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Celosvětově osvědčený diagnostický software pro údržbu, diagnostiku a opravy 
vozidel: efektivní, komplexní, jednoduchý a rychlý.

ESI[tronic] 2.0 Online 
Diagnostický software pro autoservisy 

Diagnostika v autoservisech je pro profesionální 
servis a efektivní opravy stále důležitější. V dnešní 
době se od diagnostického softwaru očekává více 
než jen čistá diagnostika řídicích jednotek. Novým 
standardem v sektoru diagnostiky jsou inteligentní 
řešení problémů, podpora rychlého servisu dle 
specifikací výrobce a případy oprav založené na 
zkušenostech.

Efektivní diagnostika řídicích jednotek 
od společnosti Bosch vás krok za krokem 
dovede k příčině poruchy a poskytne vám 
všechny informace, které potřebujete k údržbě 
a opravě vozidla. Kromě toho je vám k dispozici 
naše technická hotline, která vám pomůže 
s komplexními diagnostickými a opravárenskými 
případy.



Přizpůsobeno potřebám autoservisů
Flexibilní model licencování umožňuje autoservisům 
rozšířit diagnostický software podle svých potřeb 
a svého růstu. ESI[tronic] 2.0 Online umožňuje 
autoservisům zvýšit využití vlastní kapacity 
a spokojenost i loajalitu zákazníků.

Vždy aktuální informace
Diagnostics Download Manager (DDM) poskytuje 
přístup k ESI[tronic] 2.0 Online a nejnovějším 
aktualizacím. Po jednorázové instalaci se všechny 
aktualizace ESI[tronic] provedou automaticky. 
Můžete pracovat jako obvykle a Diagnostics 
Download Manager provede vše ostatní na pozadí.

Spolehlivý hardware od společnosti Bosch
Společnost Bosch dodává moderní technologie 
pro podporu všech důležitých rozhraní 
v autoservisu. Software ESI[tronic] 2.0 Online 
se používá ve spojení s diagnostickými testery 
řady KTS a PC nebo DCU.

Zkušenosti a kompetence
Jako dodavatel pro automobilový průmysl je 
společnost Bosch velmi dobře obeznámena 
s technickými požadavky vozidel a již více než 
25 let nabízí komplexní diagnostický software 
pro autoservisy ve formě ESI[tronic] 2.0 Online.

ESI[tronic] 2.0 Online nabízí informace o více než 
90 000 vozidlech od přibližně 150 značek
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Katalog vybavení vozidla
Přístup k úplnému katalogu automobilového vybavení 
Bosch včetně čísel náhrad a náhradních dílů, 
servisních informací a pokynů k montáži.

ESI[tronic] 2.0 Online
Přehled

Diagnostický software nabízí vše potřebné pro efektivní a profesionální údržbu, 
diagnostiku a opravy vozidel. Autoservisy si mohou podle potřeby vybrat odpovídající 
modulární softwarové balíčky. Software se sám aktualizuje na pozadí a s neustále 
rozšiřujícím pokrytím vozidel je vždy aktuální.

Diagnostika řídicích jednotek
Středobodem je diagnostika zobrazující nainstalované 
systémy a chybové kódy uložené v paměti s počtem 
ujetých kilometrů, umožňující mazání chybových kódů, 
zobrazení skutečných hodnot a jejich znázornění 
v grafickém formátu, aktivaci akčních členů, resetování 
servisních intervalů, spouštění automatických testů, 
kalibraci senzorů a systémů a zaučení komponent.

Informace o vozidle 
Důležité základní informace o všech zahrnutých 
vozidlech, jakými jsou modelové řady, jmenovitý výkon, 
označení motoru a typ pohonu, jakož i o nainstalovaných 
systémech a přiřazených informacích.

Přehled | ESI[tronic] 2.0 Online



Connected Repair
Spojuje data z kancelářských a dílenských zařízení. Data 
o zákaznících a vozidlech, výsledky diagnostiky, protokoly 
o testech a fotodokumentaci lze vytvářet, třídit a ukládat.

