
Nás pohání

VŠESTRANNOST

Analýza systémů vozidel FSA
Měřítko inovativní technologie



FSA 500
Flexibilní úvodní řešení pro jednoduchou 
diagnostiku elektrických a elektronických 
systémů ve vozidle

Str. 10

FSA 050
Praktický diagnostický nástroj pro 
elektromobily a hybridní vozidla dokonale 
doplňuje komplexní diagnostické 
systémy autoservisu

Str. 8

Analýza systémů vozidel 
s všestranným využitím
Zákazníci autoservisu mají velmi vysoké nároky. Když se na vozidle 
vyskytne závada, její diagnostika by měla být rychlá, ale zároveň 
důkladná a cenově dostupná. I když jsou systémy a komponenty 
vozidel stále složitější a rozmanitější, s technologiemi analýzy systémů 
vozidel od společnosti Bosch jsou autoservisy optimálně vybaveny pro 
provádění rychlé a efektivní opravy a údržby. 
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FSA 740 
Modulárně rozšiřitelný kompletní 
diagnostický systém s monitorem, 
tiskárnou, dálkovým ovládáním 
a praktickým vozíkem

Str. 14

FSA 720 
Praktický tester systémů pro širokou 
škálu diagnostiky. Skutečně všestranný 
nástroj pro autoservis

Str. 12

„S řadou Bosch FSA získáte 
perfektní řešení pro všechny 
druhy testování systémů 
vozidla."
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Spolehlivá analýza 
vozidla od společnosti 
Bosch
V případě problémů s opravou vozidla šetří bezpečná 
analýza a diagnostika zbytečnou práci, a proto je 
základem ekonomického řešení problému. Modulární 
diagnostické systémy Bosch umožňují autoservisům 
udělat dobrý dojem na své stávající zákazníky, prokázat 
svoji odbornost a získat nové okruhy zákazníků.

Nejmodernější zařízení pro analýzu systémů vozidel umožňuje rychlé 
a efektivní vyhledávání zdrojů závad. S diagnostickými technologiemi 
společnosti Bosch jsou autoservisy vždy o krok napřed, protože nabízejí:

 f předem připravené testy pro přezkoušení elektrických a elektronických 
komponentů vozidla ve vestavěném stavu

 f zobrazení aktuálních hodnot z diagnostiky řídicích jednotek (ECU) 
v softwaru pro analýzu systémů vozidla

 f volitelnou diagnostiku elektromobilů a hybridních vozidel

 f volitelnou rozšiřitelnost o moduly pro měření emisí

Vhodné zařízení pro analýzu pro každý autoservis
Díky modulární koncepci diagnostických systémů společnosti Bosch lze 
splnit všechna individuální zaměření autoservisů. Analýza systémů vozidla 
může být sestavena podle potřeb autoservisu a poté může být kdykoliv 
rozšířena na komplexní měřicí a diagnostický systém. Bezpečná investice, 
která se rychle vyplatí.
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Pět silných výhod 
pro autoservisy

Efektivní a přesné 
vyhledávání závad

Inovativní technologie Bosch jako 
bezpečná investice do budoucna

Větší kompetence 
v analýze závad

Optimální doplnění pro diagnostiku 
řídicích jednotek

Vyhledání chyb v systémech 
vozidla, které nejsou 
zapsány do paměti závad
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přednastavených režimů testování pro 
přezkoušení elektrických a elektronických 
komponentů vozidla.
Díky většímu monitoru je vše viditelné 
na první pohled. 



FSA 050
Profesionální diagnostika 
elektromobilů a hybridních vozidel

FSA 050 je důležitým a jednoduchým diagnostickým 
modulem pro testování vozidel s elektrickým a hybridním 
pohonem. Zařízení je schopné zajistit funkce multimetru, 
jako jsou měření napětí, odporu, kapacity, izolace 
a průchodnosti vodičů. Žádným problémem nejsou také 
měření na vysokonapěťové straně do 600 V (CAT IV1) 
a měření izolačního odporu do 200 gigaohmů při 
zkušebním napětí 50 až 1000 V.

