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Školicí středisko Bosch – termíny školení od 1. 9. 2020

Aktuální termíny školení a možnost přihlášení naleznete ZDE

Přehled nových školení pro rok 2020:

f JET9 – kompletní systém řízení motoru EcoBoost (Ford)

f KTS 250 – tester elektronických systémů nové generace

f ADAS – kalibrace radarů a kamer motorových vozidel

f PassThru – programování řídicích jednotek pomocí KTS 560/590

f DPF – diagnostika vznětových motorů, úprava výfukových plynů

f Paralelní diagnostika

Nás pohání

 TOUHA PO VĚDOMOSTECH

Školení společnosti Bosch
Osvojení nových technologií a systémů 
i rozšiřování znalostí

Systém zabezpečeného přístupu k diagnostice vozidel

Jak již pravděpodobně víte, musejí být podle směrnice EU nové modely 
evropských vozidel od září 2020 vybaveny zabezpečeným diagnostickým 
přístupem. Informační systém Bosch ESI[tronic] ve spojitosti s novými modely 
KTS nabízí řešení pro plnou komunikaci a diagnostiku těchto vozidel.

V přiložené prezentaci naleznete souhrnný přehled toho, co v dané oblasti 
nabízí společnost Bosch, včetně odkazů na instuktážní videa a návody, jak 
v daných situacích postupovat.

Infogram ke stažení ZDE
Prezentace ke stažení ZDE

Systém zabezpečeného přístupu 
k diagnostice vozidel 
Vážení obchodní partneři,

jak již pravděpodobně víte, musejí být podle směrnice EU nové modely evropských vozidel od září 2020 vybaveny 
zabezpečeným diagnostickým přístupem.

Prvním výrobcem, který výše uvedenou technologii zavedl do svých vozidel, byla již více než před rokem skupina FCA 
(Fiat, Chrysler), následována v letošním roce firmou Daimler (Mercedes-Benz). Další výrobci vozidel na této technologii 
pracují. Například VW ji zavádí s uvedením nového modelu Golf 8.

Informační systém Bosch ESI[tronic] ve spojitosti s novými modely KTS nabízí řešení pro plnou komunikaci a diagnostiku 
těchto vozidel. Již od verze 2019/3 bylo možné komunikovat s vozidly FCA a od 2020/1 s vozidly Mercedes. Vzhledem 
k neustálému vývoji v této oblasti je důležité, aby uživatelé udržovali systém ESI[tronic] v nejaktuálnějším stavu 
a instalovali nejen hlavní a průběžné aktualizace, ale také instalační doplňky a úpravy zvané Service Pack.    

V přiložené prezentaci naleznete souhrnný přehled toho, co v dané oblasti nabízí společnost Bosch, včetně odkazů 
na instuktážní videa a návody, jak v daných situacích postupovat.

S přátelským pozdravem
Váš diagnostický tým Bosch
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https://skoleniaabosch.cz/Skoleni/Terminy-skoleni.html
https://aa-boschextranet-cz.resource.bosch.com/media/__cz/extranet_cz/gh_cz_1/podklady_2020/news_8/infogram_1/infogram_zab._diag._pstup_2020.pdf
https://aa-boschextranet-cz.resource.bosch.com/media/__cz/extranet_cz/gh_cz_1/podklady_2020/diagnostics_2/kts_3/security_gateway_sgw_zabezpeen_diag__pstup.pdf
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Osvědčení o schválení typu přístroje pro měření emisí (SME) v ČR

Informujeme Vás o nově vydaných resp. prodloužených Osvědčení o schválení
typu přístroje pro měření emisí ve stanicích měření emisí pro všechna doposud
schválená zařízení. Platnost osvědčení se prodlužuje do 30. 6. 2021.

Platnost osvědčení pro veškerý software pro níže uvedená zařízení je vázána
na změnu metodického postupu, tudíž stávající osvědčení pro zařízení Bosch 
i software třetích stran spolupracující s SW Bosch BEA-PC zůstávají rovněž 
v platnosti do 30. 6. 2021. 