Příručky a manuály
Krok za krokem k příčině závady. Ověřené diagnostické 
a opravárenské manuály a příručky společnosti Bosch 
a od výrobců vozidel poskytují informace s pokyny 
pro testování komponentů, s umístěním komponentů, 
s pokyny pro demontáž a montáž, se jmenovitými 
hodnotami, se schématy zapojení, s funkčními popisy, 
s přehledy sběrnic a s užitečnými vysvětleními provozních 
principů.

Opravy založené na zkušenostech (EBR)/známé závady 
Nalezení správného řešení během několika vteřin, 
a to i při náročných závadách. Opravy založené na 
zkušenostech (EBR) shrnují přehled opakujících se 
poruch pro daný model vozidla ve snadno dostupné 
formě. Kdykoli se během diagnostického procesu 
vyskytne některá z těchto známých chyb, ESI[tronic] 
doporučí technikovi řešení opravy, u kterého již bylo 
prokázáno, že funguje i v jiných případech.

Schémata zapojení pro komfortní systémy 
Obsáhlá databáze obsahuje všechna schémata zapojení 
důležitých systémů vozidel, jakými jsou řízení motoru, 
komfortní a sběrnicové systémy. Odkazuje přímo na 
montážní umístění a označení každého komponentu 
a zároveň nabízí optimální efektivitu díky rychlým 
a snadným přehledům.

Plány údržby a informace 
Důležité informace o údržbě a opravách vozidel jsou 
dostupné z několika záložek. Mimo jiné sem patří 
informace o normočasech, potřebných dílech, velikosti 
pneumatik a tlaku, jakož i centralizované informace 
o programování. Všechny záložky jsou vybaveny přímým 
odkazem na diagnostiku. Pracovní postupy specifické pro 
dané vozidlo zaručují, že každá oprava bude provedena 
v souladu se specifikacemi výrobce, a proto se na ně 
vztahuje záruka výrobce.
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Nové sady ESI[tronic] 2.0 Online
Přehled

Díky své modulární struktuře vás ESI [tronic] 2.0 Online rychle provede všemi fázemi 
diagnostického procesu a umožní najít správné řešení oprav ve vašem každodenním 
podnikání. ESI[tronic] 2.0 Online je k dispozici ve třech různých základních balíčcích. 
Ty jsou optimálně přizpůsobeny potřebám velkých i malých autoservisů.

Údržba a oprava vozidel

Katalog náhradních dílů/vybavení – A 

Diagnostika řídicích jednotek 
– SD včetně SDA

Návody na opravy – SIS

Technické servisní informace – TSB

Známé chyby – EBR

Mechanické hodnoty, plány 
údržby – M

Schémata zapojení komfortních 
systémů – P

Connected Repair – CoRe

Původní segment nebo sada

Diagnostická 
sada

Rozšířená 
sada

Rozšířená 
sada 

mechanik

Rozšířená 
sada 

elektrik
Profisada

SD SD/SIS Sada 
mechanik

Sada 
elektrik

Profisada
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Náhradní díly a opravy komponentů

Katalog náhradních dílů/vybavení – A 

Náhradní díly vznětových motorů – D

Náhradní díly elektrických agregátů – E

Návody pro opravy komponentů 
– startéry/generátory – K2

Návody pro opravy komponentů 
– diesel/startéry/generátory – K3

Zde naleznete 
video-návody 

Opravy 
komponentů 

diesel

Katalog 
náhradních 

dílů

Opravy 
komponentů 

elektrik

7



Komplexní diagnostický software je k dispozici také pro užitková vozidla, přívěsy, 
dodávky, autobusy, zemědělské stroje, stavební vozidla a stroje, jakož i stacionární 
motory.

Licence ESI[tronic] 2.0 OHW 1 a OHW 2 lze používat společně s licencí ESI[tronic] 2.0 
Online Truck i samostatně.