FSA 050 je univerzálně použitelný: Buď jako samostatné 
zařízení pro diagnostiku elektromobilů a hybridních 
vozidel, nebo jako bezdrátově připojitelné speciální 
příslušenství pro stávající počítačové systémy. Díky malým 
rozměrům přibližně 220 x 110 x 65 milimetrů (v x š x h) 
a hmotnosti necelých 800 gramů najde přístroj své místo 
v každém autoservisu. 

Objednací číslo
 0 684 010 050

FSA 050 umožní přípravu každého autoservisu na rostoucí požadavky na opravy 
hybridních a elektrických vozidel. Toto praktické zařízení umožňuje při hledání 
závad u vozidel s vysokým napětím provádět potřebná měření beznapěťového 
stavu před zahájením prací na systému, měření izolace vysokonapěťovou 
metodou i měření vyrovnání potenciálu při hledání závad.  

Bosch FSA 050 lze použít jako samostatný měřicí přístroj nebo zařízení připojené 
přes Bluetooth k externímu PC, případně k systémům FSA 500 a FSA 7xx pro 
dokumentaci a grafické zobrazení výsledků měření a doplnění komplexního 
testovacího systému ve vašem autoservisu. 
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Výhody FSA 050 
v přehledu

 f Příruční zařízení s bezdrátovým připojením 
k počítačovým systémům

 f Diagnostika vozidel s elektrickým a hybridním 
pohonem

 f Test izolace

 f Měření vysokého napětí

 f Použití jako samostatné zařízení nebo jako 
volitelné příslušenství pro FSA 500/720/740

Snadno propojitelný přes Bluetooth 
s CompacSoft FSA 500 a FSA 7xx

Flexibilní jako samostatné zařízení 
nebo jako volitelné příslušenství

Cenově dostupný vstup 
do diagnostiky elektromobilů a hybridních vozidel
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FSA 500
Jednoduchá diagnostika 
elektrických a elektronických 
systémů

Objednací číslo
0 684 010 512

Praktické zařízení FSA 500 je vybaveno přibližně 
30 přednastavenými testy komponentů a může být 
připojeno ke stávajícím systémům nebo použito 
pro postupné rozšiřování vašeho dílenského 
testovacího systému. Jeho silnou stránkou je 
především pohodlné testování všech důležitých 
elektrických a elektronických komponentů.

Pro plnou funkčnost FSA 500 se doporučuje 
používat jej ve spojení s robustní jednotkou 
DCU 220 (Diagnostic Control Unit), což je 
počítačový systém speciálně konstruovaný pro 
použití v dílenském prostředí. Přístroj lze použít 
jako tablet-PC nebo jako notebook a nabízí 
pohodlnou práci v dílenských podmínkách.

FSA 500 je cenově výhodným vstupem do diagnostiky 
systémů vozidel a je ideální pro všechny autoservisy, 
které hledají pohodlné řešení pro všechny standardní 
diagnostické případy. 
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Výhody FSA 500 v přehledu
 f Kompaktní, akumulátorem napájený měřicí modul 
s připojením přes Bluetooth k počítačovému 
systému

 f Software pro testování nejdůležitějších elektrických 
a elektronických komponentů ve vozidle

 f Přibližně 30 přednastavených testů komponentů

 f Generátor signálu pro simulaci funkce senzorů

 f Měření klidového proudu akumulátoru až po dobu 
24 hodin

 f Zařízení je vhodné pro elektrické systémy s napětím 
12 V/24 V/48 V

 f Komfortní univerzální osciloskop s 2kanálovým 
(2x 40 MS/s) nebo 4kanálovým režimem 
(4x 1 MS/s)

 f Test sběrnicových systémů vozidel 
(např. sběrnice CAN)

 f Porovnání naměřených a uložených křivek

 f Funkce pro testování motoru

 f Osciloskop zapalování

 f Volitelně: software lze instalovat na DCU 220

FSA 500 je vhodný pro mobilní použití 
podle všech standardních požadavků 
na elektrické a elektronické testování

