
 

Nabídka vybavení Bosch pro školy 
Podporujeme vybavení automobilních škol nejmodernějšími diagnostickými přístroji, 
dílenským vybavením autoservisů a SW ESI[tronic] Bosch za zvýhodněných podmínek. 

 
 

Diagnostika řídících jednotek 

Diagnostický software ESI[tronic] 2.0 Online 
 Univerzální, profesionální, aktuální s novými online funkcemi  

 Diagnostické funkce 

 Plány údržby a schémata zapojení  

 Pokyny pro opravy a hledání závad  

 Příručky a data vozidel 

 Případy oprav založené na zkušenostech (EBR)  

 Identifikace vozidla pomoci KBA klíče nebo VIN  

 Hot-Line 

Diagnostické testery řady KTS 

 KTS 250 

Nový kompaktní diagnostický tester pro rychlou mobilní 

diagnostiku řídicích jednotek 

 KTS 350 

Mobilní všestranné řešení pro komplexní diagnostiku vozidel 

 KTS 560 

Pohodlné bezdrátové řešení s měřicí technikou (1kanálový 
multimetr) 

 KTS 590 

Pohodlné bezdrátové řešení se špičkovou měřicí technikou 

(2kanálový multimetr a osciloskop) 

 

 

Diagnostické testery řady KTS Truck 
 KTS TRUCK 

Kompaktní diagnostický tester pro diagnostiku řídicích jednotek pro užitková a 

nákladní vozidla, přívěsy, autobusy, zemědělské stroje, stavební stroje, stacionární 

motory a speciální techniku  

 SOFTWARE ESI TRUCK 

- Pro nákladní a užitková vozidla, přívěsy a autobusy 

- OHW1 pro zemědělské stroje 

- OHW2 pro stavební stroje, stacionární motory a speciální techniku 

 

 SADY ADAPTÉROVÝCH VEDENÍ 

 

 

 



 

Dílenské tablety a notebooky 
 DCU 100+ 

- Přenosný robustní 10palcový tablet s dotykovým displejem 

- Operační systém Windows 10 

- 4GB RAM, 256GB SSD disk 

- Integrovaná rozhraní WLAN aBluetooth 

 DCU 220 

- Notebook a tablet v jednom 

- Operační systém Windows 10 

- 8GB RAM, 256GB SSD disk 

- Integrovaná rozhraní WLAN aBluetooth 

 
 
 
 

Diagnostika Motoru 

Motortestery FSA 
 Efektivní a přesné vyhledávání závad  

 Přednastavené testování komponentů  

 Zobrazení aktuálních hodnot z diagnostiky ŘJ  

 Hledání závad, které nejsou v paměti závad 

 Volitelná diagnostika elektromobilů a hybridních vozidel  

 Rozšiřitelné o moduly pro měření emisí 

 

 FSA 720 

- Měřící modul s rozsáhlým senzorovým vybavením 

- Diagnostika a řešení problémů systémů 

- 50 přednastavených testů komponentů 

- Výkonný osciloskop (2x50 MS/s) 

- Simulace senzorových signálů 

- Měření klidových proudů až 24h 

- Test sběrnicových systémů 

 

 FSA 740 

- Kompletní systém ve vozíku s TFT monitorem, dálkovým ovládáním a tiskárnou 

- možnost volby s modulem KTS a emisními analyzátory 

 

 FSA 500 

- Flexibilní řešení pro diagnostiku elektrických a elektronických systémů 

- Kompaktní měřící modul pro testování komponentů 

- Diagnostika a řešení problémů systémů 

- 50 přednastavených testů komponentů 

- Komfortní osciloskop (2x40 MS/s nebo 4x1MS/s) 

- Simulace senzorových signálů 

- Měření klidových proudů až 24h 

- Test sběrnicových systémů 

 

 FSA 050 

- Diagnostika vozidel s elektrickým a hybridním pohonem 

- Měření vysokého napětí a test izolace 

- Volitelně jako příslušenství pro FSA500/720/740 

 
 
 
 



 

Emisní analýza 

Měření emisí BEA 

 