ESI[tronic] 2.0 Online pro nákladní vozidla, 
stavební a zemědělské stroje

Silný základ: Struktura diagnostického 
softwaru je založena na uživatelsky přívětivém 
ESI[tronic] 2.0 Truck pro užitková vozidla. Ten 
je doplněn licencemi ESI[tronic] 2.0 OHW 1 
a OHW 2 zahrnujícími zemědělské a stavební 
stroje a stacionární motory. Rozdělení na 
informace o vozidle, diagnostiku, schémata 
zapojení, údržbu, technická data a také přístup 
do katalogu náhradních dílů je v diagnostickém 
softwaru ESI[tronic] 2.0 Off-Highway také 
k dispozici.

Přídavné informace: Informační segmenty 
OHW 1 a OHW 2 poskytují pro motory funkce 
nastavení a parametrizace a také diagnostiku 
hydraulických systémů. Diagnostický software 
navíc poskytuje technické informace o montáži 
a demontáži komponentů.

Kompatibilita: ESI[tronic] 2.0 OHW 
spolupracuje výhradně s moduly KTS Truck 
druhé generace (od dubna 2013). Lze jej 
použít s Bosch DCU 220 nebo jakýmkoli 
běžným notebookem/PC.

Flexibilita: ESI[tronic] 2.0 OHW je k dispozici 
ve dvou typech informací. Ty mohou být 
licencovány samostatně nebo použity 
v kombinaci podle potřeby.

Přehled balíčku ESI[tronic] 2.0 
Online Off-Highway (OHW):

Přehled balíčku ESI[tronic] 2.0 
Online Truck:

Informace o vozidle: Důležité základní 
informace o užitkových vozidlech, jakými 
jsou modelové řady, výkon, označení motoru 
a konfigurace náprav, které tvoří základ pro 
fundovanou diagnostiku v autoservisech pro 
užitková vozidla

Diagnostika: Software čte chybové kódy 
a dokáže je vymazat, volí aktuální hodnoty, 
aktivuje akční členy, resetuje servisní 
intervaly a učí komponenty

Schémata zapojení: Intuitivní průvodce 
uživatele s dynamickým popisem 
komponentů zajišťuje rychlé a snadné použití

Údržba: Pololetní a roční kontroly 
s dodatečnými kontrolními body lze kdykoli 
vyvolat 

Technické údaje: Informace 
o komponentech s požadovanými 
hodnotami, výstupním napětím, 
charakteristikami atd. podporují řešení 
problémů

Katalog náhradních dílů: Přístup ke 
kompletnímu katalogu náhradních dílů 
Bosch a ZF Services včetně servisních 
informací a montážních pokynů pro značky 
Sachs, Lemförder, Boge a ZF Parts

ESI[tronic] 2.0 Online | Pro nákladní vozidla, stavební a zemědělské stroje 88



Týmová práce: ESI[tronic] 2.0 Online 
a diagnostický software společnosti Bosch

KTS 250
Multifunkční diagnostický 
přístroj pro rychlou 
diagnostiku ECU

KTS 590
Bezdrátový diagnostický modul 
s měřicí technologií (2kanálový 
multimetr a osciloskop)

DCU 220
Flexibilní a výkonný notebook 
a tablet PC v jednom

KTS 560
Bezdrátový diagnostický modul 
s měřicí technologií
(1kanálový multimetr)

Vzhledem ke stále rostoucímu počtu a složitosti systémů ve vozidlech musí 
autoservisy umět čerpat z rozsáhlých znalostí. ESI[tronic] 2.0 Online a diagnostická 
zařízení od společnosti Bosch pracují společně a poskytují optimálně koordinované 
řešení pro autoservis.