Minimální požadavky na PC nebo notebook
CPU Intel/AMD 1,8 GHz nebo vyšší
Minimálně 5 GB volného místa na pevném disku
1 port USB (2.0)
2 GB RAM
DVD mechanika

Operační systém
Windows 10 (32/64 Bit)

Možnosti přizpůsobení
Software lze použít také pro DCU 220
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FSA 720
Komfortní tester systému 
pro širokou škálu diagnostiky

FSA 720 je skutečně všestranná diagnostická 
platforma budoucnosti. Ať již jde o klasický test 
motoru nebo přezkoušení komponentů. Základní 
zařízení s inovativním softwarem zvládá současné 
i budoucí úkoly při hledání závad. Ve spojení 
s FSA 050 pro testování elektromobilů a hybridních 
vozidel nebo s jinými diagnostickými systémy se 
dále zvyšuje funkční rozsah zařízení.

Systémový tester Bosch FSA 720 obsahuje kromě 
samotného měřicího modulu také potřebné 
snímače v deseti senzorových slotech a jeden 
volný slot pro přídavný snímač. Komfort dále 
zvyšují testovací kroky ovládané z menu, volitelně 
zobrazitelné požadované hodnoty specifické pro 
vozidlo a zobrazení aktuálních hodnot.

Měření a správná diagnostika vozidla musí být efektivní a flexibilní. 
S přístrojem Bosch FSA 720 to není žádný problém, protože zařízení 
pro analýzu systémů vozidla může provádět mnoho testů, aniž by 
bylo nutné příslušné komponenty demontovat. 

Objednací číslo
0 684 010 500
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Výhody FSA 720 v přehledu
 f Měřicí modul s rozsáhlou výbavou měřicích snímačů

 f Přibližně 50 přednastavených testů komponentů

 f Software s testovacími kroky a testy komponentů 
pro přezkoušení elektroniky a elektriky vozidla

 f Výkonný osciloskop s vysokou vzorkovací frekvencí 
(2x 50 MS/s)

 f Simulace signálů pro testování čidel vozidla ve 
vestavěném stavu 

 f Měření klidového proudu akumulátoru 
až po dobu 24 hodin

 f Test sběrnicových systémů vozidel 
(např. sběrnice CAN)

 f Porovnání naměřených a uložených křivek

 f Měřicí modul s USB připojením k počítačovému 
systému

 f Zařízení je vhodné pro elektrické systémy 
s napětím 12 V/24 V/48 V

 f Diagnostika a řešení problémů systémů zapalování 
jak u youngtimerů, tak u oldtimerů

Přehledná struktura menu a užitečné 
instrukce krok za krokem značně 
zjednodušují použití zařízení FSA 720
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FSA 740
Komplexní systém pro rozsáhlou 
diagnostiku s možností rozšíření 
a připravený na budoucnost  

FSA 740 je skutečně všestranným zařízením a skládá 
se z měřicího modulu, rozsáhlého vybavení snímači, 
počítačového systému včetně 24" TFT monitoru, 
dálkového ovládání, barevné laserové tiskárny 
a praktického vozíku. Díky této široké nabídce 
příslušenství je FSA 740 univerzálním systémem 
s dokonale sladěnými moduly. V případě potřeby lze 
přístroj rozšířit o diagnostiku řídicích jednotek nebo 
o analýzu emisí.

S produktovým faceliftem v roce 2019 byla integrována 
možnost měření systémů s napětím 48 V se 
specifickými zkušebními pokyny a měřicí technikou pro 
nová vozidla s technologií 48 V. To umožňuje analýzu 
a diagnostiku nových i budoucích komponentů vozidel, 
zejména u elektromotorů. Deset slotů se snímači 
a volný slot pro nové snímače navíc zajišťují, že systém 
Bosch FSA 740 je optimálně vybaven i pro budoucí 
požadavky. Diagnostika se provádí pomocí intuitivních 
zkušebních kroků ovládaných z menu, testováním 
komponent a generátorem signálu. 

