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Milí čtenáři,

pro Bosch Group jako celek byl rok 2007 rokem úspěšným, neboť jsme opět zvýšili obrat, který přesáhne 46 miliard Euro. 

K tomuto pozitivnímu rozvoji přispěly všechny tři podnikové oblasti - průmyslová technika, spotřební zboží a naše automobilová 

technika.

V oblasti automobilové techniky pokračujeme s růstovou strategií například v oblasti filtrace. V roce 2006 jsme převzali společně 

s Mann+Hummel od společnosti Arvin Meritor Inc obchod s filtry Purolator. Akvizice zahrnovala všechny olejové, vzduchové, 

palivové filtry a filtry vnitřního prostoru značky Purolator. 

Další příležitosti růstu vidíme v oblasti brzdových systémů. V březnu 2007 převzal Bosch firmu PACIFICA Group, významného 

brzdového výrobce pro prvovýbavu i aftermarket. 

Velmi pozitivně vidíme budoucnost v komponentech, dieselových náhradních dílech a repasovaných dílech z programu Bosch 

Exchange. Mnoho oprav na vozidlech je nyní v autoservisech provedeno bez použití nových dílů, ale s využitím ekonomicky 

výhodnějších repasovaných dílů. Bosch nabízí více než 5200 repasovaných náhradních dílů, od čerpadel Common Railu, přes 

brzdové třmeny, měřiče hmotnosti vzduchu až po startéry a alternátory. Repasované díly z programu Bosch Exchange jsou 

v průměru o 30 % levnější než nové díly a také šetří životní prostředí, protože se při repasi šetří zdroje a nevytvářejí emise CO2. 

Pouze repasí startérů a alternátorů, kterou Bosch zahájil v roce 1965, jsme dokázali ušetřit ročně energii v rozsahu 105 000 

megawattů.

Záměrem společnosti Bosch je další posílení vedoucí pozice jako dodavatele repasovaných dílů. Bosch koupil koncem roku 

2007 společnost Holger Christiansen A/S, která se specializuje na repasi startérů a alternátorů a prodává elektrické díly pod 

značkou HC-Parts a Cargo. Společnost Holger Christiansen A/S měla v roce 2006/2007 obrat 112 milionů Euro, zaměstnává 

900 zaměstnanců sdružených do čtyř výrobních závodů (Dánsko, Německo, Slovensko a Ukrajina) a má sedm prodejních orga-

nizací v Evropě a USA. Tato akvizice umožní, aby Bosch rozšířil nabídku produktů elektrických náhradních dílů pro autoservisy 

i velkoobchody. 

Největší příležitost na trhu stále vidíme v oblasti diagnostiky. Diagnostikou není myšleno pouze špičkové moderní vybavení pro 

opravy, ale jsou zde také zahrnuty znalosti a zkušenosti. Toto automobilové know-how obsahuje nabídku nejnovějšího softwaru, 

profesionálních služeb pro autoservisy, stejně jako školení, technického poradenství a telefonické hot-line. V této oblasti máme 

velký cíl - chceme rozšířit celkovou nabídku Bosch a stát se vedoucím dodavatelem v oblasti diagnostiky a vybavení autoser-

visů. Významným krokem Bosche v tomto směru bylo v roce 2007 převzetí německé společnosti Beissbarth GmbH a italské 

Sicam s. r. l. Se zařízeními těchto firem, např. přístroje na měření geometrie náprav, zkušebny brzd, pneuservis, můžeme skvěle 

rozšířit naše produktové portfolio.

Jak můžete vidět, Bosch pokračuje ve svém záměru být v oblasti automobilové techniky silným a spolehlivým partnerem pro 

autoservisy a distributory po celém světě. Stále investujeme do budoucnosti a tím zlepšujeme nabídku produktů a služeb pro 
naše partnery. Věřím, že pokud s námi nespolupracujete již nyní, tak budete mít brzy příležitost začít.

Robert Hilbert
regionální ředitel

divize Automobilová technika
Česká a Slovenská republika,

Robert Bosch odbytová s. r. o.



3Formule Bosch | 1/2008

w
w

w
.b

os
ch

.c
z 

   
 w

w
w

.b
os

ch
.s

k

V polovině letošního roku dojde 
k ukončení vzdělávacího cyklu vzdě-
lávání pedagogických pracovníků 
ve vybraných regionálních školách. 
Nadešel čas bilancování a rekapitula-
ce celého projektu.

Projekt byl zahájen první fází, a to pod-
pisem smluv mezi Ministerstvem školství 
mládeže a tělovýchovy ČR, Robert Bosch 
odbytová s. r. o. a Škoda Auto, a. s. 
(13. 12. 2005). 

Ve druhé fázi byla podepsána smlouva 
mezi jednotlivými krajskými úřady, jako 
zřizovateli jednotlivých škol, a samozřej-
mě oběma firmami provádějícími jed-
notlivá školení Robert Bosch a Škoda 
(13. 12. 2006).

Cílem projektu je vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků vybraných škol z každé-
ho kraje, kteří získané vědomosti a know 
- how předávají dál na školy ve svém re-
gionu, kraji.

V současnosti již lektoři Bosch a Ško-
da proškolili účastníky v následujících 
kurzech:
Elektrika/elektronika – základy měření, 
el. schémata, dobíjecí a startovací sou-
stava, palubní síť 12/24 V, CAN Bus

Podvozek – konstrukce podvozku, zavě-
šení, geometrie, brzdy, ABS, ASR, ESP

Karoserie a převodovky – trendy ve vý-
robě karoserii, airbagy, předpínače a bez-
pečnostní prvky, převodovky – mechanic-
ké, automatické, 4 x 4, diagnostika 

Zážehové motory - mechanika zážeho-
vých motorů, zapalování, vstřikování, di-
agnostika, emise

Vznětové motory – mechanika vznětových 
motorů, vstřikování, diagnostika, emise 

Komfortní elektronika – topení, klimati-
zace, panel přístrojů, infotaiment (rádio, 
telefon, navigace), centrální zamykání, 
alarmy

Lektoři společností Bosch a Škoda Auto 
poskytovali v rámci kurzů pedagogům  
informace o nejnovějších trendech a po-

Evropský projekt vzdělávání
pedagogických pracovníků

stupech v automobilovém průmyslu a di-
agnostice poruch.

Na základě zkušeností z pořádaných se-
minářů, požadavků vznesených účastníky 
školení a 14 regionálních škol probíhají 
v současné době jednání o pokračování 
projektu, kterému v polovině letošního ro-
ku končí akreditace udělená Ministerstvem 
školství mládeže a tělovýchovy ČR.

Nicméně stojí za zmínku podotknout, že 
společnost Bosch má vlastní školicí stře-
disko akreditované ministerstvem školství 
do roku 2011, což umožňuje nejen školám 
účastnícím se projektu, ale i dalším zájem-
cům absolvovat jednotlivé kurzy z nabídky 
společnosti Bosch nebo dle individuálních 
požadavků. 

stat do výuky v rámci všech 14 regionů. 
Všemi kurzy, celkem se jednalo o dva-
krát 6 týdenních kurzů, doposud prošlo 
28 pedagogů ze 14 pilotních škol. Ty byly 
vybrány krajskými úřady.

Účastníci projektu hodnotí systém pozi-
tivně díky přínosu aktuálních informací.

Sada klíčů dnes již ke kvalitní diagnos-
tice závady a k plnohodnotné opravě 
nestačí. Pro efektivní diagnostiku jsou 
nutné široké znalosti funkce vozidlo-
vých systémů. Pedagogičtí pracovníci 
musí pravidelně získávat nejnovější in-
formace, a ty pak přenášet na své kolegy 
a žáky odborných škol, kteří pak mohou 
do praxe nastupovat s kvalitnějšími zna-
lostmi, a zlepšit tak práci pro zákazníky 
autoservisů.

Těsná spolupráce největší domácí auto-
mobilky, celosvětově vedoucí firmy na 
trhu dodavatelů automobilového průmys-
lu, evropských struktur, českého školství 
a krajských samospráv přináší záruku dal-
šího kvalitního rozvoje automobilového 
průmyslu jako celku v České republice. 

Werner Kirsch

Nabízená témata a termíny najdete na 
adrese: www.bosch.cz, www.bosch.sk 
školení pro autoservisy

Díky akreditaci školicího střediska jsou 

tato školení zahrnuta do programu dal-

šího vzdělávání, tzv. DVPP pro pedago-

gické pracovníky.

Prostřednictvím absolventů projektu se 

tak mohou nové informace rychle do-
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Známi svetoví výrobcovia automobilov 
sa už dlhé roky spoliehajú na kvalitu za-
paľovacích sviečok Bosch a  úzko spo-
lupracujú s firmou Bosch na ďalšom  
vývoji vhodných zapaľovacích sviečok 
pre použitie v prvovýbave ich vozidiel.

Tento fakt umožňuje firme Bosch využiť 
získané skúsentosti i na trhu s náhrad-
nými dielmi a ponúknuť pre každý auto-
mobil / motor vhodnú alternatívu.

V nasledujúcich riadkoch sa dočíta-
te o úspechoch zapaľovacích sviečok 
Bosch v prvovýbave na jednej strane, ale 
i o pozitívnej zmene v programe zapaľo-
vacích sviečok Bosch Super Plus na trhu 
s náhradnými dielmi na strane druhej.  

Spolupráca s automobilovými výrobcami 
je neoddeliteľnou a veľmi dôležitou sú-
časťou fungovania a vývoja firmy Bosch. 
Spokojnosť automobilových výrobcov 
je dôkazom toho, že sa výrobky Bosch 
montujú do vozidiel už v provýbave. 
Nejedná sa pritom len o jednotlivé diely 
ale častokrát o celé systémy.

Úspechy v prvovýbave
Jedným z výrobkov Bosch mnohoná-
sobne zastúpeným v prvovýbave je 
i zapaľovacia sviečka. Je zastúpená vo 
všetkých známych svetových automo-

bilových značkách počínajúc skupinou 
Volkswagen Group, ďalej Alfa Romeo, 
BMW, Cadillac, Chevrolet, Fiat, Ford, 
GM, Holden, Lancia, Land Rover, Mazda, 
Mercedes-Benz, Mitsubishi, Opel, kon-
cern PSA, Porsche, Renault, Ssangyong, 
Toyota, Vauxhall ale i Volvo.

Skupina Volkswagen Group už dlhé ro-
ky vybavuje svoje motory zapaľovacími 
sviečkami Bosch v prvovýbave. Zo sú-
častných ale i nedávnych úspechov ur-
čite stojí za zmienku nová Škoda Fabia 
a Fabia Kombi, ako i Škoda Roomster 
a v neposlednom rade i pred nedávnom 
na trhu predstavený VW Tiguan.

Na jar 2007 bola na trhu predstavená 
nová Škoda Fabia, ktorá mohla nadvia-
zať na úspechy svojej predchodkyne. 
V motore s objemom 1,2l stavil automo-
bilový výrobca v prvovýbave na zapaľo-
vaciu sviečku Bosch Super FR 7 HE2. Na 
trhu s náhradnými dielmi ponúka Bosch 
vhodnú alternatívu Bosch Super Plus 
FR 7 HC+. I Škoda Fabia Combi, ktorá 
koncom roka 2007 nasledovala krátku 
verziu sa v motore 1,2 l spolieha taktiež 
na zapaľovaciu sviečku Bosch. A ďalej, 
Bosch dodáva 100% zapaľovacích svie-
čok v sériovej výrobe Škody Roomster 
v motoroch 1.2l,1.4l ale i 1.6l. Každá tre-
tia zapaľovacia sviečka v Škode Octavii 

a Octavii Combi v provýbave v motoroch 
1.4l a 1.6l FSI je značky Bosch. 

Vrámci skupiny Volkswagen Group je 
úspechom zastúpenie zapaľovacej svieč-
ky Bosch v prvovýbave „malého brata“ 
VW Tuareg, nedávno na trhu predstave-
ného VW Tiguan. Tento model sa definu-
je ako nový medzník medzi každoden-
ným osobným vozidlom na jednej strane 
a tým s vlastnosťami terénneho vozidla 
na strane druhej. Vo výkonnostne silnom 
štvorválcovom motore s obsahom 2l 
a priamym vstrekovaním s buď 125 kW 
/ 170 Ps, či 147 kW / 200 Ps využíva VW 
platinovú zapaľovaciu sviečku Bosch!

Obdobné úspechy má Bosch i v ostatných 
značkách skupiny Volkswagen Group. 
Každé VW Caddy 3, VW Polo, Audi A3 
Cabrio, A5 Cabrio, či Seat Altea má z pr-
vovýbavy namontovanú práve zapaľovaciu 
sviečku Bosch. Nezaostávajú ani VW Eos 
a VW Passat, či Audi A4 Avant a Audi A5.

Úspechy na trhu s náhradný-
mi dielmi
S novým rokom prezentuje firma Bosch 
svoj nový rozšírený program zapaľova-
cích sviečok Bosch Super Plus. 

Keďže na trhu pribúdajú stále nové a no-
vé autá, muselo nevyhnutne dôjsť i k pri-
spôsobeniu sortimentu zapaľovacích 
sviečok Bosch. Program Bosch Super 
Plus bol zo stávajúcich 24 typov rozší-
rený na 54 typov (prehľad zapaľovacích 
sviečok Bosch Super a ich náhrad v po-
dobe nových typov zapaľovacích svie-
čok Bosch Super Plus nájdete na webo-
vých stránkach www.bosch.sk/aa nebo 
www.bosch.cz/aa). S týmto kompakt-
ným programom tak dosahuje Bosch 
najvyššie pokrytie trhu v Európe.
Už vyše sto rokov je znalosť a vývoj zapaľo-
vacej sviečky úzko spojený s firmou Bosch. 
Doteraz vyšlo z výrobných pásov viac ako 
desať miliárd kusov. Takýmto výkonom sa 
nemôže pochváliť ani jeden z ostatných 
výrobcov zapaľovacích sviečok.

S optimalizovaným programom Bosch 
Super Plus rozširuje Bosch svoju vedú-

Zapaľovacia sviečka Bosch
– vždy tá správna voľba
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cu pozíciu v oblasti zapaľovacích sviečok 
na trhu. Dvadcaťjeden pre český a slo-
venský trh relevantných typov zaručuje 
servisu i veľkoobchodu pokrytie najbež-
nejších vozidiel na trhu s malým počtom 
zapaľovacích sviečok (zoznam 21 typov 
zapaľovacích sviečok Bosch Super Plus 
nájdete v prílohe tohoto čísla Formule. 

Zapaľovacie sviečky Bosch 
– trvalo dobré
Napriek vyššej výkonnosti sa dnešné 
štandardné zapaľovacie sviečky vyzna-
čujú životnosťou 20.000 – 30.000 kilo-
metrov, čo je 20 až 30-násobne viac ako 
pred 100 rokmi. Tzv. Longlife zapaľo-
vacie sviečky majú výmenný interval až 
100.000 km. Neustále ďalej sa vyvíjajúce 
zapaľovacie sviečky Bosch sú medzníkom 
spoľahlivosti a ako významný systémový 
prvok prispievajú k čistému, úspornému 
a efektívnemu spaľvaniu paliva.

Za zapaľovacou sviečkou sa skrýva veľký 
vývojový potenciál. Prispôsobivosť za-
paľovacích sviečok Bosch súvisí jednak 
s konštrukčnými zmenami a jednak s po-
užitím extrémne odolných materiálov, 
ako napríklad platiny, striebra, či nikel 
– yttriovým legovaním. Už len množstvo 
variácií v počte, konštrukcii a forme elek-
tród ponúka nevyčerpateľné možnosti.

