
Rádi bychom vás informovali, že jsme v aktualizovali zařízení pro kalibraci 
asistenčních systémů DAS 3000.

V aktualizované verzi se změnil rozsah dodávky, takže zařízení nyní obsahuje:
f 2 nové univerzální kolové držáky
f Kontaktní desku pro měření vzdálenosti
f Inovovaný software, který společně s novými kolovými držáky usnadňuje

a výrazně urychluje obsluhu.
Objednací číslo i cena aktualizovaného DAS 3000 zůstávají nezměněné.

Pod těmito odkazy naleznete:

f Infogram ZDE

f Leták ZDE

f Prezentaci ZDE

f Video ZDE
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Školicí středisko Bosch – termíny ON-LINE školení od 1. 12. 2020

Vzhledem k aktuálním omezením a nutnosti uzavření školicího střediska jsme 
se pro Vás rozhodli připravit nabídku online školení.

Přehled aktuálně vypsaných ON-LINE termínů:
2. 12.  TSI Bosch ‒ řízení motoru Bosch 17 UDS
3. 12. DPF ‒ Diagnostika vznětových motorů, úprava výfukových plynů.
9. 12.  PassThru ‒ Teoretický základ pro programování řídicích jednotek
9. 12.  PSA/OPEL ‒ Programování řídicích jednotek pomocí KTS 560/590
10. 12.  FORD ‒ Programování řídicích jednotek pomocí KTS 560/590
10. 12.  TOYOTA ‒ Programování řídicích jednotek pomocí KTS 560/590

f Aktuální termíny školení a možnost přihlášení naleznete ZDE

f Další termíny budou vypisovány průběžně dle zájmu.

f Pokud máte zájem o školení, na které zatím není vypsaný termín, dejte nám
prosím vědět.

f Zvážíme Váš návrh a v případě naplnění termínu školení rádi zrealizujeme.

Kontakt: Pavel Bříza, pavel.briza@cz.bosch.com

Aktualizace DAS 3000 – Facelift 10/2020

https://skoleniaabosch.cz/Skoleni/Terminy-skoleni.html
https://aa-boschextranet-cz.resource.bosch.com/media/__cz/extranet_cz/gh_cz_1/podklady_2020/diagnostics_2/das_sct_1/letk_das_3000_facelift_cz.pdf
https://aa-boschextranet-cz.resource.bosch.com/media/__cz/extranet_cz/gh_cz_1/podklady_2020/diagnostics_2/das_sct_1/prezentace_celkov_das_3000_facelift.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=opsgaZemX20&list=PL3sgf7SUfeV_GntwYAAbiC6rm2CiKx42q&index=43
https://aa-boschextranet-cz.resource.bosch.com/media/__cz/extranet_cz/gh_cz_1/podklady_2/diagnostics_1/das_1/das_3000_2019_cz.pdf
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Osvědčení o schválení typu přístroje pro měření emisí (SME) v ČR

Na nových webových stránkách Bosch naleznete osvědčení vydaná ministerstvy 
dopravy pro emisní HW Bosch (BEA, RTM), emisní SW Bosch (BEA-PC) a emisní 
SW třetích stran (pro HW Bosch) na následujících odkazech v sekci Dokumenty 
pro SME.

CZ verze ZDE

SK verze ZDE
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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 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 ZDEPřesun výroby z Itálie do Německa,

Chtěli bychom vás informovat, že Společnost Bosch přesouvá výrobu servisních 
zařízení pro klimatizace vozidel značky Bosch a Robinair Plochingenu.

Přesouváme naši výrobu produktového segmentu „Přístroje pro údržbu 
klimatizací (ACS)“ z Correggia v Itálii do Plochingenu v Německu. 

Přemístěním výroby do Německa se produktový segment Servis klimatizací 
značek Robinair znovu začleňuje do skupiny Bosch. To znamená, že všechna 
dílenská zkušební vyrobená společností Bosch pro evropský trh budou vyráběna 
výhradně v závodě Plochingen.

Tímto krokem chceme do budoucna zajistit vysokou kvalitu našich 
klimatizačních servisních jednotek ve vlastní výrobě, zjednodušit logistiku, 
a tím  urychlit například i dodávání náhradních dílů.

Infogramm Nr.

2 Alle Angaben ohne Gewähr. Nachdruck nur mit Genehmigung des Herausgebers.

2. Bildvorschlag für NL:

1 Alle Angaben ohne Gewähr. Nachdruck nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Infogramm | Aktuelle Informationen im Bereich Werkstattausrüstung

Přístroje pro údržbu klimatizací budou
„Made in Germany“

Vážení obchodní partneři,
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servisních zařízení pro klimatizace vozidel značky Bosch a Robinair do 
Plochingenu.

Přesouváme naši výrobu produktového segmentu „Přístroje pro údržbu klimatizací (ACS)“ z
Correggia (Itálie) do Plochingenu (Německo). Jak víte, tato zařízení jsou stále vyráběna, i po 
prodeji společnosti Sicam S.r.l., v bývalé továrně Bosch v Correggiu.

Přemístěním výroby do Německa se produktový segment Servis klimatizací značek Bosch a
Robinair znovu začleňuje do skupiny Bosch. To znamená, že všechna dílenská zkušební zařízení
vyrobená společností Bosch pro evropský trh budou vyráběna výhradně v závodě Plochingen.
Tímto krokem chceme do budoucna zajistit vysokou kvalitu našich klimatizačních servisních 
jednotek ve vlastní výrobě, zjednodušit logistiku, a tím urychlit například i dodávání náhradních 
dílů.

S přátelským pozdravem

Váš diagnostický tým Bosch
www.bosch.cz
www.bosch.sk

1. Bildvorschlag für NL:
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https://www.boschaftermarket.com/cz/cs/servis-a-podpora/aktuality/centrum-stahovan%C3%AD/
https://www.boschaftermarket.com/cz/sk/servis-a-podpora/aktuality/centrum-sťahovania
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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

f Školicí středisko Bosch www.skoleniAAbosch.cz

f Bosch Automobilová technika www.boschaftermarket.cz a www.boschaftermarket.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

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