FSA 740 je rozsáhlým systémem 
od společnosti Bosch pro precizní 
diagnostiku systémů vozidel. Díky 
tomu mohou autoservisy okamžitě, 
spolehlivě, rychle a hlavně důkladně 
přezkoušet komponenty vozidla. 
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 f Kompletní systém ve vozíku s měřicím modulem, 
PC, 24" TFT monitorem, dálkovým ovládáním 
a barevnou laserovou tiskárnou

 f Měřicí modul s rozsáhlou výbavou měřicích snímačů

 f Přibližně 50 přednastavených testů komponentů

 f Software s testovacími kroky a testy komponentů 
pro přezkoušení elektroniky a elektriky vozidla

 f Výkonný osciloskop s vysokou vzorkovací frekvencí 
(2x 50 MS/s)

 f Simulace signálů pro testování čidel vozidla 
ve vestavěném stavu 

 f Měření klidového proudu akumulátoru 
až po dobu 24 hodin

 f Test sběrnicových systémů vozidel 
(např. sběrnice CAN)

 f Porovnání naměřených a uložených křivek

 f Měřicí modul s USB připojením k počítačovému 
systému

 f Rozšiřitelné o moduly měření emisí pro vozidla se 
zážehovými i vznětovými motory

 f Zařízení je vhodné pro elektrické systémy s napětím 
12 V/24 V/48 V

 f Diagnostika a řešení problémů systémů zapalování 
jak u youngtimerů, tak u oldtimerů

Objednací číslo

0 684 013 740 (verze bez KTS)

0 684 013 742 (verze s KTS)

0 684 013 748 (s měřením emisí)

Robustní
Inteligentní

Výkonný
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Výhody FSA 740 v přehledu

Stabilní
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Rozsah dodávky
Model Objednací číslo

FSA 050 0 684 010 050 cca 0,8 kg -20 °C až +55 °C

FSA 500 0 684 010 512 cca 1,5 kg +5 °C až +40 °C

FSA 720 0 684 010 500 cca 5 kg +5 °C až +40 °C

FSA 740
(verze bez KTS)

0 684 013 740 cca 90 kg +5 °C až +40 °C

FSA 740
(verze s KTS)

0 684 013 742 cca 90 kg +5 °C až +40 °C

FSA 740 EM
(s měřením emisí a KTS)

0 684 013 748 cca 100 kg +5 °C až +40 °C

Přís
tro

jový kufr

Díle
nský vozík

Měřic
í m

odul s
 držákem sním

ačů

PC s W
indows 10

Montážní ú
helník

Monito
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W
LAN

Klávesnice(n
ěmecká)

Bare
vná la

sero
vá tis

kárn
a

Infra
červené dálkové ovládání

Diagnostic
ký přís

tro
j K

TS 560

Zaříz
ení p

ro m
ěření e

misí zá
že

hový
ch m

otorů BEA 055

Zaříz
ení p

ro m
ěření e

misí vz
nětový

ch m
otorů BEA 070

Zvláštní příslušenství
Model Objednací číslo

FSA 500 0 684 010 512

FSA 720 0 684 010 500

FSA 740
(verze bez KTS)

0 684 013 740

FSA 740
(verze s KTS)

0 684 013 742

FSA 740 EM
(s měřením emisí a KTS)