Zapaľovacia sviečka Bosch 
– vždy voľba číslo jeden
Zapaľovacie sviečky Bosch prinášajú 
najaktuálnejšie vývojové trendy z prvo-
výbavy, či motoršportu priamo do ser-
visu a obchodu. Profilovaná kostriaca 
elektróda, ktorou sa vyznačujú všetky 
zapaľovacie sviečky Bosch Super Plus, 
je zárukou napríklad pre istejšie zapá-
lenie zmesi vďaka rýchlejšiemu presko-
čeniu iskry. Tento fakt poskytuje ďalšie 
pozitívne vplyvy: vyššiu záruku zapálenia 
zmesi pri studených štartoch, ochranu 
motora, či katalyzátora vďaka lepšiemu 
spaľovaniu, zníženú spotrebu paliva kvô-
li omedzeniu výpadkov zapálenia.

Spokojnosť so zapaľovacími sviečkami 
Bosch vyjadrili i čitatelia nemeckého 
časopisu „Motor Sport aktuell“, keď 
takmer každý tretí opýtaný zvolil v roku 
2007 zapaľovaciu sviečku Bosch ako tú 
najspoľahlivejšiu. Táto tak nechala ďale-
ko za sebou svojich konkurentov. Pritom 
na tomto prieskume sa zúčastnilo viac 
ako 17.000 respondentov. 

Na záver
V prvovýbave sa stále viac a viac použí-
vajú odrušené zapaľovacie sviečky. Tým 
je citlivá elektronika v aute viac chránená 
pred elektromagnetickým rušením. 

V súčinnosti s touto skutočnosťou sa 
Bosch i vo svojom programe zapaľovacích 
sviečok pre osobné autá na trhu s náhrad-
nými dielmi spolieha takmer výhradne na 
odrušené zapaľovacie sviečky.

Ich použitie je spojené s nasledujúcimi 
výhodami: maximálne odrušenie, spo-
ľahlivá funkčnosť elektronických sys-
témov ako rádio/navigácia, ABS, ASR 
a ESP, atď..

Z profesionálneho Know How, ktoré 
Bosch vďaka dlhodobej spolupráci so 
všetkými známymi výrobcami automobi-
lov neustále zlepšuje, profitujú servisy 
i obchodní partneri firmy Bosch.

Dipl. ekon. Viktória Režuchová

Originálnu kvalitu Bosch žiadajte u veľkoobchodných partnerov Bosch, ktorých zoznam nájdete na strane 35.

Foto: Škoda Auto

Zastúpenie zapaľovacích sviečok Bosch v prvovýbave 2008

Úspěch
zapalovací svíčky

v prvovýbavě

Foto VWFoto Škoda Auto

Škoda Fabia Combi VW Passat 2.0
Blue Motion
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Kompletný program Bosch Super Plus
Vyhľadávacie
číslo Typ. označenie Obj. číslo Obj. číslo SET Použitie

+1 WR 7 DC+ 0242235663 0242235909 Alfa Romeo, Audi, BMW, Daewoo, Daihatsu, Fiat, Ford, Honda, Lancia, Mazda, 
Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Rover, Saab, 
Seat, Subaru, Suzuki, Toyota, Volvo, VW

+2 WR 7 LTC+ 0242235664 0242235910 Škoda, Audi, Seat, VW
+3 WR 8 DC+ 0242229656 0242229880 Alfa Romeo, Audi, BMW, Daewoo, Daihatsu, Ford, Honda, Mazda, Mercedes-Benz, 

Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, Suzuki, Toyota, Volvo, 
VW

+4 WR 8 LTC+ 0242229658 0242229882 Audi, Seat, VW
+5 HR 7 DC+ 0242235661 0242235908 Citroen, Ford, , Mercedes-Benz, Peugeot, Renault
+6 FR 8 DC+ 0242229659 0242229883 Škoda, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Renault, Saab, Toyota
+7 FR 7 LDC+ 0242235668 0242235914 Škoda, Audi, BMW, Fiat, Ford, Lancia, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, 

Opel, Peugeot, Renault, Rover, Subaru, Suzuki, Toyota, Volvo
+8 FR 7 DC+ 0242235666 0242235912 Austin, Citroen, Fiat, Ford, Lancia, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, 

Opel, Peugeot, Renault, Rover, Saab, Subaru, Suzuki, Toyota
+9 FR 8 LDCU+ 0242229654 0242229878 Daewoo, Fiat, Ford, Opel, Peugeot, Renault, Saab, VW
+10 WR 7 BC+ 0242235665 0242235911 Škoda, Citroen, Daewoo, Fiat, Honda, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Suzuki, Volvo
+11 FR 7 DCX+ 0242235667 0242235913 Daewoo, Daihatsu, Fiat, Ford, Honda, Lancia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, 

Renault, Rover, Saab, Subaru, Suzuki, Toyota
+12 WR 6 DC+ 0242240592 0242240849 Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Citroen, Fiat, Ford, Honda, Lancia, Mercedes-

Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, Rover, Saab, Seat, Subaru, Suzuki, 
Toyota, Volvo, VW

+13 FR 6 DC+ 0242240593 0242240850 Citroen, Fiat, Ford, Lancia, Nissan, Peugeot, Renault, Rover, Volvo, VW
+14 HR 8 DC+ 0242229655 0242229879 Mercedes-Benz, Rover
+15 WR 5 DC+ 0242245552 0242245812 Alfa Romeo, Audi, BMW, Fiat, Ford, Honda, Lancia, Mazda, Mercedes-Benz, 

Mitsubishi, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, VW
+16 WR 9 DC+ 0242225599 0242225859 BMW, Daihatsu, Fiat, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Renault, Rover, Seat, Toyota, 

Volvo, VW
+18 HR 6 DC+ 0242240591 0242240848 Citroen, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Renault, Volvo
+19 FR 8 DCX+ 0242229660 0242229884 Daewoo, Ford, Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Saab, Subaru, Toyota
+20 WR 8 BC+ 0242229657 0242229881 Honda, Renault, Rover, VW
+21 WR 7 DCX+ 0242235707 0242235915 Austin, Autobianchi, Daihatsu, Fiat, Honda, Hyundai, Innocenti, Kia, Lancia, Mazda, 

Mitsubishi, Nissan, Opel, Rover, Subaru, Suzuki, Toyota
+22 WR 8 DCX+ 0242229687 0242229885 Chevrolet, Chrysler, Daewoo, Daihatsu, Dodge, Ford, Honda, Hyundai, Innocenti, 

Isuzu, Jaguar, Kia, Mazda, Mercury, Mitsubishi, Nissan, Proton, Subaru, Toyota
+23 FGR 7 DQE+ 0242235748 0242235917 Škoda, Audi, Citroen, Volvo
+24 FR 7 DPP+ 0242235749 0242235918 Hyundai, Kia, Toyota, Volvo
+25 HR 9 BC+ 0242225622 n/a
+26 HR 9 DCY+ 0242225623 n/a
+27 WR 9 DCX+ 0242225624 n/a
+28 WR 9 LCX+ 0242225625 n/a
+29 WR 9 LEV+ 0242225626 n/a
+30 HR 8 DCV+ 0242229737 n/a
+31 FR 7 KCX+ 0242236541 0242235985
+32 FR 7 LCX+ 0242236542 0242235986 Ford, Honda, Mazda, Mitsubishi
+33 HR 9 BCY+ 0242225641 n/a
+34 WR 8 LC+ 0242229779 n/a BMW, Ford
+35 HR 8 DCX+ 0242229775 n/a
+36 FR 8 HDC+ 0242229782 n/a
+37 HR 7 DCY+ 0242236543 n/a
+38 FR7KPP33U+ 0242236544 0242235987 Audi, Chrysler, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Kia, Mazda, MB, Mitsubishi, Nissan, 

Opel, Smart, Subaru, Toyota, Vauxhall 
+39 HR 8 MCV+ 0242229785 0242229902 Ford, Mazda
+40 VR 8 SC+ 0242129510 0242129801
+41 YR 7 DC+ 0242135515 0242135802 Fiat, Lancia, Mazda, Mitsubishi, Suzuki
+42 FR 8 SC+ 0242229797 0242229923 Citroen, Peugeot, Renault, Toyota
+43 FR 8 KC+ 0242229798 n/a
+44 FR 8 KTC+ 0242229799 0242229924
+45 FR 8 DPP 33+ 0242230500 0242229925 Chrysler, Ford, Hyundai, Kia, MB, Nissan, Steyr
+46 HR 7 DCX+ 0242236560 0242235979
+47 FR 7 KC+ 0242236561 0242235980
+48 FGR 7 DQP+ 0242236562 0242235981 BMW, MB
+49 HR 7 KPP 33+ 0242236563 n/a
+50 FR 7 KPP 33+ 0242236564 0242235982 Škoda, Audi, Daewoo, Mitsubishi, Opel, Peugeot, Seat, VW
+51 FR 7 HC+ 0242236565 0242235983 Škoda, Seat, VW
+52 FR 7 HPP 33+ 0242236566 0242235984
+53 FR 6 KDC+ 0242240648 n/a
+54 FR 6 KPP 33 X+ 0242240649 0242240860
+55 FR 6 KPP 33+ 0242240650 n/a

 nové typy zapaľovacích sviečok Super Plus  
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Zima v Lapplandu, to znamená extrém-
ní mráz, rozlehlé zasněžené krajiny 
a fascinující světlo.
Zima je zde tvrdou zkouškou nejen lidí 
a zvířat, ale i techniky, která zde musí 
za těchto tvrdých podmínek každoden-
ně prokazovat svoji funkčnost. 

Ve Švédsku se provádělo zimní testo-
vání již během vývoje ABS v sedmde-
sátých letech.
Letos je to právě 30 let, kdy společnost 
Bosch po vývoji tohoto systému jako prv-
ní ABS uvedla i do sériové výroby, a to ve 
spolupráci s firmou Mercedes.
Kolem Arjeplogu jsou ideální klimatické 
poměry. Konstantní minusové teploty 
jsou vhodné pro testování a optimaliza-
ci software, řídicích jednotek a senzorů 
našich elektronických brzdových systé-
mů a systémů regulace dynamiky jízdy.
Od těchto pionýrských dob se toho ale 
již hodně změnilo. Různé zkoušky s pro-
totypy a testovacími vozidly můžeme 
nyní provádět i pod střechou v našem 
zimním testovacím centru Vaitoudden.

Bosch na ledě
Zimní testovací centrum Vaitoudden
Aplikační inženýři a technici zde mají 
k dispozici 1000 m2 profesionálně vyba-

vené dílenské plochy s rozsáhlým servi-
sem a podporou. 

Prototypy, testovací vozidla a měřicí zaříze-
ní mají k dispozici 1600 m2 vytápěné gará-
žové plochy. Obrovský luxus, když si před-
stavíte, že venku jsou teploty až -40 °C.

Údržbu a opravy testovacích tratí zajiš-
ťuje vlastní tým silničářů. Ten zajišťuje 
konstantní a reprodukovatelné pod-
mínky na různých testovacích úsecích. 
Průběžně pracuje ve Vaitoudden více než 
300 inženýrů společnosti Bosch na vývo-
ji hardwaru, softwaru a také na aplika-
cích elektronických brzdových systémů 
a systémů dynamiky jízdy. Každoročně 
se zde testuje více než 200 typů vozidel 
z celého světa a najezdí se s nimi více 

než 500 000 kilometrů. Ideální pracovní 
podmínky pro vývojáře, aplikační inže-
nýry a programátory s podporou týmu 
místních pracovníků. 

Od října do dubna je pro testovací jízdy 
k dispozici:
• 120 ha plochy zamrzlých jezer a 430 ha 

plochy v terénu
• 2,2 km dráhy pro testování ovladatel-

nosti v terénu
• Městský okruh
• Vyhřívané/chlazené trasy pro testová-

ní ABS/ASR 
• Trasa se stoupáním 10 %, 15 %, 20 %
• 300 m kruhová dráha na ledě
• Plocha pro testování dynamiky jízdy na 

ledě

Dříve znemožňovala tvrdá zima v Arjep-
logu jakékoliv podnikání. S testovacími 
inženýry automobilového průmyslu 
však přišly do této drsné a krásné ob-
lasti Švédska i nové aktivity. Od té do-
by zde pulzuje život a to zvláště v zimě. 
Zaměstnanci firmy Bosch se zde již cítí 
jako doma. Být ve Vaitouddenu je totiž 
značné dobrodružství, a právě to motivu-
je vývojáře a aplikační inženýry při práci 
pro zajištění vyšší bezpečnosti v silniční 
dopravě. To vše za polárním kruhem.

Lubomír Maršálek

Zimní testovací centrum Bosch ve Švédsku

Úspěch
zapalovací svíčky

v prvovýbavě

Foto BMWFoto BMW

BMW 1 coupé BMW X5
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Máme za sebou další zimu a nastává čas 
zkontrolovat, zda ji naše auta, spoleh-
liví to společníci na cestách, bez váž-
ných škod přežila. Někteří motoristé si 
umí poradit sami, ale jistě řada z nich 
využije služeb odborných autoservisů. 
Jejich zkušení pracovníci – servisní 
technici a mechanici – si určitě za lé-
ta praxe vytvořili svůj způsob kontroly 
důležitých a nejvíce namáhaných míst 
na automobilech. 

Neškodí však si některé obecně platné 
zásady připomenout a porovnat je se 
svými vlastními postupy. Soustřeďme 
nyní naši pozornost na brzdový systém.

Brzdové kotouče a destičky
Tyto dva komponenty patří v brzdové 
soustavě k nejnamáhanějším dílům. 
Zopakujme si nejdůležitější zásady při 
jejich kontrole. 

Kotouče nesmí mít:
• tloušťku menší než je předepsaná 

minimální tloušťka kotouče (hodno-
ta dle předpisu výrobce vozidla, dle 
údaje vyraženého na kotouči nebo 
dle Bosch ESI[tronic])

Jak připravit brzdy na jaro?

• na funkčních plochách souvislou sil-
nou vrstvu koroze, a to jak po celé 
šíři třecí plochy (to hrozí zejména 
u vozidel, kterým jejich majitel „do-
přál zimní spánek“ a tedy několika-
měsíční klid), tak i třeba jen něko-
likamilimetrový souvislý proužek 
koroze po obvodu kotouče – projev 
nedostatečného kontaktu destičky 
s kotoučem - obr 1. 

stát při určitých zimních teplotních vý-
kyvech, že přimrznou nebo přikorodují 
na kotouč (totéž může nastat i u bubnů 
a čelistí), a může dojít k utržení třecího 
materiálu. Je tedy dobré zkontrolovat 
i jejich stav. 

Připomeňme, že minimální tloušťka tře-
cího materiálu brzdové destičky jsou 
2 mm, měřeno od kovové opěrné desky. 
Pokud zjistíme nerovnoměrné opotřebe-
ní (např. jedna destička nadměrně sjetá 
oproti ostatním třem na nápravě), je nut-
no zjistit příčinu. 

Může to být váznoucí píst ve třmenu 
brzdy. Je nutno jej „rozchodit“, např. 
pomocí přípravku na zatlačování pís-
tu Bosch obj. č. 0 986 625 016 nebo 
0 986 625 023. Ale POZOR! Před prove-
dením této operace zkontrolujeme, zda 
píst pod prachovkou není příliš zkoro-
dovaný. 

Další příčinou nerovnoměrného opotře-
bení může být váznoucí pohyb třmenu 
po vodicích čepech, např. z důvodu po-
škozené prachovky – obr. 2.

• trhliny nebo praskliny od tepelné-
ho zatížení a následného prudkého 
ochlazení při průjezdu hlubokým 
sněhem nebo prosolenou sněhovou 
vrstvou na silnici.

Brzdové destičky „trpí“ korozí sice o ně-
co méně než kotouče, přesto se může 

Obr. 2 - poškozená prachovka vodicího 
čepu

Po každém zimním období je vhodné 
obnovit kluzné vlastnosti dvojice vo-
dicí čep – držák třmenu použitím spe-
ciálního tuku Bosch Superfit (obj. č. 
5 700 015 025) – obr. 3.
 