Diagnostické systémy

  

 
KTS 980 
Diagnostický systém s KTS 590 + DCU 220

FSA 500

 DCU 220

 
KTS 995 Prémiový diagnostický systém s rozšířenou 
měřicí technologií: KTS 560 + DCU 220 + FSA 500

 DCU 220 KTS 590

 

 
KTS 960 
Diagnostický systém s KTS 560 + DCU 220

 DCU 220 KTS 560

KTS 560
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Secure Diagnostic Access (SDA)
Diagnostika chráněné elektroniky vozidla

Omezený přístup k diagnostickým 
funkcím

Kvůli ochraně před nežádoucí manipulací 
musí být elektronika nových modelů vozidel 
vybavena zabezpečeným diagnostickým 
přístupem. Aktivní diagnostické práce, jako 
je kalibrace asistenčních systémů řidiče 
nebo mazání servisních intervalů pak již není 
možné. To vystavuje autoservisy  technickým 
a administrativním výzvám, protože výrobci 
vozidel využívají různá individuální řešení 
zabezpečení s odlišnými požadavky na přístup 
a koncepty plateb. 

Secure Diagnostic Access (SDA) 
jako součást ESI[tronic] 2.0 Online

Společnost Bosch nabízí řešení: Secure Diagnostic 
Access (SDA). Jako součást diagnostického 
softwaru ESI[tronic] 2.0 Online poskytuje centrální, 
integrovaná a standardizovaná funkce rychlý 
a nekomplikovaný přístup k zabezpečeným datům 
vozidel zúčastněných výrobců. Přístup do SDA je 
možný pomocí Bosch ID  po jednorázové registraci 
a v některých případech také online identifikaci 
uživatele ve společnosti Bosch. Osobní Bosch 
ID lze také použít pro celou řadu dalších aplikací 
Bosch v soukromém i profesionálním prostředí. 
Chcete-li používat zabezpečený diagnostický 
přístup, je také nutné mít KTS 560, KTS 590, 
KTS 350 nebo KTS 250 a stabilní připojení 
k internetu.

Díky integrovanému a standardizovanému řešení Secure Diagnostic Access 
poskytuje společnost Bosch i nadále centralizovaný přístup k zabezpečeným 
datům vozidla prostřednictvím diagnostického softwaru ESI[tronic] 2.0 Online.

Diagnostika vozidel | Secure Diagnostic Access 10



Neomezený přístup a bezproblémová 
diagnostika

Secure Diagnostic Access umožňuje do 
budoucna neomezenou práci na vozidlech 
s chráněnou elektronikou. Přístup je k dispozici 
pro různé modely zúčastněných výrobců vozidel 
a společnost Bosch jej neustále rozšiřuje.

Výhody na první pohled

 � Rychlý a snadný přístup k chráněným 
diagnostickým datům vozidla

 
 � Secure Diagnostic Access kombinuje 
různá individuální řešení zúčastněných 
výrobců vozidel  

 � Zajištění vyšší konkurenceschopnosti 
multiznačkových autoservisů díky úspoře 
nákladů a času 

Úspora nákladů

Úspora času

Jednoduché 
řešení

Připraveno na 
budoucnost

Diagnostika vozidel | Secure Diagnostic Access 11

Více informací o Secure 
Diagnostic Access naleznete zde

http://cdn.esitronic.de/helpcenter/ESItronic_SDA/cs/index.html
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Technologie společnosti Bosch jsou používány na celém světě téměř 
ve všech vozidlech. V popředí jsou přitom pro nás především lidé 
a zajištění jejich mobility.

Lidem jsme také věnovali více než 130 let průkopnického ducha, výzkumu, 
výroby a odborných znalostí.

Pro ně také bez ustání pracujeme na unikátní kombinaci náhradních dílů, 
diagnostiky, dílenského vybavení a servisních služeb:

 � řešení pro efektivní opravy vozidel

 � inovativní dílenské vybavení a software

 � celosvětově největší nabídka náhradních dílů jak nových, 
tak výměnných

 � široká síť obchodních zástupců pro rychlé a spolehlivé 
dodávky náhradních dílů

 � kompetentní podpora prostřednictvím hotline

 � rozsáhlá nabídka vzdělávání a školení

 � cílená prodejní a marketingová podpora

Efektivita je naší 
hnací silou

Robert Bosch odbytová s. r. o.
Automobilová technika

Radlická 350/107d
15800 Praha 5

Více informací: 
www.boschaftermarket.cz