0 684 013 748

Pro
ud

ov
é k

leš
tě

 30
 A

; d
élk

a v
ed

en
í 1

,60
 m

Objednací č
íslo: 1

 687 225 020

Pro
ud

ov
é k

leš
tě

 30
 A

; d
élk

a v
ed

en
í 3

 m

Objednací č
íslo: 1

 687 224 969

Pro
ud

ov
é k

leš
tě

 10
00

 A
; d

élk
a v

ed
en

í 3
 m

Objednací č
íslo: 1

 687 224 968

Sním
ač

 te
plo

ty 
vz

du
ch

u

Objednací č
íslo: 1

 687 230 060

Pro
dlu

žo
va

cí 
ka

be
l p

ro
 sn

ím
ač

 te
plo

ty

Objednací č
íslo: 1

 684 465 517

Minimální požadavky na PC třetích stran 
(desktop a notebook)

Hardware: CPU Intel/AMD 1.8 GHz nebo vyšší; RAM nejméně 2 GB; alespoň 5 GB volného místa na pevném disku; DVD disk; 1 volný 
USB port (2.0) pro FSA 720 nebo FSA 500 (doporučeno je přímé připojení, bez USB rozbočovače); dodržujte pokyny uvedené výrobcem 
PC/notebooku v návodu. Za určitých okolností je zapotřebí přídavný specifický adaptérový kabel. Vozidla mohou generovat speciální 
elektromagnetické záření. Počítače Bosch jsou v tomto prostředí testovány. Pro zajištění dokonalého provozu doporučujeme používat 
FSA 720 a FSA 500 s počítačem Bosch. 
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Model Objednací číslo

FSA 050 0 684 010 050 cca 0,8 kg -20 °C až +55 °C

FSA 500 0 684 010 512 cca 1,5 kg +5 °C až +40 °C

FSA 720 0 684 010 500 cca 5 kg +5 °C až +40 °C

FSA 740
(verze bez KTS)

0 684 013 740 cca 90 kg +5 °C až +40 °C

FSA 740
(verze s KTS)

0 684 013 742 cca 90 kg +5 °C až +40 °C

FSA 740 EM
(s měřením emisí a KTS)

0 684 013 748 cca 100 kg +5 °C až +40 °C

Zaříz
ení p

ro m
ěření e

misí vz
nětový

ch m
otorů BEA 070

USB-B
lueto

oth

Auto
matic

ká onlin
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Systémový softw
are

 C
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Systémový softw
are
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1
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ysokonapěťo

vá sonda - s
ekundár

Hmotn
ost

Rozsah pro
vozních te

plot

Model Objednací číslo

FSA 500 0 684 010 512

FSA 720 0 684 010 500

FSA 740
(verze bez KTS)

0 684 013 740

FSA 740
(verze s KTS)

0 684 013 742

FSA 740 EM
(s měřením emisí a KTS)

0 684 013 748

Sad
a p

ro
 do

vy
ba

ve
ní 

BEA
 05

5 (
be

nz
in)

Objednací č
íslo: 1

 687 001 975

Sad
a p
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Objednací č
íslo: 1
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Objednací č
íslo: 1

 687 001 976
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Objednací č
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Objednací č
íslo: 1

 687 224 973
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Objednací č
íslo: 1
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Objednací č
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 687 224 301

Děli
č n

ap
ět

í

Objednací č
íslo: 1

 687 224 300

Univ
er

zá
lní

 vy
so

ko
na

pě
ťo

vá
 so

nd
a p

ro
 ty

čo
vé

 za
pa

lov
ac

í c
ívk

y 

Objednací č
íslo: 1
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Malé testery a adaptéry 

Označení Objednací číslo Popis
Multimetr MMD 302 0 684 500 302 Bateriový digitální multimetr pro měření napětí, proudu a odporu s testem průchodu.

Tester ztráty tlaku EFAW 210 A 0 681 001 901 Tester ztráty tlaku s vysokotlakou testovací hadicí, přípravek pro vyhledání HÚ 
a testovací tryska pro nastavení testeru.

Univerzální sada testovacích kabelů 1 687 011 208 Kufr s propojovacími kabely a konektory specifickými pro vozidlo pro jednoduché 
a rychlé přizpůsobení; více než 90 adaptérů umožňuje velmi vysoké pokrytí.