Bubnové brzdy
Po zimním období někdy zazlobí brzdové 
válečky, které mohou zareznout (pístky 
uvnitř), a bubnové brzdy přestanou fungo-
vat. Bubnové brzdy se podílí na celkovém 
brzdném výkonu vozidla přibližně ze 30 %, 
proto snížení výkonu nemusíme poznat 

Obr. 1 - koroze brzdového kotouče
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ihned. Výpadek jednoho válečku můžeme 
zaregistrovat nerovnoměrným účinkem při 
brzdění (vozidlo „táhne do strany“), vý-
padky obou válečků můžeme zjistit třeba 
až na stanici STK při pravidelné kontrole. 
Další problém může způsobit nefungující 
samostavné zařízení brzdového ústrojí. 
Projevem je delší krok brzdového pedá-
lu, případně větší zdvih páky ruční brzdy. 
Oběma výše zmíněným projevům lze včas 
zabránit montáží sady KIT SUPER PRO 
– obr. 4, která obsahuje komplet osazení 
na celou nápravu (válečky, čelisti, samosta-
vy, vratné pružiny, montážní prvky a tuk). 
U bubnových brzd se často stává, že „neo-
dejdou“ všechny součásti brzdy najednou, 
ale postupně (dominový efekt). Při poruše 
kteréhokoli z dílů lze jen doporučit výměnu 
celého, odborně předmontovaného, kom-
pletu. Ušetříme si tak několikanásobnou 
demontáž a odstavení vozu z provozu.

Brzdová kapalina 
Toto médium, které umožňuje přenos tla-
kové energie od hlavního brzdového vál-
ce k brzdám na jednotlivých kolech, má 

pro bezvadnou funkci brzdové soustavy 
zásadní význam. V zimním období se rych-
leji než v létě zvyšuje obsah vody v brzdo-
vé kapalině vlivem vyšší vlhkosti vzduchu, 
a dochází tak k postupnému snižování 
bodu varu kapaliny. To může mít za ná-
sledek snížení účinnosti brzd vedoucí až 
k úplnému selhání v případech extrémní-
ho brzdění, např. při dlouhých sjezdech 
s plně naloženým vozem apod. kola je to jako v solné komoře kombino-

vané s mechanickými údery posypové-
ho štěrku. Pohledem a ohybem hadice 
zkontrolujeme, zda není mechanicky po-
škozená nebo popraskaná. Jemné mik-
rotrhlinky umožňují snadnější prostup 
vzdušné vlhkosti do brzdové kapaliny, 
větší trhliny hrozí prasknutím hadice při 
vyšším tlakovém zatížení v průběhu in-
tenzivního brzdění.

Lanovody ruční brzdy 
Lanovody (obr. 7) nás dokážou někdy 
pěkně potrápit! Pokud se tak nestalo 
tuto zimu, stejně prověřme, zda někde 
není skulinka, kterou se může dostat 
do lanovodu voda. Pár kapek vody za 
minusových teplot v příští zimě by nám 
mohlo „spolehlivě“ zabránit v odbrzdění 
parkovací brzdy a například včasnému 
odjezdu do práce či za nákupy. 

Pokud jsme věnovali dostatečnou pozor-
nost brzdové soustavě podle shora uve-
dených doporučení, není důvod, proč 
by nás brzdy v nadcházející jarní sezóně 
měly „nechat ve štychu“. A že jakékoli za-
váhání brzd není vůbec příjemné, o tom 
se asi nikdo z nás nechce přesvědčit! 

Ing. Milan Kout

Obr.3 - speciální tuk na brzdy - Superfit

Obr. 4 - předmontovaná sada dílů 
bubnové brzdy KIT SUPER PRO Obr. 7 - lanovod ruční brzdy Bosch

Doporučuje se proto kontrola stavu brz-
dové kapaliny z hlediska jejího aktuálního 
(tzv. mokrého) bodu varu. Toto provádíme 
nejlépe testerem k tomu určeným (např. 
Bosch obj. č. 0 986 625 001). Držíme se 
hodnot doporučených výrobcem vozi-
dla. Pokud je nemáme k dispozici (např. 
u starších vozidel), platí obecně, že brz-
dová kapalina s naměřeným bodem varu 
mezi 150-170 °C je „zralá“ na okamžitou 
výměnu. Rovněž platí zásada, že brzdo-
vou kapalinu je vhodné měnit nejdéle po 
dvou letech (kromě sníženého bodu varu 
jsou zde další negativní jevy, a to koroze 
kovových částí uvnitř brzdového systému, 
tj. potrubí, písty ve třmenech a válečkách 
- a dále obsah pryžových částic vzniklý 
mechanickým otěrem pryžových těsnění, 
patrný téměř černým zbarvením kapaliny. 
To může zase negativně ovlivnit např. čin-
nost ABS). Obr. 5 – sortiment brzdových 
kapalin Bosch.

Brzdové hadice
Tento nenápadný brzdový díl (obr. 6) do-
stane v zimě pořádně zabrat! V podběhu 

Obr. 5 - brzdové kapaliny Bosch

Obr. 6 - brzdové hadice Bosch

Úspěch
zapalovací svíčky

v prvovýbavě

Foto FiatFoto Citroën

Citroën Nemo Fiat 500
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Peľové filtre sú už neoddeliteľnou sú-
časťou výbavy všetkých moderných 
automobilov. Sú to jediné filtre, ktoré 
neovplyvňujú priamo chod motora auto-
mobilu, ale zároveň jediné, ktoré priamo 
vplývajú na zdravie vodiča a spolucestu-
júcich. Mnohí z vodičov si zďaleka neu-
vedomujú dôležitosť funkcie peľových 
filtrov a ich nepravidelnou výmenou 
poškodzujú sami seba. V nasledujúcich 
riadkoch sa dočítate o peľových filtroch, 
ich funkčnosti, konštrukcii, rôznych ty-
poch a v neposlednom rade o aktuálnej 
ponuke firmy Bosch.

Funkčnosť a pravidelná výmena 
peľových filtrov
Medzi základné funkcie peľových filtrov 
patrí predovšetkým ochrana zdravia 
vodiča a cestujúcich vo vozidle a to fil-
tráciou vzduchu prúdiaceho do vozidla 
z vonku.

Vzduch nasávaný ventilátorom je často 
zmiešaný s výfukovými plynmi. Obsah 
škodlivín vo vnútri vozidla tak môže byť 
až šesťkrát vyšší ako na ulici. Tento ťaž-
ký a nečistý vzduch vo vozidle môže spô-
sobiť únavu vodiča a znížiť jeho koncen-
tráciu, rýchlešie zamlžovanie predného 

skla a tým zhoršiť podmienky jazdy. 
Nárast baktérií, peľov a prachu v médiu 
peľového filtra môže vyvolať alergické 
reakcie. Kontaminácia výparniku v sys-
téme klimatizácie môže viesť k zníženiu 
účinnosti klimatizácie a prípadnému po-
škodeniu celého systému. 

Prefiltrovaný vzduch vo vozidle napomá-
ha zvýšiť koncentráciu vodiča, čím pri-
spieva k zvýšeniu bezpečnosti. Lepšia 
ventilácia vzduchu v dopravnej zápche, 
či v tuneloch zase zvyšuje komfort jazdy. 
Alergici a astmatici sa môžu „nadých-
nuť“, keďže filter zastaví pele, spóry 
a baktérie. 

Aby bola zaručená správna funkčnosť 
peľových filtrov, musia sa tak ako iné ná-
hradné diely v automobiloch vymieňať 
v pravidelných intervaloch. Prvoradým 
je výmenný interval doporučený výrob-
com vozidla. Na interval výmeny filtru 
má vplyv niekoľko faktorov: počet najaz-
dených kilometrov, doba prevádzky 
vozidla, ale i samotný povrch filtru, či 
koncentrácia prachu v jeho médiu, kto-
ré súvisia s miestami prevádzky vozidla. 
Na základe týchto vplyvov Bosch dopo-
ručuje vymeniť peľové filtre buď raz za 
rok alebo každých 15.000 km. Vhodnými 

obdobiami na výmenu filtra sú jar, keď 
sa vo vzduchu vyskytuje zvýšené množ-
stvo peľu, či jeseň, obdobie s veľkým 
výskytom častíc spúšťajúcich alergické 
reakcie. 

Konštrukcia peľových filtrov
Peľové filtre sa rozlišujú na štandard-
né a na peľové filtre s aktívnym uhlím. 
Štandardné peľové filtre odfiltrujú až 
100% škodlivých látok ako peľ, jemný 
prach a mikroorganizmy. 

Peľove filtre s aktívnym uhlím dodatočne 
likvidujú zdraviu škodlivé a zapáchajúce 
plyny ako napríklad ozón a výfukové plyny.

Peľový filter sa skladá z predradného fil-
tra, ktorý filtruje hrubé nečistoty škodlivé 
emisie či čiastočky prachu, hlavnej vrsty 
vyrobenej z mikrovláken na zadržanie 
najmenších čiastočiek ako pele a bakté-
rie, v neposlednom rade z nosnej vrstvy 
určenej k celkovej stabilizácii filtra. 

Peľový filter s aktívnym uhlím obsahuje 
dodatočnú vrstvu aktívneho uhlíka s ne-
smierne jemnými pórmi na optimálne 
zachytenie škodlivých a zapáchajúcich 
plynov. 

Program peľových filtrov Bosch
Aktuálny program peľových filtrov Bosch 
zaručuje 95% pokrytie trhu. Tento 

Peľové filtre Bosch
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program obsahuje vyše 160 typov štan-
dardných peľových filtrov a peľových fil-
trov s aktívnym uhlím. Súčinne s vývojom 
vozového parku spojeným s rozširujúcim 
sa počtom nových typov vozidiel dochá-
dza k rozširovaniu portfólia peľových fil-
trov Bosch. Všetky peľové filtre Bosch sa 
vyznačujú kvalitou prvovýbavy. Pre ich 
jednoduchú montáž obsahuje každé ba-
lenie pokyny s obrazovou prílohou. 

Na záver
Peľové filtre sú v súčastnosti už štan-
dardnou súčasťou výbavy väčšiny vo-
zidiel. Mnoho vodičov si neuvedomuje 
dôležitosť a nevenuje dostatočnú pozor-
nosť ich pravidelnej výmene.

Program peľových filtrov Bosch ponúka 
alternatívy pre všetky bežné vozidlá a ich 
výmenu uľahčuje jednoduchým návo-
dom na montáž umiestneným v každom 
balení peľového filtru. 

Dipl. ekon. Viktória Režuchová

Originálnu kvalitu Bosch žiadajte u veľkoobchodných partnerov Bosch, ktorých zoznam nájdete na strane 35.

Ekologické myšlení společnosti Bosch 

Celosvětově stoupající ekologické požadavky otevírají firmě 
Bosch další možnosti růstu. Již dnes nabízíme v oblasti moto-
rových vozidel širokou paletu energeticky úsporných technik 
pohonu s minimalizovanými škodlivými emisemi – od moder-
ních systémů vstřikování zážehových a vznětových motorů, 
přes systémy na bázi alternativního paliva, až po hybridní 
pohony. Také relativně vyspělé rozvojové země jako je Indie 
a Čína stanoví stále přísnější standardy pro hodnoty emisí 
a spotřeby. Naše vysokotlaká technika pro vznětové motory 
proto budí velký zájem i na těchto trzích. Kromě toho pracuje-
me s asijskými výrobci na řadě dalších projektů.

V Severní Americe vzrostl zájem o úspornější motory kvůli 
značně vyšším cenám paliva a stále kritičtějšímu hodnocení 
emisí oxidu uhličitého. Se zavedením nafty s nízkým obsahem 
síry v USA v předchozích letech byly vytvořeny nejdůležitější 

předpoklady pro použití moderní techniky vznětových motorů. 

Do roku 2009 bude USA oblastí s nejpřísnějšími normami pro 

výfukové plyny, ale také s přísnými standardy pro spotřebu 

paliva. Do poloviny roku 2008 se s našimi systémy vstřiková-

ní vznětových motorů předpokládá dosažení nových přísných 

norem pro emise.

Na základě těchto předpokladů očekáváme, že ve vztahu k výrobě 

stoupne podíl vozidel se vznětovými motory u osobních a lehkých 

užitkových automobilů ze 6 % v roce 2006 na 15 % v roce 2015.

Posilujeme naše aktivity také v oblasti hybridních pohonů. Pro 

řadu plně hybridních vozidel jsme získali zakázky na vývoj 

a výrobu na míru přizpůsobených komponentů. Dohodli jsme 

také spolupráci v oblasti hybridních systémů s převodovkami 

s dvojitou spojkou.

Predradný filter

Hlavná vrstva

Nosná vrstva

Prach a čiastočky nečistôt

Pele a baktérie

Škodlivé a zapáchajúce plyny 

Aktívny uhlík

Úspěch
zapalovací svíčky

v prvovýbavě

Foto FiatFoto Fiat

Fiat Bravo Fiat Linea 1.6
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Robert Bosch Automobilová technika 
podporuje jeden ze závodních vozů tý-
mu  “Letka Racing Team”, který v rámci 
vzájemné spolupráce propaguje znač-
ku Bosch Car Service.

Pilota závodní Tatry 815 pana Ing. Tomáše 
Tomečka jsme se zeptali na jeho zkuše-
nosti a na dojmy z letošního nezrealizo-
vaného závodu Dakar: 

Pane Tomečku, jak dlouho probíhala 
příprava na rallye a na jaké technice 
měl váš tým letos jet? 
Příprava na 30. rallye Dakar začala prak-
ticky hned v únoru po návratu vozidel ze 
skončeného 29. ročníku. Znamenalo to 
kompletní rozebrání závodních speciálů 
a postupnou repasi, resp. výměnu po-
škozených či opotřebovaných dílů. Tým, 
díky podpoře firmy Tatra Kopřivnice, 
opět našel zázemí přímo v dílnách tech-
nického vývoje.

Náš tým – „Letka Racing Team“, již po-
čtvrté za sebou nasadil na rallye Dakar 
08 dva závodní a jeden doprovodný ka-
mion Tatra, všechny poháněné dvanácti-
válcovými, vzduchem chlazenými motory 
Tatra. Závodní kamion v provedení T815 
2TOR45 4x4 ve stříbromodrých barvách 
sponzora Livescore.com pilotuji já, dru-
hou „ostrou“ 4x4 se stejnou specifikací 
připravuje tým pro brazilce André de 
Azeveda, dvacetinásobného účastníka 
této náročné rallye, který startuje v zele-
nožlutobílé kombinaci hlavního sponzo-
ra Petrobras. Doprovodná 4x4 (rovněž 

v barvách Petrobras) slouží při Dakaru 
nejen pro obě „ostré“ Tatry, ale tradič-
ně i pro ostatní soutěžní stroje týmu 
Petrobras – motorku KTM a Mitsubishi 
Pajero. 

Jaké jste provedli na Tatře nové úpra-
vy?
Pro oba vozy jsme vyrobili novou odol-
nější přední nápravu. Zelený vůz pro 
Andrého Azeveda jsme přestavěli podle 
nových předpisů, které vešly v platnost 
1. ledna letošního roku. Znamenalo to 
posun motoru o 40 cm směrem k zadní 
nápravě. Tím jsme snížili zatížení přední 
nápravy a zlepšili jízdní vlastnosti Tatry. 
Použitím jiného mezichladiče vzduchu 
a turbodmychadla jsme docílili zvětšení 

výkonu motoru. Pro letošní rok plánuje-
me tuto přestavbu i na modrém vozu.

Jaké konkrétní díly Bosch jsou na va-
šich závodních Tatrách použity? 
Oba soutěžní vozy používají řadové vstři-
kovací čerpadlo Bosch a jsou vybaveny 
akumulátory Bosch s technologií AGM. 
Všechny vozy, včetně doprovodného, 
jsou osazeny stěrači Bosch Twin nebo 
Aerotwin.