 BEA 950 

- Prémiový přístrojový vozík vč. PC, monitoru a tiskárny 

- Měřící modul 4/5 plynů BEA 055 

- Měřící modul opacimetru BEA 070 

- Modul otáček BEA 030 

- Volitelně modul KTS 560 a akusticko-vibrační měření otáček 

- Databanka požadovaných hodnot vozidel 

 

 BEA 550 

- Mobilní sestava bez přístrojového vozíku 

- Měřící modul 4/5 plynů BEA 055 a opacimetru BEA 070 

- Modul otáček BEA 030 

- Volitelně jako sestava nebo samostatné moduly 

- Databanka požadovaných hodnot vozidel 

 

Servis akumulátorů 

Nabíjecí zdroje 
 BAT 645/690 

- Nabíječka se spínaným zdrojem, nabíjecí proud 45A/90A 

- Nabíjení v palubní síti 12V/24V s ochranou komponent 

- Bezúdržbové, standardní, gelové, AGM, EFB a LFP akumulátory 

- Záložní režim a podpůrný režim až 45A/90A 

 

 BAT 415 

- Nabíječka se spínaným zdrojem, nabíjecí proud 15A 

- Nabíjení v palubní síti 12V s ochranou komponent 

- Bezúdržbové, standardní, gelové, AGM a EFB akumulátory 

- Záložní režim a podpůrný režim až 15A 

 

 BAT 251 

- Nezávislý startovací zdroj 

- Inteligentní elektronika pro palubní síť 12V 

- Startovací proud až 1400A 

 

 BAT 131 

- Bezzátěžový tester pro akumulátory 6V/12V 

- Test startovacího/nabíjecího systému 12V/24V 

- Volitelné použití proudových kleští 

 

 BAT 115 – NOVINKA 2020 

- Bezzátěžový tester pro akumulátory 6V/12V 

- Test startovacího/nabíjecího systému 12V/24V 

  

Schváleno pro úřední měření emisí 



 

Servis klimatizací 

Plničky And!amo Bosch a Robinair 
Nový standard pro servis klimatizací pro chladiva R1234yf a R134a 

 

TOP ŘADA ACSX63/753 A AC1X34-XI 

- Stupeň odsávání 99% 

- Dvoustupňové vakuové čerpadlo (170l/min.) 

- Integrovaná zkouška těsnosti N2H2/N2 

a databanka vozidel 

- Dle typu integrovaná detekce chladiva 

- Žádné manuální ventily 

- Inovativní dávkování oleje PAG/POE, 

zásobníky na vahách 

- Aplikace pro chytré telefony a WiFi 
 
 
 
 
 

 

STŘEDNÍ ŘADA ACS663-X A 

AC1X34-5I 

- Menší displej, WiFi volitelně 

- Zásobníky oleje PAG/POE nejsou na vahách 

- Integrovaná zkouška těsnosti N2H2/N2 volitelně 

 

Plničky Bosch a Robinair 
 

 

  

 

 
PLNĚ AUTOMATICKÁ ZAŘÍZENÍ PRO PROFESIONÁLNÍ SERVIS KLIMATIZACÍ 

- Pro chladiva R134a a R1234yf 

- Automatický nebo manuální režim 

- Hluboké vakuování 

- Plnění s automatickou kompenzací množství 

- Možná ekonomická alternativa pro malé servisy 

 
SERVIS KLIMATIZACE PRO AUTOBUSY A NÁKLADNÍ VOZIDLA 

- Rychlé a hluboké vakuování (vakuová pumpa 283l/min.) 