Prezentace ke stažení ZDE

Rekapitulace stavu vydaných Osvědčení:
 f Analyzátory pro zážehové motory 
Bosch BEA 050/051 
Bosch BEA 055 
Bosch BEA 060 
Bosch BEA 450/460 

f Opacimetry pro vznětové motory
Bosch BEA 070
Bosch RTM 430
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nformujeme Vás o nově vydaných resp. prodloužených Osvědčení o schválení
ypu přístroje pro měření emisí ve stanicích měření emisí pro všechna doposud
chválená zařízení. Platnost osvědčení se prodlužuje do 30.6.2021. Platnost

osvědčení pro veškerý software pro výše uvedená zařízení je vázána na změnu
metodického postupu, tudíž stávající osvědčení pro zařízení Bosch i software 
třetích stran spolupracující se SW Bosch BEA-PC zůstávají rovněž v platnosti do 
30.6.2021.

REKAPITULACE stavu vydaných Osvědčení:
• Analyzátory pro zážehové motory
Bosch BEA 050/051 
Bosch BEA 055 
Bosch BEA 060 
Bosch BEA 450/460 

• Opacimetry pro vznětové motory
Bosch BEA 070 
Bosch RTM 430 

Aktualizovaná Osvědčení ke stažení ZDEUkončení podpory opacimetru RTM 430

Pro účely náhrady slouží Sada pro dovybavení BEA 070, kterou nyní 
nabízíme v akci.

Infogram s akcí ke stažení ZDEUkončení podpory opacimetru RTM 430, 
akční cena nového přístroje BEA 070
Vážení obchodní partneři,

chtěli bychom vás informovat o ukončení podpory na trhu velmi rozšířeného opacimetru (kouřoměru) RTM 430, který 
byl do prodeje zaveden v roce 1998. Přístroj přestane být společností Bosch podporován od roku 2021. 

Současně s tím do hry vstupují i nové legislativní požadavky na přesnost měření opacimetrů, které RTM 430 již 
nesplňuje. Požadavky budou publikovány v očekávané novele vyhlášky č. 211/2018 Sb. o technických prohlídkách 
vozidel a o provádění kontrol technického stavu vozidel. Novela bude platná od 1. 7. 2020 s předpokládanou účinností 
požadavků na emisní hardware a software od 1. 7. 2021.

Z těchto důvodů bude potřeba, pro úřední měření emisí, nahradit opacimetr RTM 430 novým přístrojem BEA 070, který 
uvedené podmínky splňuje.

Pro účely náhrady slouží Sada pro dovybavení BEA 070 s obj. č. 1687001976.

Akční cena
Jako podporu našich stávajících zákazníků, kteří vlastní RTM 430, jsme připravili od 1. 5. 2020 snížení katalogové ceny 
ze 74 430 Kč na 66 000 Kč bez DPH. Akční katalogová cena bude platit do odvolání, rabatové podmínky velkoobchodních 
partnerů zůstávají nezměněné. 

Pro informování koncových zákazníků – Stanic měření emisí, připravujeme informační brožuru Formule Bosch – emise, 
ve které bude problematika podrobněji vysvětlena.

S přátelským pozdravem
Váš diagnostický tým Bosch

RTM 430 BEA 070

Duben 2020

Bosch Infogram

www.bosch.cz

https://aa.bosch.cz/Automobilova-diagnostika/informace-pro-sme/informace-o-zarizenich.html
https://aa-boschextranet-cz.resource.bosch.com/media/__cz/extranet_cz/gh_cz_1/podklady_2020/news_8/infogram_1/infogram_rtm_430_bea_070.pdf
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Kompletní katalog dílenského 
vybavení Bosch ke stažení ZDE

Dílenské vybavení autoservisů Bosch
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Kompletní katalog dílenského vybavení Bosch
ke stažení ZDE

Kompletní ceník ke katalogu dílenského 
vybavení Bosch, platný od 1.7.2020 ke 
Stažení ZDE nebo ZDENový prospekt DAS 3000

Prospekt je doplněn o nové sady kalibračních terčů uřčených přímo k DAS 3000 
(str. 8) a o tabulku s přehledem terčů a jejich přiřazení jednotlivým modelům 
vozidel (str. 9).

Dále naleznete na titulní stránce QR kód/prolink, který odkazuje na produktové 
video DAS 3000 (v angličtině s CZ titulky), umístěné na Youtube.