Kolik bylo přihlášeno účastníků a jaké 
byly vaše ambice na umístění?
V letošním roce byl přihlášen ve všech 
kategoriích rekordní počet soutěžících. 
Jen kamionů bylo 100! Prvních dvacet 
kamionů startuje podle výsledků z loň-
ského roku. Je samozřejmě výhodnější 
startovat v čele kategorie, protože prach 
zvířený vozidly jedoucími před vámi sni-
žuje viditelnost a nedovoluje jet naplno. 
Měli jsme cíl s oběma vozy atakovat prv-
ní desítku.

Jaké jste měli pocity při oznámení, že 
se závod nekoná, a jaké z toho plynou 
důsledky? Například: Vracelo se star-
tovné?
Přejímky probíhaly do poslední chví-
le standardně. My jsme byli objednáni 
v poslední den na 12 hodin. Žádné zprá-
vy jsme neměli, větší obavy byly z ho-
mologace nového vozu, aby přejímka 

Tři vozy týmu „Letka Racing Team“

Ing. Tomáš Tomeček

Bosch Car Service podporuje
závodní tým Tomáše Tomečka
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proběhla bez komplikací. O zrušení celé 
soutěže jsme se dozvěděli v hodinu na-
ší přejímky. Pro mne to byl šok, blesk 
z čistého nebe. Znamenalo to, že naši 
celoroční práci a úsilí nezúročíme spor-
tovním výkonem na rallye. Je to docela 
smutné. Nicméně se s tím nedá nic dě-
lat. Rozhodnutí pořadatelů bylo určitě 
správné. Sami nám přislíbili vrácení star-
tovného.

Domníváte se, že se pojede nějaká ná-
hradní rallye?
Myslím si, že náhradní Dakar nebude. 
Věřím, že pořadatelé zajistí pro příští le-
den 2009 bezpečné území pro průjezd 
karavany ročníku 09.

Sledujeme informace na www.dakar.
com, kde doposud nebylo nic zveřejně-
no. Náš tým se ovšem už přihlásil na rall-
ye Tunis 2008. Informace o rallye jsou na 
www.npo.fr. Jedná se o rallye v kalendá-
ři mistrovství světa v cross country sou-
těžích. Tam bychom rádi již vyzkoušeli 
náš nově přestavěný modrý vůz.

Obáváte se případných bezpečnost-
ních rizik během závodů? Vím, že již 
máte negativní zkušenost.
Před deseti lety byly přepadeny dvě 
Tatry s šesti lidmi v posádce, včetně 

mne. Tehdy jsme jeli dlouhou etapu „ti-
síce a jedné duny“ z El Mreti do Taudeni 
v centrální Mali. Dvacet kilometrů před 
cílem nás v pomalém trialovém stoupání 
zastavili střelbou místní ozbrojenci, vy-
táhli nás z vozů a hlavněmi samopalů tla-
čili od tatrovek. Pak odjeli s auty stranou 
z hlavní stopy a začali auta rabovat. První 
Tatra měla po útoku prostřelený kolový 
disk a přes centrální dohušťování ušla 
všechna kola, což ji paradoxně zachránilo, 

protože bandité neuměli závadu opravit. 
Mezitím nás stále drželi pod namířenými 
samopaly. Nakonec po třech hodinách 
odjeli s druhou Tatrou a nechali nás na 
místě. Nikoho z nás nezranili. Přesto je 
to velmi nepříjemný zážitek. 

Jaké vidíte největší rozdíly mezi Vámi 
a zahraničními posádkami? 
Hlavní rozdíl je samozřejmě v používa-
né technice. Naše Tatry s nezávislým 
zavěšením kol a vzduchem chlazeným 
motorem Tatra jsou naprosto ojedinělé 
a svými průběžnými výsledky dokazují, 
že patří do špičky startovního pole. Dále 
se týmy liší v organizaci, v počtu mecha-
niků, ale zejména ve velikosti rozpočtů.

Jaké jsou reakce firem, které Vás pod-
porují a jsou vašimi sponzory? Změnilo 
se něco ve spolupráci po odvolání závo-
du Lisabon-Dakar?
Jsem velmi mile překvapen a velice si 
vážím toho, že většina našich význam-
ných partnerů, mezi které patří i firma 
Bosch, bude i přes tyto neočekávané 
události v podpoře našeho soutěžního 
týmu pokračovat. Patří jim za to velké 
poděkování.

Rozhovor připravila
Ing. Monika Opletalová

Závodní Tatra pilotovaná Tomášem Tomečkem

Posádka Tatry (zleva): Ing. Vojtěch Morávek - navigátor,
Ing. Tomáš Tomeček - pilot, Ing. Radomír Smolka - mechanik

Úspěch
zapalovací svíčky

v prvovýbavě

Foto PeugeotFoto Fiat

Fiat Bravo 1.6 Peugeot Bipper 1.4
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Česká republika (stav k 29. 2. 2008) Řadová 
čerpadla Rotační čerpadla  Common Rail UI/UP

Firma Telefon mecha-
nická EDC mecha-

nická EDC  VP29/
30/44

Zexel 
EDC

Zexel EDC 
s EEP-ROM

CP1
CP2
CP3

injektory

Agrega a.s.
Bludov, Polní 46 583 238 221

AUTO ZM 
Brno, Křivánky 12 547 227 230

SOBEK Diesel
Frýdek-Místek, Příborská 1494 558 640 340

Josef ŠVANČAR
Kravaře - Dvořisko, L. Hořké 11 553 671 720 NOVÉ

ČSAD Kyjov
Kyjov, Boršovská 2228 518 698 430

AUTOPLUS II. Service
Most, Budovatelů 624 476 103 377

TQM - Holding s.r.o.
Opava,Těšínská 1028/37 553 609 111 NOVÉ

Svatopluk ČERNÍK  s.r.o.
Plzeň, Skvrňanská 50 377 227 937 NOVÉ

Autocentrum HALE spol.s r.o.
Praha 7, Dělnická 15 283 870 776

Karel Kopecký Strojservis
Praha 9 - H. Počernice, Náchodská 2301 281 921 972

Autocentrum DOJÁČEK s.r.o.
Praha 10, U Seřadiště 7/65 267 216 500

Václav Rejchrt - Opravárenství
Rasošky u Jaroměře 201 491 810 454 NOVÉ NOVÉ

Autoservis RADA
Soběslav, Vrchlického 482/II 381 522 510

DIESEL SERVIS Pardubice  s.r.o.
Staré Hradiště, Areál HBH 466 415 767

PAS Zábřeh, a.s.
Zábřeh n. Mor., U dráhy 8 583 499 303

PENTO s.r.o.
Zlín, Louky 300 577 647 401-2

Slovenská republika (stav k 29. 2. 2008) Radové 
čerpadlá Rotačné čerpadlá  Common Rail UI/UP

Firma Sídlo Telefón  mecha-
nické  EDC  mecha-

nické  EDC  VP29/
30/44

Zexel-
EDC

Zexel EDC 
s EEP-ROM

CP1
CP2
CP3

injektory

Rosch, s.r.o.
Bratislava, Mierová 135 (02) 45521194

Václav Navrátil - Agát Diesel
Pezinok, Šenkvická 1 (033) 6453120 NOVÉ

Ján Majerik - D.C.M.
Horný Hričov 223 (041) 5680200

T.S.A. , s.r.o.
Kežmarok, Slavkovská 36 (052) 4522578

PÁL&PÁL, s.r.o.
Košice, Ražná 6/A (055) 6783888

Fuel, s.r.o.
Piešťany, Vrbovská 161 (033) 7724246

Síť Bosch Diesel Service je schopna poskytovat kompletní servis pro vysokotlaké vstřikování diesel. U níže uvedených servisních 
partnerů byla uvedena do provozu technologie na opravy a přezkoušení systémů čerpadlo-tryska/čerpadlo – vedení – tryska.

Novinka - technologie pro
přezkoušení a opravy UI/UP

Kompletní technologie a seznam Bosch Diesel Service

NOVIN
KA
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Síť Bosch Car Service ve společném regionu Česko a Slo-
vensko má více než 150 servisních partnerů. Stabilita ser-
visní sítě spočívá nejen ve vysoké odbornosti a kompletních 
službách zákazníkům, ale rovněž v dalších aktivitách jednot-
livých firem. Někteří z partnerů Bosch provozují STK, auto-
bazar, autopůjčovnu, autodopravu či specializovaný diesel 
servis Bosch. Jiní jsou současně vlastníky značkového au-
toservisu nebo mají specializované služby, např. přihlášení 
vozidla či prověřování původu vozidla. 

Jedním z nejnovějších partnerů v síti Bosch Car Service je 
firma LIGNETA servis, s. r. o., Karlovy Vary – Mírová. Firma 
provozuje autobusovou dopravu, má servis pro autobusy, ná-
kladní a užitková vozidla a emisní stanici.

Majitele, pana Petra Schmida, jsme se zeptali, co jej vedlo 
k rozhodnutí rozšířit činnost o Bosch Car Service?
S firmou Bosch spolupracujeme více než sedm let. Dá se tedy 
říci, že víme, co můžeme od spolupráce očekávat. Bosch Car 
Service nám umožní rozšířit služby pro zákazníky, zejména fir-
my, které kromě autobusů a nákladních automobilů provozují 
současně užitková a osobní vozidla. Reagujeme tak na poptáv-
ku, ale současně je to i součást rozvojového programu firmy.

Jaké vybavení pro opravy osobních a užitkových vozů jste 
museli doplnit?
Jak jsem již uvedl, s firmou Bosch spolupracujeme delší dobu. 
Naše spolupráce se týká provozování emisní stanice. Máme 
vybavení Bosch a všechna předepsaná školení absolvujeme 
ve školicím středisku Bosch. A pokud máte vybavení, které je 
zákonem požadováno, a vaši pracovníci přistupují ke škole-
ní zodpovědně, máte současně splněno mnoho předpokladů 
k provozování autoservisu a zejména diagnostických prací. 
Doplnili jsme některé softwarové informace a postupně absol-
vujeme odborná technická školení. A nabídku služeb pro auto-
servis jsme rozšířili o další služby, např. servis klimatizací.

Zmínil jste odborná technická školení. Jak hodnotíte jejich 
úroveň?
Po absolvovaní základních kurzů, konkrétně diagnostika vstři-
kovacích systémů benzin a diesel na vozidle, se naši pracovníci 
vraceli s velmi kladnými referencemi. Byli spokojeni s teoretic-
kou i praktickou částí výuky. Takže jsem je s důvěrou přihlásil 

na další stupně školení, která absolvují v první polovině letoš-
ního roku. Další rozvoj autoservisu pochopitelně spojujeme se 
vzděláváním personálu.

Ve vaší firmě pracujete společně se synem. Jaké to má vý-
hody? 
Hlavní aktivity mého syna jsou směřovány právě na Bosch 
Car Service. Absolvuje většinu školení a rozhodnutí o servisu 
osobních a užitkových automobilů děláme společně. Myslím, 
že dokážeme dohlédnout při rozvoji firmy mnohem dále. 
A jedním z těch plánů je právě rozšíření programu firmy o ser-
visní koncept Bosch Car Service.

Rozhovor připravil Milan Ernest

Servisní koncept Bosch Car Service
- řešení pro každou dílnu 

Petr Schmid (vpravo)

Máte-li zájem o prodrobnější informace jak se stát partnerem Bosch 
Car Service, volejte správcům servisní sítě:

západní 
a středni 

Slovensko:

Morava a jižní 
Čechy:

Čechy:

Milan Ernest
+420

602 122 255

Milan Švancara
+420

602 133 583

ing. Peter Skyva
+421

905 268 410

Více informací naleznete také na internetových stránkách www.bosch-
-service.cz a www.bosch-service.sk.

východní 
Slovensko:

Bronislav Horník
+421

905 153 852

Úspěch
zapalovací svíčky

v prvovýbavě

Foto SeatFoto Peugeot

Peugeot 207 SW Escapade Seat Cupra
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U výrobce mu láskyplně říkají „mladší 
bratr Touaregu“: Volkswagen Tiguan 
se definuje jako nový přechod mezi 
osobními vozidly pro každodenní pro-
voz a vozidly SUV pro off road.

Tiguan je prvním kompaktním SUV znač-
ky Volkswagen a nabízí řadu inovací, 
které v tomto segmentu určují měřít-
ka. Dodává se pouze s přeplňovanými 
motory: To je premiéra u Volkswagenu. 
V současnosti se Tiguan dodává se vzně-
tovým motorem jako výkonné 2.0 TDI se 
vstřikováním Common Rail a s výkonem 
103 kW (140 PS) nebo jako TSI se záže-
hovým motorem se zdvihovým objemem 
1,4 litru, jehož 110 kW (150 PS) jeho 
4,43 metru dlouhou karosérii rovněž do-
káží výkonně a úsporně uvést do pohy-
bu. Od letošního jara se přídavně bude 
dodávat také 2.0 TSI.

Za horizontem
Společně se šestirychlostní manuál-
ní převodovkou a s pohonem všech kol 
4MOTION a robustní spojkou Haldex 
převádějící v extrémním případě skoro 
100 % výkonu na zadní nápravu, poskytu-
je Tiguan vynikající jízdní vlastnosti jak na 

asfaltu, tak také mimo zpevněné vozovky. 

Se světlou výškou 195 milimetrů jsou na 

jedné straně zaručeny agilní manévrova-

cí schopnosti a na druhé straně dobrá 

stabilita při jízdě. Zatím co jsou varian-

ty vybavení Sport & Style a Trend & Fun 

určeny pro asfaltovaný terén, umožňuje 

varianta Tiguan Track & Field opustit vy-

šlapané cesty. Tato verze má dobrodruž-

ný nájezdový úhel přídě 28 stupňů a má 

také speciální režim off road.

Bosch v novém VW Tiguan

Bosch do Tiguanu dodává:
• Rádio
• Anténu
• Čerpadlo Common Rail
• Unit Injector
• Nízkotlaký ventil
• Měřič hmotnosti vzduchu 

s vyhřívaným filmem
• Lambda sondu
• Žhavicí svíčky
• Startér, generátor
• Řídicí jednotka palubní sítě
• Čidla tlaku
• Vysokotlaké vstřikovací ventily
• Vysokotlaké čerpadlo
• Řídicí jednotku
• Ventil odvzdušnění nádrže
• Zapalovací cívku
• Zapalovací svíčky
• a řadu dalších dílů

Volitelné příslušenství zajiš-
ťuje ještě více
Když se sklopí zadní sedačky, vznikne 
obrovský zavazadlový prostor s obje-
mem 1510 litrů s rovnou ložnou plochou. 
Toto kompaktní SUV vás rovněž přesvěd-
čí z hlediska bezpečnosti a komfortu. Je 
vybaveno šesti airbagy, ESP® a elektro-
nickou parkovací brzdou. To je pouze 
několik sériově dodávaných Highlights. 
Atraktivní přídavné vybavení, jako třeba 
parkovací asistent nebo autorádio s na-
vigačním systémem RNS 510, vám přine-
sou radost nejen v městské džungli. 

Foto VW

Foto VW
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Přestože se bude jednat o stěrače z niž-
šího cenového segmentu, prvotřídní kva-
lita a bezchybná funkce stěrače zůstává 
základním požadavkem.  

Délka sady Eco 
mm 3397
400/400 3 397 005 158
450/450 3 397 005 159
500/500 3 397 005 161
530/475 3 397 001 984
530/530 3 397 005 162
550/550 3 397 005 163

V oblasti stěračů pro nákladní vozidla 
pokrývá společnost Bosch s pouhými 20 
objednacími čísly více než 97 % celého 
vozového parku, a to včetně autobusů. 
Relativní novinkou je zavedení přestav-
bových lišt Aerotwin i pro nákladní vozy 
(např. Mercedes-Benz Actros a Atego). 

