/CRIN

Sdružené vstřikovače PD/UI

Vstřikovače
www.bosch.cz

Podíl dieselových motorů se u nově registrovaných automobilů stále zvyšuje. V západní Evropě je nyní už každé
druhé nově do provozu uváděné vozidlo poháněno vznětovým motorem.
Dieselové motory jsou úspěšné i díky
moderním vysokotlakým systémům
vstřikování. Ty zaručují vysoký jízdní
komfort se spotřebou paliva o třetinu
nižší ve srovnání s benzínovými motory. Rychle rostoucí trh v oblasti dieselu
vyžaduje pro nové vysokotlaké vstřikovací systémy kvalifikovaný servis, a to
zejména odborné testování a opravy
vstřikovačů. Firma Bosch uvedla na trh
zařízení EPS 200 pro komfortní a hospodárné testování komponentů vstřikování vznětových motorů.

U vstřikovačů Common Rail se provede
nejprve test těsnosti sestavy. Pokud test
těsnosti nevyhoví, automatický průběh
zkoušky se přeruší. Po úspěšném testu
těsnosti se měří elektronicky průtokovým snímačem množství paliva v přepadu a dále vstřikovaná dávka ve volnoběhu a při plném zatížení. Dostatečný
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tlak zkušební kapaliny (max. 180 Mpa)
pro zkoušku vytváří vysokotlaké čerpadlo CP3, které je součástí EPS 200. Pro
zkoušení vysokotlakých systémů je EPS
200 vybavena ochranným krytem s bezpečnostním spínačem.
Zařízení na zkoušení vstřikovačů EPS
200 se dodává ve dvou základních provedeních, které se liší rozsahem daného
příslušenství. Provedení s označením
EPS 200 obsahuje příslušenství nutné
ke zkoušení standardních vstřikovačů,
trysek sdružených vstřikovačů a vstřikovačů Common Rail Bosch ovládaných
elektromagnetickým ventilem pro osobní vozidla.
Provedení s označením EPS 200 A má
rozsah dodávky navíc rozšířený ještě
o příslušenství ke zkoušení vstřikovačů Common Rail Delphi a Denso ovládaných elektromagnetickým ventilem
a pro zkoušení vstřikovačů Common Rail
(Bosch aplikace) pro nákladní vozidla.
Dále je možno objednat celou řadu užitečných adaptérů jako zvláštní příslušenství.

Snadno a rychle
S pomocí EPS 200 nebudete muset měnit komponenty podle vlastního podezření „naslepo“, ale můžete si vstřikovače
sami vyzkoušet a cíleně je vyměňovat.
Odpadne vám ztrátový čas a zákazníci
mohou být rychleji obslouženi. Díky jednoduchému a intuitivnímu ovládání zařízení EPS 200 ji mohou ovládat i zaměstnanci bez znalostí práce s PC. Navíc
výsledek zkoušky vstřikovače Common
Rail na zařízení EPS 200 můžete zákazníkovi vytisknout na připojené externí
tiskárně.
Využitím tohoto moderního zařízení EPS
200 můžete i vy participovat na stále rostoucím trhu se vstřikovači Common Rail.
Ing. Tomáš Blaha

Bosch EPS 200
Označení

Použití

Objednací č.

EPS 200

Pro zkoušení DHK vstřikovačů
(Bosch i jiných výrobců), UI trysek
a CRI vstřikovačů ovládaných
magnetem (Bosch aplikace)

0 683 803 200

EPS 200 A

Stejně jako EPS 200 včetně CRI
Delphi/Denso, CRIN Bosch

0 683 803 202

Zvláštní příslušenství
CRI Delphi/Denso, CRIN
Bosch

Pro zkoušení CR-vstřikovačů Delphi 1 687 001 872
a Denso a CRIN Bosch

Olejová vana

Olejová vana pro EPS 200

1 685 411 077

UI-sada adaptérů
užitková vozidla

3 dílná UI-sada adaptérů pro
zkoušení UI-trysek Scania, Iveco
a Volvo (Bosch aplikace)