Sada měřicích hrotů 1 684 485 362 3 pružné univerzální měřicí hroty v červené, černé a šedé barvě s banánkovou 
zdířkou 4,0 mm.

Sada testovacích kabelů 1 687 011 314 11dílná sada měřicích kabelů s plochými a kulatými konektory, zkušební hroty,
testovací svorky a krokosvorky.

Jehlový nástavec 1 684 480 118 Nástavec s hrotem pro proražení izolace. Při použití tohoto nástavce je umožněno 
proniknutí hrotu do zapojeného kabelu. To umožňuje elektrické připojení k vodičům, 
u kterých není možné rozpojit konektory.

Univerzální adaptér 2/3/4/5pólový
– adaptér typu Y 
–  plochý konektor s banánkovými 

zásuvkami

1 684 463 093
1 684 463 342
1 684 463 343
1 684 463 344

2pólové pro vstřikovací trysky, lambda sondy 
3pólový pro snímání tlaku sacího potrubí, snímač polohy vačkové hřídele, snímač otáček
4pólový 
5pólový

Univerzální adaptér 3/4/6pólový 
– adaptér typu Y 
–  oválný konektor s banánkovými 

zásuvkami

1 684 463 447
1 684 463 448

1 684 463 449

3pólový pro snímač vačkové hřídele, snímač klikové hřídele, snímač tlaku
4pólový  pro lambda sondu, adaptérový kabel pro primár s oválnou přípojkou zapalovací 

cívky ve spojení s Uni adaptérovým vedením (1 684 462 211)
6pólový  pro servomotor škrticí klapky, jako adaptér primárního obvodu ve spojení 

s Uni adaptérovým vedením (1 684 462 374) pro testování zapalování

Y adaptér pro měření diferenčního tlaku
(malý konektor)

Y adaptér pro měření diferenčního tlaku
(velký konektor)

1 684 463 837

1 684 463 838

3pólový pro snímání signálu diferenčního tlaku částicového filtru (např. VW Group)

3pólový pro snímání signálu diferenčního tlaku částicového filtru (např. Mercedes-Benz)

Univerzální adaptér 2/4/5pólový
– adaptér typu Y
–  oválný konektor s banánkovými 

zásuvkami

1 684 463 379
1 684 463 381
1 684 463 382

2pólový 
4pólový 
5pólový

Univerzální vysokonapěťová sonda  
– sekundár

Univerzální vysokonapěťová sonda 
– sekundár pro FSA 500

1 687 224 973

1 687 225 017

Univerzální vysokonapěťová sonda pro měření sekundárního obvodu zapalování

Snímač pro měření sekundáru tyčové 
zapalovací cívky

1 687 224 987 Snímač pro měření na sekundáru tyčových zapalovacích cívek

Sada pro měření primárního okruhu 0 688 100 017 Pro přizpůsobení k měření na primáru s připojovacími kabely pro BMW a Opel

Sada pro měření sekundárního okruhu 0 688 100 002 Pro přizpůsobení k měření na sekundáru s připojovacími kabely 
pro Audi, BMW, Mercedes-Benz. 

Adaptérové kabely pro testování HFM 0 986 610 067
0 986 610 129
0 986 610 195
0 986 610 196
0 986 610 441
0 986 610 651
1 684 463 738
1 684 463 835
1 684 463 836

HFM6/HFM7
HFM5
HFM6
HFM6/HFM7
HFM6
HFM6
HFM7
HFM7
HFM7 IPH
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Přehled testů komponent
FSA 500, FSA 720 a FSA 740