I stěrač potřebuje náležitou péči
Pro dosažení stálého a kvalitního stíracího 
výkonu, který velmi úzce souvisí se zajiště-
ním bezpečnosti provozu vozidla, je vhod-
né stěrače pravidelně měnit. Optimálně 
dvakrát za rok – po letní a zimní sezóně. 
Proč? V průběhu svého života jsou stírací 
lišty nejvíce zatíženy právě v létě, kdy hor-
ko, hmyz a částečky nečistot způsobují na 
stírací hraně trvalá poškození. Podobné 
účinky mají v zimě i krystalky ledu. V obou 
případech je následkem snížení stírací 
schopnosti, které se projevuje šmouhami, 
poskakováním stěrače a končí nesetřený-
mi plochami. V takovém případě je výmě-
na stěračů za nové nezbytná.

Bc. Petr Semerád

Stejně jako se některé organismy cítí 
nejlépe ve vodě, stěrače Bosch jsou ve 
svém živlu pokaždé, když prší. Na in-
tenzitě deště jakoby nezáleželo. Tiše 
a účinně odstraňují dopadající kapky 
vody i všechny nečistoty. Znovu, zno-
vu a znovu. 

Na kvalitě stírání čelního skla se ovšem 
nepodílí jen samotná guma stěrače. Svůj 
podíl a značný význam má i samotná ko-
vová konstrukce, která stabilizuje oce-
lovou lištu uvnitř stěrače. Ta zajišťuje 
trvanlivost a dobré přilnutí ke sklu.

Stírací lišty Bosch 
Pro zajištění vyššího stíracího výkonu 
při současně klidném chodu stěračů je 
vhodné, aby byl břit stěračové gumičky 
vyroben z obzvlášť pevné a odolné gu-
my. A naopak, aby její hřbet byl vyroben 
z měkkého a poddajného materiálu, nej-
lépe syntetického kaučuku. Firmě Bosch 
se jako prvnímu výrobci stíracích lišt na 
světě povedlo spojit dva různé materiály 
na bázi kaučuku do jedné stírací lišty. 

Obr. 1 pohled čistým předním sklem s novým funkčním 
stěračem Bosch Obr. 2  trvalé vodní sloupce po setření starším stěračem

Obr. 3  profil stěrače Twin

Tak vznikl stěrač složený ze dvou materi-
álů, který se pyšní názvem TWIN. 
Původ označení lze nalézt ve významu 
anglického slůvka Twin – propojený, úz-
ce spjatý, dvojitý.

Bosch – kompletní nabídka stěračů
Hlavním odbytovým segmentem spo-
lečnosti Bosch jsou stěrače osobních 
vozidel. Bosch, jako první na světě, na-
bídl v roce 1999 svým zákazníkům bez-
kloubové lišty s názvem Aerotwin, které 
dlouhodobě vykazují prvotřídní kvali-
tu. Kompletní nabídka pokračuje přes 
dlouhodobě vyzkoušené a osvědčené 
stěrače Twin s univerzálním Quick-Clip 
adaptérem pro uchycení na libovolný vůz 
až k řadě nízko cenově segmentovaných 
stěračů. 

Novinka – stěrače řady ECO
Do posledního zmiňovaného segmen-
tu bude v polovině roku 2008 spadat i 
letošní novinka ve stírací technice spo-
lečnosti Bosch. Bude se jednat o nově 
zdokonalené stěrače, 
které budou plynule na-
hrazovat stávající akč-
ní stěrače. Kompletní 
portfolio kvalitnějších 
stěračů s názvem ECO 
se bude skládat z cel-
kem šesti sad v délkách 
od 400 až po 550 mm. 
Nový stěrač bude díky 
upravené konstrukci 
účinnější zvláště ve 
větších rychlostech. 
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Bližší informace o stěračích Bosch získáte u svého obchodního partnera Bosch, viz. strana 35.

Voda – přirozené prostředí stěračů Bosch
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Pro každodenní provoz moderního 
autoservisu je potřeba mít k dispozi-
ci výkonný a snadno obsluhovatelný 
diagnostický přístroj. Bosch KTS 200 
je lehký, robustní a kompaktní a na-
bízí kompletní diagnostiku řídicích 
jednotek.

Bosch KTS 200 je malý samostatný tes-
ter, který je po zapnutí díky specific-
kému operačnímu systému připraven 
k provozu téměř okamžitě. To usnadňuje 
a zrychluje vstupní diagnostiku. Tato mo-
bilita vytváří z přístroje ideální doplněk 
ke stávajícím zařízením. Zvláště pro dílny 
s časově napjatými pracovními postupy 
(okamžitý servis, servis oleje, servis svě-
tel, servis pneumatik apod.) je přístroj 
optimálním testovacím zařízením.

Bosch KTS 200 se dodává s předem na-
instalovaným, speciálně vyvinutým soft-
warem. Obsluha KTS 200 je proto mi-
mořádně jednoduchá a rychlá. Funkce 
tlačítek jsou znázorněny na obrazovce. 
Podle výkonnosti paketu jsou k dispozi-
ci 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 ak-
tualizace dat z DVD nebo přes internet. 
Novinkou je v tomto případě i verze soft-
waru s licencí na neomezenou dobu, sa-
mozřejmě bez možnosti další aktualiza-
ce dat (tzv. jednorázový nákup). Přehled 
SW znázorňuje tabulka.

Součástí dodávky Bosch KTS 200 je 
OBD komunikační vedení, USB propo-
jovací vedení, napájecí adaptér ze sítě 

Bosch KTS 200 - malý tester s velkým výkonem
Přístroj pro diagnostiku řídicích jednotek 

Technický popis
Počítač Embedded system 

(Linux)
Display 3,5“ barevný TFT, 

1/4 VGA, 320x240 
bodů

Ovládání 5 tlačítek pro výběr, 
zdvojeno pro pravá-
ky i leváky, 2 funkční 
tlačítka

Pouzdro Plast/pryž
Provozní 
teplota

5 – 40 °C

Hmotnost 600 gramů
Paměť MMC Card / 2GB
Podporované 
diagnostické 
protokoly

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

Konektory OBD/USB/napájení
Rozměry 220 x 140 x 40 mm
Napájecí 
napětí

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

Jazyk 23 jazyků včetně 
češtinyVíce informací získáte na adresách www.bosch-KTS200.com 

a www.bosch.cz i www.bosch.sk nebo u velkoobchodních partnerů viz str. 35.
Ing. Jan Horák

Výhody Bosch KTS 200 jedním po-
hledem
• kompletní diagnostika řídicích jed-

notek
• 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 připra-
ven k provozu

• integrovaný, softwarem ovládaný 
multiplexer

• možnost ovládání levou i pravou 
rukou

• výhodný vstup do moderní dia-
gnostické techniky

220 V a napájecí kabel z cigaretové zá-
suvky vozidla. Vše je uloženo v praktic-
kém přístrojovém kufru.

Bosch ESI[tronic] KTS 200 - diagnostika řídicích jednotek komplet 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 (neomezená licence) jen DVD bez aktualizace
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V minulé Formuli byl představen přístroj KTS 200 v souvis-
losti s diagnostikou motoru v kontextu měření emisí. Kdo 
však rodinu přístrojů Bosch KTS pro diagnostiku elektro-
nických systémů vozidel zná ví, že se diagnostika KTS ne-
omezuje jen na motory a jejich vstřikování a zapalování. 
Nabídka diagnostických programů pokrývá takřka celé vo-
zidlo. A navíc lze testery KTS využít nejen pro hledání závad 
ve vozidlových systémech, ale též pro každodenní běžné 
servisní úkony. Podívejme se na tuto problematiku blíže.

Pokusným vozidlem byla v tomto případě Škoda Superb 
2.5 TDi. Motor zde však nebyl tím podstatným. Dále uváděné 
ukázky diagnostiky se týkají především ostatní výbavy vozu. 
Volbu vozidla vidíme na obrázku 1. 

KTS 200 - diagnostika v praxi

Obrázek 1 Obrázek 2 Obrázek 3

Obrázek 4 Obrázek 5 Obrázek 6

Nabídka systémů, s nimiž lze u daného 
vozidla (v závislosti na výbavě) komuni-
kovat, je na obrázcích 2 až 6.

Tento přehled systémů představuje tzv. 
zobrazení pro opravy nebo jej můžeme 
nazvat též diagnostickým zobrazením. 
Je to přehled všech dostupných sys-
témů pro zvolenou značku vozidla a je 
určen pro vyhledávání závad a opravy. 
Pokud nyní vyvoláme tlačítkem Menu na-

bídku funkcí, můžeme se přepnout na 
„Přehled servisních prací“, jak je patr-
né z obrázku 7. Nabídka systémů se tím 
změní, viz obrázky 8 a 9.

Vyvoláme-li si nápovědu k tomuto zobra-
zení, obrázek 10, dočteme se o možnosti 
přepínání mezi již zmiňovaným zobraze-
ním pro opravy a zobrazením pro servis. 

Zobrazení pro servis představuje pře-
hled servisních prací, při nichž je třeba 

zasahovat do řídicích jednotek elektro-
nických systémů. Zvolíme-li například 
hned první položku „inspekce/výměna 
oleje“, tester se automaticky spojí s pří-
strojovou deskou, aniž bychom sami 
dávali přímý pokyn ke komunikaci s pří-
strojovou deskou. V databázi je ulože-
no, že pro zvolené vozidlo je možnost 
nastavení/nulování inspekcí a servisních 
intervalů obsažena v programu přístro-

Obrázek 7 Obrázek 8 Obrázek 9
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Obrázek 22 Obrázek 24Obrázek 23

Obrázek 12Obrázek 11Obrázek 10

Obrázek 15

Obrázek 13 Obrázek 14

Obrázek 18

Obrázek 19

Obrázek 17

Obrázek 16

Obrázek 20 Obrázek 21

jové desky. A skutečně, pokud se podí-

váme na přehled diagnostických kroků 

v programu pro přístrojovou desku, viz 

obr. 11, jako poslední řádek se zde vy-

skytuje funkce „Přizpůsobení zobrazení 

servisních intervalů“. 

Než však provedeme smazání servis-

ních intervalů, je vhodné se nejprve ve 

skutečných hodnotách podívat, zda je 

vůbec třeba inspekce mazat. Z obrázků 

12 a 13 je patrné, že u tohoto vozu ještě 

zdaleka nenastal čas pro servis. 

Z dalších skutečných hodnot však vidí-

me, že by byl vhodný jiný „zásah“. Jako 

jazyková varianta přístrojové desky se 

zde ukazuje německá, viz obrázek 14. 

Otevřeme-li funkci „Přizpůsobení zobra-

zení servisního intervalu“ a poté „jazy-

ková varianta“, objeví se seznam jazy-

kových verzí, jak je vidět na obrázku 15, 

a v ní je možné zvolit požadovaný jazyk, 

v němž se budou pro řidiče zobrazovat 

nejrůznější hlášení přístrojové desky. 

Jako další příklad servisních prací zvol-



21Formule Bosch | 1/2008

w
w

w
.b

os
ch

.c
z 

   
 w

w
w

.b
os

ch
.s

k

Obrázek 25 Obrázek 26

Obrázek 28

Obrázek 27

Obrázek 31

Obrázek 29 Obrázek 30

Obrázek 32 Obrázek 33

Obrázek 34 Obrázek 35 Obrázek 36

me v nabídce na obrázku 8 položku 
„Osvětlení“. Vzápětí se objeví přehled 
diagnostických kroků systému LWR, viz 
obrázek 16. 

Zkratka LWR znamená Leuchtweiten-
regelung, tedy regulace dosvitu. Jinými 
slovy regulace sklonu světlometů a tím 
vzdálenosti, kam světla dosvítí, podle 
náklonu vozu. Aby tento systém řádně 
pracoval, je třeba nastavit základní (vý-
chozí) polohu světlometů. K tomu slouží 
funkce „Základní nastavení automatické 
regulace sklonu světlometů“. Probíhá ve 
třech stupních, jak informuje popis na 
obrázku 17. 

V prvním kroku nastaví řídicí jednotka svět-
lomety do koncové polohy. Pak je třeba 

s použitím regloskopu nastavit světlomety 
do správné polohy pomocí jejich seřizova-
cích prvků. V posledním kroku si řídicí jed-
notka uloží do paměti základní regulační 
polohu světlometu. Posloupnost jednotli-
vých kroků je na obrázcích 18 až 21. 

Pokračujme v seznamu servisních prací 
a podívejme se nyní na klimatizaci. 

Na obrázcích 22 a 23 jsou příklady sku-
tečných hodnot měřených veličin systé-
mu topení/klimatizace. Z nich si lze udě-
lat obrázek o činnosti systému a o pří-
padné nutnosti servisního zásahu.

Jinou funkcí, kterou lze provádět na 
systému topení/klimatizace, je základní 
nastavení. Jedná se o proces, kdy řídicí 

jednotka Climatronic ovládá servomotory 
jednotlivých vzduchových klapek, jimiž se 
reguluje tok vzduchu do prostoru kabiny 
vozu, a přitom se do paměti ukládají hod-
noty napětí snímačů polohy (potenciome-
trů) těchto klapek. Díky uloženým hodno-
tám je pak řídicí jednotka při provozu sys-
tému topení/klimatizace schopna přesně 
nastavovat polohu klapek a dosahuje se 
tím přesné regulace proudění vzduchu. 
Takový servisní zásah je nutný v případě 
opravy či výměny některé z klapek nebo 
při výměně řídicí jednotky Climatronic. 
Průběh základního nastavení je předsta-
ven na obrázcích 24 až 26.

Stále častější výbavou vozidel dnes bývá 
systém ESP, tedy elektronický stabili-
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Obrázek 37 Obrázek 38

Obrázek 41Obrázek 39 Obrázek 40

Obrázek 42 Obrázek 43 Obrázek 44

zační program nebo program regulace 
jízdní dynamiky. Je to de facto rozšíření 
systému ABS/ASR o možnost zasahovat 
do brzdění jednotlivých kol nezávisle 
na vůli řidiče a udržovat tak vůz v poža-
dované jízdní stopě. Životně důležitou 
součástí takového systému je pak sní-
mač úhlu natočení volantu. Specifikem 
tohoto snímače je skutečnost, že neměří 
polohu volantu absolutně, ale pouze re-
lativně vůči nulové poloze. Při odpojení 
konektoru tohoto snímače (např. při de-
montáži volantu) nebo při odpojení aku-
mulátoru vozidla tak řídicí jednotka ESP 
ztratí data o poloze a po opětovném při-
pojení snímače nebo akumulátoru pak 
řídicí jednotka neví, jakou hodnotu sní-
mač vlastně hlásí. Je nutné provést tzv. 
inicializaci snímače, při níž se do řídicí 
jednotky ESP zapíše informace o tom, 
jaký stav signálu snímače odpovídá úhlu 
volantu 0°. Podívejme se nyní na něko-
lik obrázků, které přibližují, jak to celé 
probíhá. Na obrázku 27 jsou pokyny pro 
diagnostiku systému ESP.

Na obrázcích 28 a 29 je přehled diagnos-
tických funkcí pro ESP. 

Pokud z nabídky zvolíme „Úhel řízení 
– inicializace“, může se objevit hlášení 
o nutnosti kódování varianty, jak vidíme 
na obrázku 30.

Vstoupíme-li tedy do režimu kódování 
variant, dočteme se bližší informace, jak 
souvisí kódování variant s inicializací. Tuto 
nápovědu vidíme na obrázcích 31 a 32.

Při kódování variant se prochází výbě-
rovými kritérii a volí se varianta odpo-
vídající skutečné výbavě vozu. Postup 
je zřejmý z obrázků 33 až 35. Na konci 
kódování se vytvoří nový kód parametru 
a uloží se do řídicí jednotky.