1 687 010 147

UI-sada adaptérů osobní
vozidla

3 dílná UI-sada adaptérů pro
zkoušení UI-trysek koncernu
Volkswagen (VW, Seat, Audi,
Škoda)

1 687 001 857

UI-adaptér Nissan

Adaptér pro zkoušení UI-trysek
Nissan

1 681 335 111

DHK-adaptér

M 16 x 1,5
(užitková vozidla - speciální)

1 680 362 047

DHK-adaptér

M 18 x 1,5
(užitková vozidla - speciální)

1 680 362 000

DHK-adaptér

M 22 x 1,5
(užitková vozidla - speciální)

1 680 362 001

DHK-adaptér

M 24 x 1,5
(užitková vozidla - speciální)

1 680 362 044

DHK-adaptér

M 26 x 1,5
(užitková vozidla-speciální)

1 680 362 002

DHK-adaptér

M 27 x 1,5
(užitková vozidla - speciální)

1 680 362 045

DHK-adaptér

Axiální, Opel

1 680 362 194

DHK-adaptér

Radiální

1 683 391 193

Tiskárna

Barevná inkoustová tiskárna

1 687 001 850

DVD–ROM mechanika

Externí DVD mechanika pro
připojení k EPS 200

1 687 022 932

Napájecí zdroj

Externí napájecí zdroj pro DVD
mechaniku

1 687 022 890

Síťový kabel

Síťový kabel pro napájecí zdroj

1 684 461 106

Další technické a cenové informace můžete získat u velkobchodních partnerů nabízejících diagnostiku Bosch – viz str. 35.
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Česká republika
Velkoobchodní partneři Bosch

*
*

*
*

*

*

automobilové díly

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

*

Svatopluk Černík, Plzeň, 377 227 937;

*

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

*

Autoservis Rada, Soběslav, 381 522 030;

*

ACCBILL s.r.o., Nový Jičín, 556 749 268;

*

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

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

Bosch Test Equipment Service - střediska oprav a servisu diagnostické techniky Bosch
Název firmy
AD Technik, s.r.o.
pokrytí celé ČR
BTS 1 – sdružení
pokrytí celé ČR

Adresa
Moskevská 63 areál NAREX
Dělnická 213

Sídlo firmy

Telefon

pobočka Praha

Praha

272 072 331
603 471 760
476 000 018
603 469 368
777 949 325

pobočka Brno
pobočka Telč

Brno
Telč

603 475 772
603 274 286

centrála

Praha 10
- Vršovice
Most

Fax

E-mail

272 072 334

servis@adtechnik.cz

476 000 018

servis.bts1@seznam.cz

Slovenská republika

*

*

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

*

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

*

AUTOSERVIS POVAŽAN, Považská Bystrica, 042 4326577;

*

www.bosch.cz

*

*

www.bosch.sk

Veľkoobchodní partneri Bosch

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.

Bosch Test Equipment Service - strediská opráv a servisu diagnostickej techniky Bosch
Název firmy
BTS 3
pokrytie celej SR
PETERSON TECHNIK, s.r.o.
pokrytie celej SR

Adresa
Hálova 7

Sídlo firmy
Bratislava

Bratislavská 17

Nitra

Telefon
02 62410314
0908 751 940
037 6517710
0908 554054

Fax
02 62410314

E-mail
lvoska@zoznam.sk

037 6517713

servis@petersonsk.sk

Akumulátor Bosch: Optimální
startovací výkon pro všechna vozidla

NOVINKA!

Bosch má akumulátory vyhovující
všem požadavkům. Pro každého zákazníka je volba akumulátoru určena typem vozidla, vybavením, jízdními
vlastnostmi a klimatem. Akumulátory Bosch poskytují takové pokrytí trhu,
které potřebujete, abyste byli úspěšní v oblasti podnikání s akumulátory.
www.bosch.cz www.bosch.sk
 S5: zdroj energie pro vozidla vyšší třídy
 S4: energie a výkonné starty pro všechny třídy vozidel
 S3: ekonomické řešení pro bezpečné startování