Aktualizovaný prospekt ke stažení naleznete ZDE

Nové univerzální kalibrační zařízení 
pro asistenční systémy vozidla

DAS 3000

Video o zařízení DAS 3000

https://aa-boschextranet-cz.resource.bosch.com/media/__cz/extranet_cz/gh_cz_1/podklady_2020/diagnostics_2/prehled_diagnostiky_2020.pdf
https://aa-boschextranet-cz.resource.bosch.com/media/__cz/extranet_cz/gh_cz_1/podklady_2/diagnostics_1/das_1/prospekt_das_3000.pdf
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Bosch dnes 2020 

Nová brožura Bosch dnes 2020 ke stažení ZDE

Obsah brožury:
f Bosch v číslech

f Strategie a inovace

f Obchodní oblasti

f Hlavní události roku 2019

f Obchodní rok 2019

f Udržitelnost

f Pětiletý přehled

f Nadace Roberta Bosch

f Bosch jako zaměstnavatel

f Bosch ve střední a východní Evropě

f Bosch Group v České republice

fMilníky

f Kontakty
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Brožura Bosch dnes 2020 ke stažení ZDE

- Bosch v číslech
- Strategie a inovace
- Obchodní oblasti
- Hlavní události roku 2019
- Obchodní rok 2019
- Udržitelnost
- Pětiletý přehled
- Nadace Roberta Bosch
- Bosch jako zaměstnavatel
- Bosch ve střední a východní Evropě
- Bosch Group v České republice
- Milníky
- Kontakty

https://aa-boschextranet-cz.resource.bosch.com/media/__cz/extranet_cz/gh_cz_1/podklady_2020/homepage_2/uzitecne_odkazy/bosch_dnes_2020_cz.pdf
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100 let společnosti Bosch v České republice

Prospekt k tomuto výročí ke stažení ZDE
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Prospekt ke 100 letům Bosch v České republice ke stažení ZDE

Dvůr v Letohradské ulici 10 v Praze 7 na Letné s kompletním
osazenstvem prvního samostatného zastoupení společnosti
Robert Bosch GmbH v Československu roku 1920.

První technický ředitel československého 
zastoupení Bosche Rudolf Krepinsky a 
obchodní ředitel Maximilian Totter.
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Prospekt ke 100 letům Bosch v České republice ke stažení ZDE

Dvůr v Letohradské ulici 10 v Praze 7 na Letné s kompletním
osazenstvem prvního samostatného zastoupení společnosti
Robert Bosch GmbH v Československu roku 1920.

První technický ředitel československého 
zastoupení Bosche Rudolf Krepinsky a 
obchodní ředitel Maximilian Totter.

První technický ředitel československého 
zastoupení Bosch Rudolf Krepinsky 
a obchodní ředitel Maximilian Totter.

Dvůr v Letohradské ulici 10 v Praze 7 na 
Letné s kompletním osazenstvem prvního 
samostatného zastoupení společnosti Robert 
Bosch GmbH v Československu roku 1920.

https://aa-boschextranet-cz.resource.bosch.com/media/__cz/extranet_cz/gh_cz_1/podklady_2020/homepage_2/uzitecne_odkazy/bosch_100_let.pdf
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f Školicí středisko Bosch www.skoleniAAbosch.cz

f Bosch Automobilová technika aa.bosch.cz a aa.bosch.sk

f Bonusový program Bosch Extra CZ a SK

f Akumulátory Bosch CZ a SK

f Facebook Bosch

f Youtube Bosch

Užitečné linky pro více informací ze světa Bosch

Přehled všech odkazů na informace ze společnosti Bosch pomocí QR kódů

Aplikace Bosch Car Service Asistent

Bosch Car 
Service

Aplikace pro stěrače Bosch
Systém 

EDIS online

EDIS online

Bonusový program 
Bosch Extra

Akumulátory 
Bosch

Bosch Diesel 
Service a Center

Bosch 
Automotive

Servisní koncept 
Bosch Car Service

YouTube kanál 
Bosch Car Service

YouTube 
kanál Bosch

Katalog diagnostiky 
BoschŠkolení Bosch

Facebook 
profil Bosch

http://www.akumulatorybosch.cz
http://www.akumulatorybosch.sk
https://www.youtube.com/channel/UC1QiRmS2qhcsIrnggkMVLpg
http://aa.bosch.sk
http://aa.bosch.cz
http://skoleniAAbosch.cz
http://bosch-extra.cz
http://bosch-extra.sk
https://cs-cz.facebook.com/BoschCR/