Nyní už lze přistoupit k inicializaci sníma-
če úhlu natočení volantu. Postupujeme 
podle pokynů na obrazovce testeru, viz 
obrázek 36.

V dalším kroku je třeba použít zařízení na 
analýzu podvozku, tedy přístroj pro mě-
ření geometrie podvozku. Podle hodnot 
geometrie je třeba nastavit volant tak, 
aby kola byla v přímém směru. Postup 
vidíme na obrázcích 37 až 39.

Následně již jen potvrdíme, že se má zka-
librovat snímač úhlu natočení volantu 
a nakonec obdržíme hlášení, že snímač 
byl zkalibrován. Postup je k vidění na ob-
rázcích 40 až 42.

Celé povídání uzavřeme diagnostikou rá-
dia. Skrývá se pod položkou „Příslušenství“ 
v přehledu servisních prací na obrázku 9. 
Výčet diagnostických možností pro sys-
tém rádia je uveden na obrázku 43.

Z nabídky si pro ukázku diagnostiky vy-
bereme „Akční členy“. V nich se nabízí 
možnost vyzkoušení funkce jednotlivých 
reproduktorů, jimiž je vozidlo osazeno. 
Při aktivaci jednotlivých reproduktorů 
podle seznamu na obrázku 44 se v přípa-
dě bezchybné funkce ozve z příslušného 
reproduktoru tón.

Závěr
Z popisovaných příkladů servisních 
úkonů je vidět, že se dnes bez diagnos-
tického přístroje již nelze obejít ani při 
běžných servisních pracích, jakými jsou 
např. výměny provozních kapalin či vý-
měna nebo údržba akumulátoru. Pokud 
servis nechce přicházet o zákazníky tím, 
že by je posílal ke konkurenci, protože 
sám není schopen bez diagnostiky ně-
které práce provést, měl by uvažovat 
o pořízení diagnostického vybavení, kte-
ré mu provádění těchto prací umožní. 
Vhodnou volbou může být třeba právě 
KTS 200.

Ing. Štěpán Jičínský
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Úspěch
zapalovací svíčky

v prvovýbavě

Foto Škoda AutoFoto Škoda Auto

Škoda SuperB Škoda Fabia

Novinek, které vám chceme představit, je několik. Jak ve vy-
bavení školicího střediska, tak v rozsahu témat nabízených 
školení. Nás samozřejmě těší zájem o nové typy školení, což 
potvrzují počty účastníků v minulém roce a počty přihláše-
ných na rok letošní.

Jak se přihlásit na školení?
Počet přihlášených na nová školení ukazuje, že mnozí již 
víte, že přehled školení  naleznete na www.bosch.cz nebo 
www.bosch.sk pod odkazem „Školení pro autoservisy“. Dále 
pod hesly „Typy školení“ naleznete stručný obsah. Přehled 
termínů včetně cen se nabízí pod odkazem „Termíny školení“. 
To je i jediná možnost, jak se na vybrané školení přihlásit. 
Z termínové listiny kliknout na odkaz „Přihlásit se“ a vyplnit 
formulář. Pokud nenaleznete termín pro seminář, který jste 
si vybrali, zašlete nám váš požadavek prostřednictvím odkazu 
„Dotazy“.

Nové školení – Klimatizace
Je jednodenní kurz zařazený do nejrozsáhlejší skupiny tech-
nických školení, která jsou zaměřena na vozidlové systémy. 
Seznamují s jejich principem, funkcemi, jednotlivými kompo-
nenty, diagnostikou a opravami. To je i náplní nového typu semi-
náře, který by se správně mohl jmenovat Topení/klimatizace, jak 
je například nabízeno v návodech pro vyhledávání závad v sys-
tému ESI[tronic], protože kurz se kromě vlastního chladicího 
systému zabývá i systémy s automatickou regulací. Tedy elek-
tronickým systémem, který reguluje teplotu a množství vzduchu 
přiváděné do kabiny a podle potřeby může i přitápět.

Co nového na školicím středisku Bosch?
Další novinky -  Osciloskop I. a II.
Jedná se o dva dvoudenní semináře, které svojí náplní spadají 
mezi skupinu technických školení a školení obsluhy diagnos-
tické techniky, i když jsou zařazena do té druhé. Cílem školení 
totiž není seznámení s obsluhou konkrétního osciloskopu nebo 
s některým z vozidlových systémů, k tomu jsou určena jiná ško-
lení, např. FSA nebo JET, ale seznámení s osciloskopem jako 
diagnostickým zařízením. Základní kurz Osciloskop I vysvětluje 
princip činnosti osciloskopu, jeho nastavení a ovládání, při-
pojení osciloskopu k měřeným objektům, měření základních 
signálů na vozidlech, ukládání naměřených obrazů do paměti 
a vyhodnocení naměřených signálů. 

Osciloskop II – pro pokročilé navazuje přehledem nastavova-
cích a ovládacích funkcí osciloskopu na předchozí kurz a roz-
šiřuje jeho informace. Zabývá se praktickým měřením signálů 
na vozidlech, rozvíjí diskuzi o výsledcích měření a navrhuje 
postupy měření signálů při hledání závad.

Novinky ve vybavení
Nejvýraznější novinky jsou v dílně pro praktickou výuku. Větší 
projekční plocha a výkonný projektor umožňují paralelně sle-
dovat prakticky z libovolného místa dílny, co se děje na mo-
nitoru diagnostického zařízení. Dalším přínosem je ozvučení 
dílny. Výklad lektora s náhlavním mikrofonem a mikroportem 
nezaniká v hluku motoru. Účastníci mohou nerušeně sledovat 
případně i reakce motoru a lektor si šetří hlasivky.

Ing. Radan Staněk

Vyberte si školení z široké nabídky na
www.bosch.cz nebo www.bosch.sk a přihlaste se.
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části C v plné šíři nezávisle na rozsahu předplatného, navíc 
s možností zadání vlastního dotazu.

Co je to vlastně TTS systém?
Jedná se o rozsáhlou elektronickou databanku problémů. 
Každému problému je přiřazena elektronická „karta“ s dopo-
ručením pro jeho odstranění. Každá karta obsahuje vždy iden-
tifikační údaje vozidla včetně systému, případně komponenty, 
kterých se problém týká. Dále obsahuje popis problému, např. 
jeho projevy, režimy, kdy se závada objevuje, výčet paměti 
závad a podobně. A samozřejmě doporučení pro odstranění 
příčiny závady, které již bylo ověřeno v praxi na uvedeném 
typu vozidla.

Pro snazší orientaci jsou karty rozděleny do 7 skupin:
• Benzinové vstřikování
• Brzdové systémy/podvozek
• Dieselové systémy
• Komfortní elektronika/elektrika
• Mechanika
• Dieselový komponent
• Elektrický komponent

Jak se do systému TTS registrovat?
Připojte se na adresu: www.bosch-tts.de. V úvodní obrazovce 
zvolte jazyk a klikněte na tlačítko „nově registrovat“. Vyplňte 
všechna hvězdičkou označená pole, pozor, použijte osmimíst-
né zákaznické číslo ESI [tronic] (760xxxxx). Zvolte komuni-
kační cestu, e-mail nebo fax a podle toho zadejte adresu nebo 
faxové číslo (touto cestou obdržíte přidělené uživatelské jmé-
no a heslo). Nezapomeňte zaškrtnout souhlas s podmínkami 

Pro řadu z vás není technické poradenství společnosti Bosch 
žádnou neznámou. Mnozí nabízenou možnost využíváte a víte, 
že už od minulého roku mohou poradenství bezplatně využí-
vat všichni uživatelé informačního systému ESI[tronic], kteří  
mají předplacenou aktualizaci vybrané varianty návodů pro 
vyhledávání závad.

Poradenství má dvě formy. Buď můžete položit dotaz po te-
lefonu nebo vyhledat řešení problému na internetu prostřed-
nictvím Trouble Ticket Systemu (TTS), případně touto cestou 
zaslat dotaz.

Hotline – telefonické poradenství – je k dispozici v pracovní 
dny od 8 do 17 hodin na lince telefonického poradenství. 
Rozsah pomoci je určen druhem předplaceného segmentu in-
formačního systému ESI[tronic] části C (vyjma C12). Například 
pokud máte předplacený ESI[tronic] C6, to znamená návody 
k hledání závad a diagnostiku řídicích jednotek testerem KTS 
zážehových motorů, máte nárok na zodpovězení dotazů v ob-
lasti oprav benzinových motorů.

Telefonní číslo poradenské linky získáte po aktivaci služ-
by. Aktivaci provedete zasláním identifikačních údajů firmy 
na e-mailovou adresu esi@cz.bosch.com nebo na fax +420 
261 300 659. Dále uveďte 3 vámi zvolená telefonní čísla, která 
budete využívat pro pokládání dotazů. Dotazy zadané z jiných 
telefonních čísel nebudou zodpovídány. Nezapomeňte uvést 
„zpáteční adresu“ fax nebo e-mail, na který dostanete potvr-
zení s telefonním číslem poradenské linky.

Trouble Ticket System (TTS) - poradenství po internetu – je pří-
stupný 24 hodin denně pro všechny předplatitele ESI[tronic] 

Technické poradenství Bosch



25Formule Bosch | 1/2008

w
w

w
.b

os
ch

.c
z 

   
 w

w
w

.b
os

ch
.s

k

Úspěch
zapalovací svíčky

v prvovýbavě

Foto Škoda AutoFoto Škoda Auto

Škoda Fabia Škoda Octavia Scout
Combi Scout 

Vyhledání v databázi
Zadání dotazu

Zadání dotazu

o používání a odešlete tlačítkem „poslat“. Do 24 hodin obdrží-
te uživatelské jméno a heslo a můžete se do systému kdykoliv 
přihlásit z úvodní stránky www.bosch-tts.de jako registrovaný 
uživatel. Každá firma má možnost registrovat do systému TTS 
3 uživatele. Přidělené heslo si můžete změnit po přihlášení 
v nabídce „Změnit základní data“. Při zadávání jména a hesla 
je nutné dodržet malá a velká písmena. Zapomětlivé zachrání 
tlačítko „Zapomenuté heslo“a systém vám vygeneruje a zašle 
nové heslo.

Vyhledávání v databázi
Na závěr pár tipů, jak TTS systém využívat. Nejdříve se podí-
váme, zda-li již někdo podobný nebo stejný problém neřešil. 
Jak na to? Po přihlášení  zvolíme v nabídkovém menu první 
možnost „Databanka znalostí“. Otevře se nám okno Rešerše 
databanky znalostí. Zde již můžeme zadávat parametry pro 
vyhledávání. Zvolíme jazyk a musíme zatrhnout alespoň jed-
nu kategorii karty.  Dále už můžeme zadávat podle potřeby 
do připravených polí. Nejefektivnější vyhledávání je ale podle 
klíčového slova zadaného do pole „Popis problému“. Můžeme 
zadat kód načtené závady nebo například při problémech 
s volnoběhem slovo „volnoběh“. Při zadávání slov pozor na 
předem zvolený jazyk. Stisknutím „hledat“ nám systém zobrazí 
přehled karet, které obsahují klíčové slovo. Pokud je přehled 
příliš široký, můžeme jej zpřesnit zadáním dalších parametrů, 
např. označením systému nebo výrobce vozidla.

Zadání dotazu
Máme-li smůlu a systém náš problém nenalezl, využijeme dal-
ší možnost TTS systému, zaslání dotazu. To provedeme buď 

přímo z databanky znalostí tlačítkem „Nová karta“ nebo ze zá-
kladního menu z nabídky „Kartu přiložit“. V obou případech se 
nám otevře okno pro vložení nové karty, zde vyplníme všechny 
požadované údaje pro identifikaci vozidla nebo výrobku, na 
další list popíšeme náš dotaz, naše problémy a vše uložíme. 
Uložením je karta odeslána ke zpracování. Dotazy jsou zpraco-
vávány v pracovní dny podle pořadí zaslání. 

Přehled karet s dotazy, které jste prostřednictvím systému 
zadali, včetně návrhu postupu další diagnostiky a opravy vám 
systém nabízí hned po přihlášení.

Ing. Radan Staněk

Chcete i vy využívat výhod technického poradenství Bosch?
Staňte se předplatitelem ESI[tronic] C. 

Pro více informací se obraťte na velkoobchodního partnera Bosch prodávajícího diagnostickou techniku na straně 35.
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Budoucnost autoservisu má zkratku BIS

Největší změny v konstrukci automo-
bilu za posledních deset let prodělaly 
systémy vstřikování paliva.  Podnětem 
pro změny je snižování spotřeby a emisí 
vypouštěných do ovzduší. Důsledkem 
konstrukčních změn jsou dnes slo-
žitější, elektronicky řízené systémy, 
u vstřikování nafty pracující s podstat-
ně zvýšenými tlaky. Informace o změ-
nách a podklady k opravám se snaží 
každý výrobce předat autoopravnám 
v ucelené, systematické formě. Firma 
Bosch nazvala odborný opravárenský 
program Bosch Injektion Systems – 
BIS, v překladu tedy Bosch vstřikovací 
systémy.

Jak vypadá uplatnění tohoto programu 
v praxi jsme se zeptali dvou autoservisů, 
z České i Slovenské republiky.

Prvním z nich je pan Zdeněk Vaněk, 
z firmy AUTO VANĚK, ul. Slavníkovců 14, 
Ostrava, Česká republika.

Kdy jste začali s firmou Bosch spolu-
pracovat a co vás zaujalo na servisním 
konceptu BIS?
Náš autoservis existuje už víc než deset 
let a zákazníkům nabízíme kompletní au-
toopravárenské služby. I s firmou Bosch 
samozřejmě spolupracujeme řadu let, 
používáme dnes informace i diagnostiku 
Bosch. Jsem přesvědčen, že v regionu 
má naše firma dobré jméno.  Proto  se 
snažíme držet krok s vývojem techniky. 
A tak, jak si naši zákazníci pořizují tech-
nicky vyspělejší automobily, i my musíme 
s předstihem této technice rozumět. 

A firma Bosch je první výrobce, který při-
pravil odborný program pro diagnostiku 
a opravy vstřikovacích systémů. Tento 
odborný program jsme se rozhodli vy-
užít a udržet si tím odborné znalosti na 
potřebné úrovni.  

Projevili jste zájem o BIS jen proto, že 
Bosch byl první?

Jen proto samozřejmě ne. Podklady 
pro opravy dodávají všichni výrobci. 
Rozhodující bylo to, že Bosch nabízí ten-
to program jako ucelený systém. Tedy 
od školení, přes informace a diagnos-
tiku až po dodávku dílů a poradenství. 
Zvláště ve vstřikování diesel je dnes tolik 
nových informací, vybavení a školení, že 
možnost specializace, v našem přípa-
dě na Common Rail, byla rozhodující. 
Vstřikování benzin bereme jako nezbyt-
ný základ.

Kdo vám poskytl podrobnější informa-
ce o programu a v čem vidíte jeho pří-
nos pro firmu?
Spolupracujeme s firmou Elit, od ní jsme 
získali první informace o tomto servis-
ním programu. V podstatě celý průběh 
vzdělávání i dovybavování informace-
mi a diagnostikou  pro jednotlivé od-
bornosti probíhá ve spolupráci s tímto 
dodavatelem. Jako každé systematické 
vzdělávání by mělo prospět nejen kon-
krétně zapojeným pracovníkům, ale i je-
jich kolegům při každodenní praxi. A tím 
v důsledku firmě a našim zákazníkům.  
Především ale víme, že rozvoj naší firmy 
je závislý na tom, co jsme dnes ochotni 
do rozvoje investovat. A nemám na mysli 
samozřejmě pouze finance.

Rozhovor připravil Milan Švancara.

Máte-li dotazy k odbornému opravárenskému programu BIS (Bosch Injection Systems), obraťte se na svého 
velkoobchodního partnera. Seznam partnerů najdete na straně 35.