- Zásobník oleje 2000 ml 

- Zásobník chladiva 35kg 

- Čerpadlo chladiva pro rychlé plnění 

 
 
 
 
 

Příslušenství plniček Bosch a Robinair 
Proplachovací sady 

Servisní přípojky 

Zařízení pro lokalizace a vyhledávání netěsností 

Identifikátory chladiva 

Oleje 

Filtry 

Další speciální příslušenství 
 
 
 



 

Servis asistenčních systémů 

Kalibrace kamer a radarů 
DYNAMICKÁ KALIBRACE RADARŮ RDAS 100 

- pro některá vozidla Mercedes 

STATICKÁ KALIBRACE KAMER A RADARŮ DAS 1000 

- kalibrace kamer a radarů vozidel VW group dle standardů OE 

- pro ustavení nutno použít schválenou geometrii 

- možnost dovybavení pro kalibrace kamer jiných výrobců 

STATICKÁ KALIBRACE KAMER SCT 415/417 

- kalibrace kamer vozidel vč. VW group 

- k dispozici sady kalibračních terčů 

STATICKÁ KALIBRACE RADARŮ SCT 815 

- specifická kalibrace radarů japonských a korejských vozidel 

s trojbokým zrcadlem 

STATICKÁ KALIBRACE KAMER A RADARŮ DAS 3000 NOVINKA 

- nové řešení kalibrací firmy Bosch pro všechny typy vozidel 

- bez nutnosti ustavení pomocí geometrie 

 

Servis dieselových systémů 

Servis vozidel se vznětovými motory 
DIAGNOSTIKA NA VOZIDLE 

- Diesel sety 

- Měření na přepadu 

- Sady připojovacích adaptérů 

- Zkušební kabely 

PŘÍPRAVKY PRO OPRAVY NA VOZIDLE 

- Diesel sety 

- Přípravky pro demontáž a montáž trysek a čerpadel 

- Měřící přípravky 

- Denoxtronic opravárenské moduly 

ZKUŠEBNÍ VYBAVENÍ PRO KOMPONENTY 

Vybavení pro servisy 

- Tester CR a klasických mechanických vstřikovačů EPS 205 

- Tester CR vstřikovačů EPS 118 

- Zkoušečka trysek EPS 100 

Vybavení pro specializovaná pracoviště 

- Konvenční zkušební stolice EPS 625 

- Zkušební stolice CR vstřikovačů a čerpadel 

- Nová zkušební stolice CR vstřikovačů 

PŘÍPRAVKY PRO OPRAVY KOMPONENTŮ 

- sady nářadí a přípravků pro opravy čerpadel a vstřikovačů 
 
 



 

Nabídka Bosch 
Katalog garážového vybavení: 

https://aa-boschextranet-cz.resource.bosch.com/media/__cz/extranet_cz/gh_cz_1/podklady_2020/diagnostics_2/prehled_diagnostiky_2020.pdf 

Výhody spolupráce 
 Společnost Bosch je lídrem ve vývoji systémů osobních i užitkových vozidel 

 Díky znalosti vozidlových systémů vyvíjíme diagnostické přístroje a SW ESI[tronic] 

 Nabízíme školení, poradentství i hot-line 

 Na školeních Bosch si účastníci prohlubují znalosti vozidlových systémů, diagnostikování závad a 

zároveň zvyšují znalosti a dovednosti v obsluhování diagnostiky a vybavení Bosch 

 

Kontaktní údaje 

Obchodní zástupce pro Čechy 
Petr Plzák 

e-mail: petr.plzak@cz.bosch.com, tel. +420 602 297 136 

Obchodní zástupce pro Moravu 
Pavel Kulhánek 

e-mail: pavel.kulhanek@cz.bosch.com, tel. +420 602 240 817 

Obchodní zástupce pro Slovensko 
Miloš Ďuriš 

e-mail: milos.duris@bosch.com, tel. +421 905 153 852 

Ostatní kontakty: 
Technické informace – garážové vybavení Bosch 

Jan Horák    

e-mail:  jan.horak@cz.bosch.com, tel: +420 261 300 450 
 

Školení 
Pavel Bříza  

 vedoucí školicího a servisního střediska  

e-mail: pavel.briza@cz.bosch.com, tel. +420 724 261 673, 
 

Monika Břehová  
administrativa  

e-mail: monika.brehova@cz.bosch.com, tel: +420 261 300 438 

Webové stránky 
Bosch: www.bosch.cz, www.bosch.sk 

Automobilová technika Bosch:  

https://www.boschaftermarket.com/cz/cs/index,  https://www.boschaftermarket.com/cz/sk/index 
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