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Vypsali jsme nový termín na KTS Truck I+II a zároveň jsme pro letošní rok změnili 
strukturu tohoto školení

*  Podmínkou pro účast na tomto školení je absolvování KTS Truck I, nebo minimálně 1 rok praxe práce s KTS truck,
popřípadě ověřitelná znalost ovládání funkcí KTS Truck.

Odkaz na formulář, KTS Truck rozšířený režim PIN1 a PIN2 naleznete ZDE 

Obě výše uvedená školení se budou konat na školicím středisku Bosch v Praze. V případě nepříznivé epidemiologické situace 
proběhnou online přes MS Teams.

Termín Název Popis Cena

24. 5. KTS Truck I.

Školení seznámí účastníky s příslušenstvím KTS Truck a způsoby připojení k vozidlu. 
Podrobně provede všemi funkcemi a ucelí informace dostupné v systému pro jejich efektivní 
využití během každodenní práce v dílně. Vysvětlí rozsah použití a podmínky Rozšířeného 
režimu „Užitkové vozidlo“ PIN1 a „Přívěs“ PIN2. Dále jsou účastníci seznámeni s možnostmi 
dalších modulů OHW1 a OHW2 s diagnostikou a informacemi pro zemědělské, 
stavební a stacionární stroje.

3 200 Kč/
125 EUR

Přihlášení

25. - 26. 5.

KTS Truck 
II, PIN2 + 
systémy 
nákladních 
vozidel*

Účastníci se seznámí s funkcí a popisem konvenčních a elektronických brzdových systémů 
(EBS) tažných a přípojných vozidel podle výrobců a jejich generací. Školení projde 
diagnostické menu (identifikace závad, parametry, testy akčních členů, funkční testy 
systémů) a technické informace, jejich strukturu a využití. Podrobně provede vybrané 
diagnostické úkony – výměny EBS modulátorů přípojných vozidel, změny parametrů, 
přídavné funkce (aktivace) společně s popisem technického provedení. Seznámí 
s legislativními podmínkami prací na brzdových systémech a podmínkami pro získání PIN2.

Dále školení popisuje funkce vybraných systémů nákladních vozidel např. systémy 
Common Rail a systémy SCR s AdBlue (zaměření na problematiku EURO 6), elektronické 
systémy pérování, elektronické ovládání převodovek, systémy aktivní bezpečnosti, 
elektronické vysoušeče a využití KTS Truck při efektivní vyhledání a odstranění závad.
Informace o novinkách v aktualizacích software KTS TRUCK.

6 400 Kč/
250 EUR

Přihlášení

Vážení účastníci školení Bosch,
dovolujeme si Vás informovat o současném dění v Automobilové divizi Bosch a posíláme vám aktuální novinky:

Nový termín a struktura školení na KTS Truck I+II

https://skoleniaabosch.cz/$modules$/EventModule?path=/Skoleni/Prihlaska.html&action=registerForm&eventId=115402
https://skoleniaabosch.cz/$modules$/EventModule?path=/Skoleni/Prihlaska.html&action=registerForm&eventId=115403
https://skoleniaabosch.cz/img/ke-stazeni/ostatni/kts-truck-rezim-2021.pdf
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Nové online školení na téma Security Gateway – Zabezpečená diagnostika, SDA – Secure Diagnostic Access

Toto školení je vypsáno v těchto termínech:
f 7. 3. 13:00 - 14:30

f 6. 4. 13:00 - 14:30

f 6. 6. 13:00 - 14:30

f 19. 9. 13:00 - 14:30

f 20. 10. 13:00 - 14:30

f 11. 11. 13:00 - 14:30

Popis školení
Zabezpečená diagnostika vozidel dle nařízení EHK OSN č. 155 z 22. 1. 2021 
- Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska kybernetické
bezpečnosti a systému řízení kybernetické bezpečnosti [2021/387].
Popis zabezpečení a omezení u jednotlivých výrobců. Představení jednotného
řešení integrovaného v Bosch ESI[tronic] 2.0 (SDA – Secure Diagnostic Access).

Možnost přihlášení na školení ZDE

Prospekt na téma Profesionální demontáž a montáž benzinových vstřikovačů

Připravili jsme pro vás nový prospekt na téma Profesionální demontáž a montáž 
benzinových vstřikovačů, odkaz na infogram naleznete ZDE

Odkaz na video k tomuto tématu ZDE
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www.boschaftermarket.cz
www.boschaftermarket.sk
https://skoleniaabosch.cz

Demontáž teflonového kroužku 
(těsnicí kroužek spalovacího prostoru)

Nasazení nového teflonového kroužku 

Oblasti použití
Audi, BMW, Daimler, Ferrari, Fiat, Ford, GM, Honda, Hyundai, Jaguar, 
Nissan, Opel, Porsche, PSA, Seat, Škoda, Suzuki, Volkswagen, Volvo

Přímé vstřikování benzinu je pro mnoho 
autoservisů důležitým zdrojem jejich 
příjmů. S technologií společnosti Bosch 
můžete využít rostoucí počet možností 
poskytování servisu.

Profesionální servis vysokotlakých 
vstřikovacích ventilů

Sada nářadí BTG 5120 a náhradní díly Bosch umožňují 
autoservisu v krátké době nejen poskytnout profesionální 
servis, ale také rozšiřují nabídku služeb autoservisu.
Následující příklady služeb ilustrují použití BTG 5120 
v praxi.

Demontáž vymezovací podložky

Montáž nové vymezovací podložky

Demontáž O-kroužku a opěrné podložky

Montáž opěrné podložky a O-kroužku

Věděli jste?

Teflonový kroužek Vymezovací podložka O-kroužek

Přímé vstřikování benzinu

BTG 5120

Dílenský tip

Odborná montáž a demontáž benzinového 
vysokotlakého vstřikovacího ventilu Bosch

https://skoleniaabosch.cz/img/ke-stazeni/produktove-tiskoviny/prospekt-btg-5120-cz.pdf
https://skoleniaabosch.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=2IfjUpooQXk&list=PL3sgf7SUfeV_GntwYAAbiC6rm2CiKx42q&index=46
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Brožura na téma ADAS (Advanced Driver Assistance Systems = pokročilé asistenční systémy řidiče)

Připravili jsme pro vás novou brožuru na téma ADAS (Advanced Driver Assistance 
Systems = pokročilé asistenční systémy řidiče), kterou můžete najít ZDE

PŘESNOST
Nás pohání

Přesná a efektivní kalibrace 
se společností Bosch
 Asistenční systémy řidiče (ADAS)

https://skoleniaabosch.cz/img/ke-stazeni/produktove-tiskoviny/brozura-adas-2022-cz.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=u8SC6cbr-VM&list=PL3sgf7SUfeV_GntwYAAbiC6rm2CiKx42q&index=47
https://skoleniaabosch.cz/img/ke-stazeni/produktove-tiskoviny/brozura-adas-2022-cz.pdf
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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 https://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

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