Zdeněk Vaněk

Zdeněk Vaněk (vpravo)
a jeho spolupracovník
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VW Caddy Maxi Life VW Polo

Budúcnosť autoservisu má skratku BIS

Druhým autoservisom, ktorý nám po-
skytol rozhovor na tému uplatnenie 
programu BIS v praxi je pán Jan Kuka, 
Žarnovice, Slovenská republika.

Pán Kuka, aké služby ponúka Vaša 
firma zákazníkom?
Náš autoservis sa už dlhší čas zaoberá 
opravami vstrekovacích čerpadiel, ale 
nezabúdame ani na opravy samotných 
áut, a to ako naftových, tak aj benzíno-
vých. Naša firma nie je veľká, ale našou 
zásadou je vždy urobiť pre zákazníka 
a jeho auto maximum.

Čo hovoríte na súčasný vývoj v oblasti 
autoopravárenstva?
Ten vývoj cítime v servise najmä v prí-
padoch, keď príde k nám auto a problém 
je v elektonike. Súčasné vozidlá, ale aj 

tie desaťročné, sú už riadne prepcha-
té elektronickými systémami. A vyznať 
sa v nich je riadna fuška. Zákazník mi 
často povie, „Však to napichnite na počí-
tač...“ v domnení, že si prečítame infor-
máciu a oprava je už len otázka výmenu 
či nastavenia komponentu alebo dielu 
vozidla. Ale väčšinou práve tam začína 
kovbojka.

Máte v servise nejakú diagnostiku?
Samozrejme, bez nej sa dnes prakticky 
nedá nič urobiť. Takže ja mám diagnos-
tický prístroj Bosch KTS 650.

Ako ste sa dozvedeli o servisnom 
programe Bosch Injection Systems?
Už dlhý čas spolupracujem pri dodáv-
kach náhradných dielov s veľkoobchod-
ným partnerom AD Peterson z Nitry, 

ktorý organizoval stretnutie so servismi, 
kde nám bol predstavený práve spomí-
naný program BIS od Boscha.

A čím Vás zaujal?
Najviac ma zaujal tým, že mi môže pomô-
cť pre mňa dnes veľmi aktuálnych die-
seloblastiach, ako sú systémy Common 
Rail, systém PDE a vysokotlaké rotačné 
čerpadlá VP44.

A akým spôsobom?
Pre každú oblasť spoločnosť Bosch 
pripravila školenia zložené z teórie aj 
praxe a potrebné prípravky, aby som 
vedel urobiť diagnostiku systému a po-
tom vedel odborne vymeniť diel. A tiež 
ma zaujalo, že si ja sám môžem vybrať 
z ponúkaných oblastí na začiatku len tie 
čo ma trápia v praxi najviac. V mojom 
prípade sú to Common Rail a vstrekova-
cie čerpadlá VP44 a 29/30, tiež známe aj 
označením VR.

Takže ste sa do tohto programu 
zapojili?
Samozrejme, veď takýchto programov je 
ako šafránu a my potrebujeme opravovať 
aj tieto moderné systémy. Už som aj ab-
solvoval školenie a môžem povedať, že 
sa mi veľmi páčilo a tréner firmy Bosch 
pán Komárek, nám ukázal teoreticky ako 
systém fuguje a potom na dielni veľa dô-
ležitých praktických prístupov pri opra-
vách systémov Common Rail. Ale je mi 
tiež jasné, že je to len začiatok a musím 
absolvovať ešte ďalšie školenia a záro-
veť opravovať, opravovať a opravovať. 
Skúsenosti sa naučiť nedajú, tie treba 
získať praxou.

Rozhovor pripravil Ing. Peter Skyva.

V prípade akýchkoľvek dotazov k odbornému opravárenskému programu BIS (Bosch Injection Systems) kontaktujte 
svojho veľkoobchodného partnera (strana 35).

Jan Kuka (prvý zľava) a jeho spolupracovníci
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Nová Škoda Superb s technikou Bosch 

Nástupce vlajkové lodi značky Škoda 
přináší kromě nového designu také za-
jímavá technická řešení a nové moto-
rizace. 
Nový Superb se představí veřejnosti na 
autosalonu v Ženevě v březnu 2008.

Pro nový Superb budou k dispozici tři 
benzinové a tři dieselové motory s výko-
ny od 77 do 191 kW. Nabídka pro vybra-
né motorizace bude kromě manuálních 
převodovek obsahovat také automatické 
převodovky DSG a systém pohonu všech 
kol Haldex čtvrté generace. 

Všechny benzinové motory jsou vybave-
ny systémem přímého vstřikování paliva 
s motormanagmenetem Bosch (MED), 
který pozitivně přispívá ke snížení spo-
třeby a zlepšuje ekologickou bilanci 
agregátu. Novinkou je čtyřválec TSI se 
zdvihovým objemem 1,4 litru, který do-
sahuje díky přeplňování výkonu 92 kW. 
Dalším nabízeným agregátem je motor 
1,8 TSI s výkonem 118 kW.

Maximální točivý moment 250 Nm vyví-
jí již při nízkém počtu otáček (od 1500 
otáček za minutu). Takových paramet-
rů dosahuje díky souhře techniky elek-
tronicky řízeného přímého vstřikování 
benzinu Bosch a přeplňování, což je 
do budoucna technickým základem 
trendu „Downsizing“ – zmenšování. To 
umožňuje další snížení spotřeby paliva. 

„Downsizing“ znamená dosažení stej-
ného výkonu s menším zdvihovým obje-
mem a úsporou CO2 až o 15 % v porov-
nání s běžnými benzinovými motory se 
vstřikováním do sacího potrubí.

Kombinace přímého vstřikování a přepl-
ňování dělá z tohoto motoru hospodár-
nou silovou soustavu se silným točivým 
momentem. Vysokotlaké vstřikovací 
ventily a čerpadlo Bosch systému pří-
mého vstřikování benzinu všeobecně 
vylepšují průběh točivého momentu tur-
bomotoru v celém rozsahu počtu otáček 
(1500-4200 ot./min). Vyšší zrychlení se 
projeví zejména při rozjíždění a maxi-
mální točivý moment je k dispozici již 
při nižším počtu otáček. Jízda je pak vel-
mi příjemná, výkon motoru rovnoměrný, 
a navíc klesá spotřeba paliva.

Nový koncept firmy Bosch poskytu-
je technikům více volného prostoru ke 
zvyšování účinnosti přeplňovaných ben-
zinových motorů. Přitom je možné vy-
užít 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 vál-
ců dostalo více vzduchu, zůstanou u no-
vé sestavy značky Bosch během fáze 
sání jak sací ventily, tak výfukové ventily 

déle otevřeny. Oproti vstřikování do sá-
ní se při přímém vstřikování nemůže do 
výfukového traktu dostat nespálené pali-
vo. Při menším protitlaku proudí do spa-
lovacího prostoru více vzduchu k tvorbě 
směsi – spalování proběhne kvalitněji. 
Pracovníci vývoje ve společnosti Bosch 
optimalizují také okamžik spalování: 
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. 

Motormanagment Bosch oslavil v lednu 
2008 své velké jubileum: 100miliontá 
motorová řídicí jednotka Bosch pro 
vstřikování benzinu byla vyrobena ve vý-
robním závodě Bosch Salzgitter, kde se 
s jejich výrobou započalo v roce 1979. 
Tento 100milionkrát osvědčený způsob 
motorového řízení nás zavazuje. 

Nejnovější Bosch Motronic přepočítává 
8 000krát za minutu vstřikovací a zapa-
lovací parametry pro každý jednotlivý 
průběh spalování a může tím nastavit 
optimální pracovní podmínky. Vzrůstající 
výkon čipů v jednotkách Bosch Motronic 
umožňuje integraci funkcí řízení plnicí-
ho tlaku turbodmychadla, variabilní 
nastavení vačkového hřídele, komplex-
ní využití a eliminaci výfukových plynů, 
nastavení tempomatu, stejně tak i funk-
ci elektronického imobilizéru přímo do 
motormanagmentu. Moderní Motronic 
ovlivňuje i funkce posilující aktivní bez-
pečnost jako protiprokluzový systém či 
elektronický stabilizační systém. 

Vrcholnou motorizaci nového Superbu 
bude tvořit nový motor 3,6 FSI V6 s vý-
konem 191 kW. Tento agregát bude na-
bízen se šestistupňovou automatickou 
převodovkou DSG a s pohonem všech 
kol a na trhu se objeví nedlouho po za-
hájení prodeje.

Nový Superb je nabit Boschem 
Při startování nového benzinového 
Superbu vám motor nahodí startér 
Bosch, o zapalování se starají platino-

Foto: Škoda Auto
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Úspěch
zapalovací svíčky

v prvovýbavě

Foto VWFoto Škoda Auto

Škoda Roomster VW Passat CC

vé zapalovací svíčky Bosch, baterii vám 
bude dobíjet alternátor Bosch, v sacím 
potrubí bude komunikovat s motorma-
nagmenetem senzorové čidlo Bosch 
váhy vzduchu, o nízké emise se posta-
rají lambda sondy Bosch, o čistý výhled 
předním sklem i za silného deště se 
postará stěračová souprava Bosch se 
stěrači Aero, pro odvrácení hrozícího ne-
bezpečí využijete fanfáry Bosch a před 
nežádoucím vniknutím do vozidla bude 
nenechavce odhánět alarm Bosch. 

Paleta naftových pohonných jednotek 
je tvořena motory 1,9 TDI DPF s výko-
nem 77 kW a motorem 2.0 TDI DPF s vý-
konem 103 kW. Tyto agregáty využívají 
u VW osvědčenou technologii vstřiková-
ní čerpadlo-tryska. 

Novým agregátem je 2.0 TDI s výkonem 
125 kW, který pracuje se vstřikováním 
Bosch Common Rail.
Rozdíl pocítíte v kultivovanosti chodu. 
Agregát bude plnit emisní normu Euro 
5 a to díky filtru pevných částic a mo-
difikovanému spalovacímu procesu ří-
zenému motormanagmenetem Bosch 
EDC17CP14. Nový naftový agregát do-
stává tak Superb jako další koncernový 
vůz hned po premiérovém zavedení v no-
vé Audi A4 a VW Tiguan. 

Použitý moderní systém Bosch Common 
Rail 3.2 pro vznětové motory s přímým 
vstřikem má v současnosti téměř o 30 % 
nižší spotřebu paliva a přibližně o 25 % 
nižší emise oxidu uhličitého oproti po-
rovnatelným zážehovým motorům se 
vstřikováním do sacího traktu. Bosch tak 
zajišťuje kontinuální optimalizaci systé-
mů Common-Rail a jeho komponentů pro 
další snižování spotřeby a emisí CO2.

Piezo vstřikovače Bosch pro vstřikova-
cí tlak 1800 barů jsou důstojným po-

Foto: Škoda Auto

kračováním desetileté úspěšné historie 
systémů Common-Rail. Tlak do railu 
dostává čerpadlo Bosch CP4 , které je 
konstruováno pro nejvyšší stupeň hyd-
raulické účinnosti, a podporuje spalo-
vání s extrémně vysokými vstřikovacími 
tlaky již při nízkých otáčkách a středním 
a vysokém zatížení. Technikou Common-
Rail tak Bosch podstatně přispívá k mož-
nosti dodržet i budoucí mezní hodnoty 
emisí moderních vznětových motorů. 
Již v průběhu tohoto roku bude Bosch 
poprvé vyrábět skoro deset milionů sys-
témů vysokotlakého vstřikování vzněto-
vých motorů. 

Nejnovější dieselové vysokotlaké čer-
padlo Bosch CP4 se od ledna letošní-
ho roku začalo vyrábět v závodě Bosch 
Jihlava. 

O zábavu na palubě nového Superbu se 
postará značka Blaupunkt ze skupiny 
Bosch, která novému vozu dala do vínku 
rádio s ovládacím dotykovým displejem 
s CD-měničem. Zvuk bude podporovat 
desetikanálový zesilovač Blaupunkt. 
Do místa určení vás precizně navede na-
vigace Blaupunkt (v prvovýbavě až od 
konce roku 2008).

Ing. Jan Němec

Foto: Škoda Auto
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Opravy a seřizování ZEXEL

u společnosti Bosch v čerpadlech VP 44 
a VP29/30 s řídicí jednotkou PSG).

v programu brzdové systémy pro osobní 
vozidla, diagnostická zařízení, elektrické 
ruční nářadí, náhradní díly pro automo-
bilový průmysl a ještě další produkty. 
Komponenty pro dieselové motory fir-
ma vyrábí ve třech výrobních závodech 
v Japonsku, a to ve městech Higashi 
Matsuyama, Yorii a Ojima.

Japonská firma vyrábí v současné době 
rotační čerpadla ZEXEL typu VE, VRZ, 
COVEC-F a COVEC-T, se kterými se mů-
žeme setkat u výrobců vozidel značek 
Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Mitsubishi, 
Nissan a Suzuki. Zatímco zkratka VE 
pro rotační čerpadlo (z německého 
Verteilereinspritzpumpe) je už známá 
z označení čerpadel Bosch, s označením 
VRZ a COVEC se můžeme setkat pouze 
u čerpadel Zexel. Čerpadlo COVEC-F 
(COmputed VE Control System – Full) 
je počítačem řízený systém s elektro-
nickou regulací vstřikovaného množství 
paliva a okamžiku vstřiku, podobně jako 
známé systémy Bosch EDC s rotačními 
čerpadly VE, avšak se snímačem otáček 
umístěným v tělese čerpadla. Čerpadla 
COVEC-T (COmputed VE Control System 
– Timing) mají mechanickou regulaci 
vstřikovaného množství, ale už s elektro-
nickou regulací počátku dávky. Rotační 
čerpadla VRZ, na rozdíl od dříve jmeno-
vaných typů rotačních čerpadel, vytváří 
vstřikovací tlak radiálním zdvihem pístků 
(obdobně jako rotační čerpadla Bosch 
typu VR). 

Čerpadla Zexel VRZ (pouze Mitsubishi) 
a čerpadla COVEC – F s EEP-ROM (po-
užívají je výrobci automobilů Mitsubishi 
a Mazda) mají navíc individuální kompen-
zační charakteristiku daného čerpadla 
uloženou v přepisovatelné paměti EEP-
ROM, která je součástí každého tohoto 
čerpadla (opět můžeme nalézt paralelu 

S automobily japonských značek se 
k nám dostávají i vstřikovací čerpadla 
a další komponenty dieselových 
motorů se značkou ZEXEL (dříve 
Diesel Kiki). Jaká jsou to čerpadla, kdo 
a kde je vyrábí, a jaké jsou možnosti 
jejich oprav v České republice a na 
Slovensku, na to vše najdete odpověď 
v tomto článku věnovaném rotačním 
vstřikovacím čerpadlům Zexel.

V roce 1939 byla v Japonsku založena 
společnost Diesel Kiki CO., Ltd., pro vý-
robu vstřikovacích čerpadel do dieselo-
vých motorů pro japonský trh v licenci 
firmy Bosch. Společnost založil hlavní 
japonský výrobce motorů do nákladních 
vozidel Isuzu Motors, Ltd. Firma Diesel 
Kiki se stala nejen největším výrobcem 
dieselových vstřikovacích čerpadel v Ja-
ponsku, ale i jedním z největších výrob-
ců na světě.