Označení FSA 500 FSA 720 FSA 740 FSA 740 EM* 
Datové vedení CAN ● ● ● ●

Osvětlení řízené PWM ● ● ● ●

Kabeláž ● ● ● ●

Diody a svítivé diody ● ● ●

Pneumatické akční členy a ventily ● ● ● ●

PTC pro topení ● ● ● ●

Regulátor napětí/generátor ● ● ● ●

Startér ● ● ● ●

Podtlakové čerpadlo ● ● ●

Měření tlaku + měření teploty ● ● ● ●

Čidlo teploty nasávaného vzduchu NTC I ● ● ● ●

Čidlo atmosférického tlaku ● ● ●

Čidlo teploty akumulátoru ● ● ●

Spínač škrticí klapky ● ● ● ●

Snímač otáček a referenčních značek ● ● ● ●

Potenciometr škrticí klapky ● ● ● ●

Čidlo tlaku v klimatizaci ● ● ●
Snímač polohy pedálu akcelerace (Hallův snímač)/
(potenciometr) ● ● ●

Čidlo klepání ● ● ●

Čidlo teploty paliva ● ● ●

Čidlo teploty chladicí kapaliny NTC II ● ● ● ●

Čidlo plnicího tlaku ● ● ●

Čidlo plnicího tlaku (digitální) ● ● ●

Snímač polohy vačkové hřídele ● ● ● ●

Čidlo tlaku oleje ● ● ●

Čidlo teploty oleje (Hallův snímač)/(potenciometr) ● ● ●

Čidlo otáček kola ● ● ● ●

Přepínání sacího potrubí ● ● ● ●

Výfukový systém (měření protitlaku) ● ● ● ●

Katalyzátor ● ● ● ●

Servomotor škrticí klapky ● ● ● ●

Ventily pro přímé vstřikování benzinu HDEV5 ● ● ● ●

Regulátor tlaku paliva (CR) ● ● ●

Vstřikovací ventily (benzin) ● ● ● ●

Elektrické palivové čerpadlo (EKP) ● ● ● ●

Relé elektrického palivového čerpadla ● ● ● ●

Vstřikovač (CR) ● ● ● ●

Regulátor tlaku paliva (benzin) ● ● ●

Čidlo tlaku paliva ● ● ●

Dopravní palivové čerpadlo ● ● ●

Předehřívání paliva ● ● ●

Sdružené vstřikovače čerpadlo-tryska ● ● ●

Čidlo tlaku v railu ● ● ●

Ventil odvzdušnění palivové nádrže ● ● ●

Regulátor pro fázi zahřívání motoru ● ● ●

Širokopásmová sonda (lambda sonda) ● ● ● ●

Vyhřívání sondy (lambda sonda) ● ● ●

Skoková sonda (lambda sonda) ● ● ● ●

Měřič hmotnosti vzduchu do HFM5 (analogový) ● ● ● ●

Měřič hmotnosti vzduchu HFM6 (digitální) ● ● ● ●
Měřič hmotnosti vzduchu HFM7 a HFM7 IPH 
(analogový/digitální) ● ● ● ●

Měřič množství vzduchu ● ● ● ●

Čidlo MAP ● ● ● ●

Čidlo tlaku v sacím potrubí ● ● ● ●

Nastavovač volnoběhu ● ● ●

Šoupátko přídavného vzduchu (K-jet) ● ● ●

Žhavicí svíčky ● ● ● ●

Zapalovací cívka ● ● ● ●

* s možností měření emisí
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Více informací na adrese:
www.boschaftermarket.cz I www.boschaftermarket.sk
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Robert Bosch odbytová s. r. o.
Automobilová technika

Radlická 350/107d
15800 Praha 5

Efektivita je naší hnací silou

Technologie společnosti Bosch jsou používány na celém světě téměř ve všech 
vozidlech. V popředí jsou proto pro nás především lidé a zajištění jejich mobility.

Lidem jsme také věnovali více než 125 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:

 f řešení pro efektivní opravy vozidel

 f inovativní dílenské vybavení a software

 f celosvětově největší nabídka náhradních dílů jak nových, tak výměnných

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

 f kompetentní podpora prostřednictvím hotline

 f rozsáhlá nabídka vzdělávání a školení

 f cílená prodejní a marketingová podpora