Tato společnost změnila v roce 1990 ná-
zev na Zexel Corp. a poté, co v ní v roce 
2000 korporace Bosch Group´s získala 
většinový podíl, byla firma přejmenová-
na na Bosch Automotive Systems Corp. 
V roce 2005 se sloučila s firmou Bosch 
K. K. (dceřinou společností firmy Bosch 
se sídlem v Yokohamě). S účinností od 
července 2005 se po sloučení obou 
firem nazývá tento nový celek Bosch 
Corporation. Tato společnost vyvíjí, 
vyrábí a zabývá se prodejem systémů 
řízení dieselových a benzinových moto-
rů a jejich komponentů jako jsou např. 
vstřikovací řadová čerpadla Zexel (ty-
py čerpadel PE, HD-TICS, MD-TICS, PF 
a PFR), rotační čerpadla a vstřikovače 
ZEXEL. Dále má firma Bosch Corporation 

Čerpadlo Zexel VRZ z vozidla Mitsubishi, 
které dovezl zákazník BDC (Bosch Diesel 
Center) na opravu 

Opravené čerpadlo Zexel COVEC-F
s EEP-ROM  

Servisní místo
V České republice a na Slovensku za-
jišťují opravy a seřízení rotačních vstři-
kovacích čerpadel (ZEXEL VE, ZEXEL 
COVEC) celkem čtyři specializované 
diesel servisy ze sítě autorizovaných 
diesel servisů Bosch (Bosch Diesel 
Service a Bosch Diesel Center), které 
jsou vybavené originální diagnostic-
kou technikou Bosch i Zexel. Jsou to 
firmy Václav Rejchrt – Opravárenství 
z Rasošek u Jaroměře, Diesel Servis 
Pardubice ve Starém Hradišti, Sobek 
Diesel z Frýdku-Místku a firma Ján 
Majerik z Horního Hričova u Žili-
ny. Navíc jako v jedné z mála zemí je 
v České republice zajištěn i servis ro-
tačních vstřikovacích čerpadel Zexel 
VRZ a Zexel COVEC - F s EEP-ROM. Od 
loňského roku provádí pro tyto typy 
čerpadel přezkoušení a opravy firma 
Václav Rejchrt - Opravárenství z Raso-
šek u Jaroměře.

Ing. Tomáš Blaha

Kompletní informace o síti 
Bosch Diesel Service včetně kontaktů 
naleznete na straně 14.
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Úspěch
zapalovací svíčky

v prvovýbavě

Foto VWFoto VW

VW Scirocco VW Cross-Golf

Firma Bosch uvedla na začátku roku 
2008 na trh nový produkt pro zkouše-
ní dieselových komponentů CAM 847. 
Jedná se o další rozšiřující sadu pro die-
selovou zkušební stanici EPS 815. CAM 
847 umožňuje zkoušet dieselové sys-
témy sdružených vstřikovačů UI (Unit-
Injektor) a systémy UP (Unit-Pump). 
Tímto se EPS 815 stává  komplexní 
zkušební dieselovou stanicí, na které 
lze nyní odzkoušet opravdu již  všechny 
běžně používané dieselové systémy.

CAM 847 je kompaktní zařízení pro zkou-

šení dieselových systémů UI a UP (pro 

osobní  i  nákladní vozidla) s automatic-

kým průběhem zkoušky, která je součás-

tí programu EPS 945. 

Software EPS 945 používá EPS 815 

s kontinuálním měřením vstřikované-

ho množství KMA 802/822 standardně 

(např. pro zkoušení klasických čerpadel 

nebo pro testování vstřikovačů a čer-

padel Common Rail). Zkušební hodno-

ty jsou uloženy na CD TestData (jedno 

CD ke všem dovybavovacím sadám VPM 

844, CRS 845, CRI 846 a CAM 847), kte-

ré jsou aktualizovány několikrát ročně. 

CAM 847 se vyznačuje nízkou hmotností 

cca 43 kg (výhodné především při pře-

stavbě stanice např. ze zkoušky čerpadel 

na testování sdružených vstřikovačů UI) 

a krátkými prostoji při výměně zkouše-

ných komponentů. Dané zařízení samo-

zřejmě umožňuje i posuzování garancí. 

Další neopomenutelnou výhodou 

je fakt, že není nutná výměna vačky 

pro odzkoušení komponentů UI/UP, což 

urychlí proces zkoušky. CAM 847 umož-

ňuje zkoušet sdružené vstřikovače UI 

a systémy UP nejen od firmy Bosch, ale 

i od jiných výrobců. 

Sada CAM 847 dává šanci diesel servi-

sům dále rozšířit spektrum nabízených 

služeb o další produkt. Pouze oprava 

vadného dílu s následným náročným 

přezkoušením opravených komponentů 

na dieselové zkušební stanici Bosch EPS 

815 zaručuje stoprocentní kvalitu zpět 

do vozidla montovaného dílu.

Samozřejmostí je, že výsledek přezkouše-

ní na EPS 815 lze zákazníkovi doložit výtis-

kem protokolu z provedené zkoušky.

Ing. Tomáš Blaha

NOVINKA

EPS 815 se sadou CAM 847 

Nové zařízení pro zkoušení dieselových 
komponentů: CAM 847

Sada CAM 847 
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„Rolls u Bosche, Bosch v Rollsu“

V tomto článku bychom vám rádi po-
psali malou událost, která se nestává 
každý den. Ve školicím středisku Bosch 
v Praze nás navštívil krásný vůz Rolls-
Royce Corniche 6.8 V8 z roku 1985. 
Přesněji řečeno byl k nám na návštěvu 
dovezen, neboť byl nepojízdný. A to 
byl právě důvod návštěvy a náš host si 
od návštěvy u nás sliboval, že zpět již 
odjede „po svých“.

Celá historie začala tím, že z USA byl 
dovezen zmiňovaný vůz, a tým lidí, kte-
ří se zabývají restaurováním veteránů, 
dostal za úkol uvést jej do provozu. 
Předpokládali, že jako obvykle u starých 
vozů, kterými se běžně zabývají, bude 
i u tohoto auta motor s karburátorem, 
a uvedení do provozu tak bude rutin-
ní záležitostí. Při pohledu pod kapotu 
motoru však zjistili, že tomu tak není. 
Motor byl osazen vstřikováním Bosch 
K-Jetronic. I vzpomněli si, že kdysi pro-
bíhala školení zaměřená na tento „boší“ 
vstřikovací systém (a řadu dalších sys-
témů) v automobilní škole v Zábřehu na 
Moravě a hlavními aktéry těchto škole-
ní byli odborníci z této školy Ing. Milan 
Cikryt a Zdeněk Komárek. Při rozhovoru 
s Milanem Cikrytem, stále působícím 
v této škole, se dozvěděli, že není tře-
ba hledat pomoc až v Zábřehu, ale že 

Zdeněk Komárek je nyní zaměstnán u fir-
my Bosch ve školicím středisku v Pra-
ze. Pan Komárek pak přislíbil pomoc při 
zprovozňování vozu. 

Dalším krokem na cestě ke zpojízdnění 
vozu už byl obvyklý pracovní postup, jaký 
se běžně provádí při opravách závad vo-
zidel. Nejprve bylo třeba diagnostikovat 
příčinu toho, proč motor při startování 

nenaskočí. Po proměření zapalovacího 
a vstřikovacího systému byl zjištěn nízký 
systémový tlak paliva. Za hlavního pode-
zřelého bylo prohlášeno elektrické pa-
livové čerpadlo dodávající benzin z ná-
drže směrem k motoru. Po jeho výměně 
však nastala zvláštní situace. Když byl do 
palivového vedení od čerpadla směrem 
k motoru vložen T-kus a k němu připojen 
manometr pro měření tlaku paliva, byl 
při startování opět měřen nedostatečný 
tlak, asi 2,5 baru. Správně by zde měl 
být tlak přes 5 barů. 

Podezření, že by mohlo být i nové čer-
padlo vadné, bylo vyloučeno tím, že bylo 
palivové vedení na výstupu čerpadla roz-
pojeno a tlak byl měřen přímo na čer-
padle, přičemž čerpadlo bylo odpojeno 
od zbytku systému. V tomto případě čer-
padlo dávalo téměř 10 barů, tedy bylo 
v naprostém pořádku. Nyní bylo třeba 
zodpovědět otázku, kde se tlak paliva 
ztrácí. 

Dalším místem, kam se zaměřila naše po-
zornost, byl regulátor tlaku v rozdělovací 
hlavě. Podezřelé bylo, že z jeho zpětné-
ho vedení neteklo žádné palivo. Bylo to 
poněkud nepříjemné překvapení, neboť 
jsme očekávali, že by nakonec problém 
mohl být zde. Pokud by bylo bývalo pali-
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vo vytékalo, znamenalo by to, že je vada 
v regulátoru, tj. reguluje na příliš nízký 
tlak, již zmíněných 2,5 baru. Ale suché 
zpětné vedení z regulátoru poukazovalo 
na to, že problém je někde jinde. 

Poslední komponent v palivové cestě, 
který ještě zbývalo prověřit, byl zásob-
ník tlaku paliva. Je připojen k palivové-
mu vedení za čerpadlem. Jeho úkolem 
je udržet po určitou dobu po vypnutí 
motoru (a tedy i po vypnutí elektrického 
palivového čerpadla) tlak v palivovém 
systému, aby byl usnadněn nový start, 
zejména u zahřátého motoru. Rovněž 
tlumí pulzace tlaku vytvářené palivovým 
čerpadlem. Těleso zásobníku tlaku je 
rozděleno membránou na dva prostory. 

Do jednoho vstupuje palivo, druhý, před-

stavující takzvanou pružinovou komoru, 

je vyplněn atmosférickým vzduchem. Ve 

všech případech, s nimiž jsme se dosud 

setkali, byla pružinová komora spojena 

s atmosférou, ale v tomto případě vedla 

z pružinové komory trubička zcela ne-
standardně zpět do nádrže. A z této tru-
bice po jejím rozpojení teklo ze strany 
zásobníku při startování palivo! To tedy 
nutně znamená, že membrána v zásob-
níku byla protržená. Příčina ztráty tlaku 
v palivovém systému tak byla na světě. 

Po montáži nového zásobníku tlaku již 
motor naskočil a kontrolní měření sys-
témového tlaku potvrdilo, že hodnota 
tlaku je už v pořádku. Tím však všechny 
problémy ještě neskončily. 

Další diagnostikou se zjistilo, že 6 z 8 
vstřikovacích ventilů je poškozených. 
Motor sice běžel, ale bylo znát, že mu 
k dokonalému chodu dost schází. Po 
výměně pro jistotu všech 8 vstřikova-
cích ventilů již byl chod motoru téměř 
dokonalý, na závěr stačilo už jen dola-
dit bohatost směsi, seřídit zapalování 
(předstih) a nastavit správnou hodnotu 
volnoběžných otáček. 

Pak již nic nebránilo tomu, aby se tento 
krasavec odebral na cestu domů, teď již 
po vlastní ose.

Ing. Štěpán Jičínský, Zdeněk Komárek
Školicí středisko automobilové techniky 

Bosch v Praze
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Firma Alfa Romeo u svých nejnovějších motorů V6 s přímým 
vstřikováním spoléhá na výrobky Bosch. Používá nejen výkon-
né platinové zapalovací svíčky, ale i celý vstřikovací a zapalo-
vací systém do špičkových motorů Alfa Romeo. 

Benzinové motory s přímým vstřikováním, jsou jako motory V6 
firmy Alfa Romeo, mají na kvalitu svíček vysoké nároky.

Technika Bosch zapaluje
spolehlivě a rychle

Volkswagen
a zapalovací svíčky Bosch

Společnost Volkswagen do Brasil nakupuje od roku 2007 svíč-
ky do nových vozů výhradně od společnosti Bosch. Rozhodnutí 
předcházelo náročné výběrové řízení.

Firma Volkswagen například požadovala, aby se v Brazílii na-
cházely nejenom výrobní závody dodavatele, ale i jeho vývojová 
střediska. Bosch tato kritéria splnil a získal zakázku. Dodávat 
bude svíčky pro všechny motory a modely Volkswagen vyrábě-
né v Brazílii, včetně vozů určených na export.

Partnerské vztahy mezi společnostmi Bosch a VW do Brasil 
mají dlouhodobou tradici. Bosch je již více než 50 let dodava-
telem širokého sortimentu automobilových součástí.

Bosch kaleidoskop

Robert Bosch odbytová s. r. o.
Automobilová technika
Pod Višňovkou 1661/35, 140 00  Praha 4
Tel. 261 300 438, Fax 261 300 524
E-mail: automobilova.technika@cz.bosch.com
IČO: 43872247, Registrace: MK ČR E 14651, neprodejné
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Robert Bosch, spol. s r. o. 
Automobilová technika 
Dr. Vl. Clementisa 10, 826 47  Bratislava 
Tel. 02 48703255, Fax 02 48703555
E-mail: automobilova.technika@sk.bosch.com 
IČO: 31355579 

ČR SR

Fiat přichází s novou generací modelu 500 . Protiblokovací sys-
tém a elektronický stabilizační program firmy Bosch (doplňko-
vé vybavení) se v automobilu „Cinquecento“ starají o bezpeč-
nost. Třmen přední kotoučové brzdy a zadní bubnová  brzda 
jsou  zárukou bezpečného zastavení. Dieslová verze (1.3litrový 
motor se 75 PS) je díky systému Common Rail společnosti 
Bosch živá a úsporná. 

Vyšší bezpečnost, nižší spotřeba

ESP u malých automobilů

Každé třetí prodané auto v Evropě je malý automobil, každé 
desáté patří do třídy nejmenších automobilů. I když u vozů 
střední a vyšší třídy je již elektronický systém stability ESP 
běžnou součástí standardní výbavy, je na pěti hlavních trzích 
Evropy podle aktuálního průzkumu Bosch jen 13 až 15 % ma-
lých a nejmenších aut vybaveno aktivním bezpečnostním sys-
témem. 

Vývoj je však pozitivní, neboť v roce 2006 bylo v Evropě 43 % 
všech nově přihlášených osobních automobilů vybaveno sys-
témem ESP, což je o 3 % více než v předchozím roce. U nových 
aut v Německu představoval v roce 2006 podíl aut vybavených 
ESP celkem 77 %.
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* Veľkoobchodní partneri s ponukou servisnej a diagnostickej techniky Bosch spolu s náhradnými dielmi.

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

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

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

* Svatopluk Černík, Plzeň, 377 227 937;

* Autoservis Rada, Soběslav, 381 522 030;

* PAS Zábřeh na Moravě a. s., Zábřeh, 583 499 304

Česká republika

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

*

**

a u t o m o b i l o v é  d í l y

Veľkoobchodní partneri Bosch

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

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

* AUTOSERVIS POVAŽAN, Považská Bystrica, 042 4326577;

 Marián Troliga - MT, Prešov, 051 7560500;

 Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL, Vranov n/Topľou, 057 4881600

Slovenská republika

Velkoobchodní partneři Bosch

*

*

* *

Bosch Test Equipment Service - strediská opráv a servisu diagnostickej techniky Bosch

Název firmy Adresa Sídlo firmy Telefon Fax E-mail
BTS 3
pokrytie celej SR

Hálova 7 Bratislava  02 62410314
0908 751 940 

02 62410314 lvoska@zoznam.sk

PETERSON TECHNIK, s. r. o.
pokrytie celej SR

Bratislavská 17 Nitra 037 6517710
0908 554054

037 6517713 servis@petersonsk.sk

Bosch Test Equipment Service - střediska oprav a servisu diagnostické techniky Bosch

Název firmy Adresa Sídlo firmy Telefon Fax E-mail

AD Technik, s. r. o.
pokrytí celé ČR

Moskevská 63 - 
areál NAREX

Praha 10 
- Vršovice

272 072 331
603 471 760

272 072 334 servis@adtechnik.cz

BTS 1 – sdružení
pokrytí celé ČR

centrála Pesvice 50 Jirkov 603 469 368 476 000 018 servis.bts1@seznam.cz

 pobočka Praha Praha 777 949 325

pobočka Brno Brno 603 475 772
 pobočka Telč Telč 603 274 286
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www.bosch-service.cz
www.bosch-service.sk

Opřete se o silného partnera.
Staňte se Bosch Car Servisem.

Můj
autoservis ...

Bosch Car Service ... kompletně, odborně, výhodně.


