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Nové školení od společnosti Bosch – Školení přístupu k informacím o opravách a údržbě

Popis školení
Orientace na portálech výrobců s přístupem k informacím o opravách a údržbě v souladu s platnou blokovou výjimkou. 
Kompletní postup pro přístup, registraci, vyhledávání a zakoupení informací na stránkách výrobců: VAG Group, 
Toyota/Lexus, PSA/Opel/GM, BMW, Renault/Dacia, KIA, Hyundai, Ford, FCA Group (Fiat, Chrysler, Jeep, Iveco, 
Alfa Romeo ...), JRL (Jaguar, Land Rover), Suzuki, Mazda, Honda, Mitsubishi, Nissan, Mercedes a další.

Přínos školení
Po tomto školení se budete lépe orientovat na stránkách výše uvedených výrobců vozidel. Budete vědět, které typy 
informací jsou volně přístupné, které jsou zpoplatněné a jakým způsobem.

Tyto informace využijete např. při údržbě a opravách standardních vozidel dle postupů výrobců, ale i hybridních 
a elektrických vozidel, kde se klade zvýšená pozornost na dodržování BOZP a PO.

Zároveň zde získáte potřebné informace pro přístup k digitálním servisním knihám a jejich zápisech. Dále získáte 
potřebné informace pro karosářské opravy havarovaných či jinak poškozených vozidel (na Slovensku upraveno 
zákonem č. 106).

Návaznost na školení
Toto školení doplňuje a navazuje na tato školení Bosch:

1. Hybrid – Popis funkce a kategorie moderních hybridních a elektrických pohonů
2. PassThru – Programování řídících jednotek v souladu s platnou blokovou výjimkou
3. A veškerá další technická školení, u kterých je během oprav nezbytné vycházet z pokynů výrobců

Nejbližší termíny Školení přístupu k informacím o opravách a údržbě jsou:
f 24. 11. 2022
f 24. 1. 2023
f 24. 3. 2023
f 2. 6. 2023

Více informací a možnost přihlášení ZDE

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

https://skoleniaabosch.cz/Skoleni/Terminy-skoleni.html
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Dílenská nabíječka Bosch BAT 6120 pro nejvyšší výkon – připravujeme!

Vysoce výkonné energetické systémy vozidel vyžadují při opravě stále výkonnější nabíjecí systémy. Spolehlivost 
a dostatečný výkon jsou velmi důležité zejména při zálohování zdroje energie během nahrávání softwaru do vozidel. 
Společnost Bosch přináší na trh pro autoservisy a jiné profesionální použití nejvýkonnější nabíječku řady BAT 
s maximálním proudem až 120 A. Plně elektronická regulace nabízí všechny nabíjecí režimy potřebné v profesionální 
praxi při práci s elektro managementem silničních vozidel. Prodej listopad 2022.

Více o jejích vlastnostech a konkrétních technických parametrech se dočtete ZDE

DCU 120 dílenský tablet – novinka!

Právě uvádíme na trh nový robustní dílenský tablet DCU 120, nástupce DCU 100. Nový přístroj byl představen na veletrhu 
Automechanika 2022 a je od této chvíle k objednání i dodání. Další informace získáte u svého dodavatele Bosch.

Objednací číslo
0 687 000 149

Objednací číslo
0 684 400 124

https://www.boschaftermarket.com/cz/media/customer_portal_sk/pdf_sk/infogram/2019/prospekt_bat_6120.pdf
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TPA 300 přístroj na programování senzorů systému monitorování tlaku v pneumatikách – novinka!

Programovací přístroj Bosch TPA 300 byl speciálně vyvinut pro konfiguraci univerzálních snímačů v systémech 
monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) pro konkrétní vozidlo. Přístroj podporuje velké množství univerzálních 
senzorů dostupných na trhu. Pomocí bezdrátového přenosu se údaje z TPMS senzorů zobrazují přímo na 2,8palcovém 
barevném displeji, kde mohou být zkontrolovány. Rychlé a snadné ovládání umožňuje jednoduché programování 
senzorů a postupnou implementaci procesů zaučení ve vozidle. Pravidelné softwarové aktualizace funkcí, databáze 
vozidel a pokrytí senzorů zajišťují, že autoservisy mají aktuální informace a mohou nabízet kvalitní služby svým 
zákazníkům.

Zejména u asijských výrobců, jako je Toyota, Hyundai, Nissan atd., je pro proces zaučení vyžadován modul OBD II. 
Modul OBD II pro TPA 300 je k dispozici jako příslušenství. Alternativně lze pro zaučení využít také online software 
ESI[tronic] 2.0.

TPA 300 dosahuje pokrytí více než 95 % 
značek vozidel

Více než 20 různých značek univerzálních 
senzorů lze naprogramovat pro velmi vysoké 
pokrytí trhu

Procesy zaučení vozidel: součástí jsou 
praktické pokyny krok za krokem

Zahrnuje 3 roky bezplatných 
aktualizací softwaru

Výhody v přehledu

Objednací číslo
TPA 300:  0 684 400 253
Modul OBD II:  1 684 465 914

Univerzální senzory pro systémy monitorování tlaku v pneumatikách
Senzory Bosch QUICK FIT 

Pomocí programovacího přístroje TPA 300 lze také snadno 
a bezpečně konfigurovat nové univerzální senzory Bosch 
pro systémy monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS). 
Díky univerzální programovatelnosti senzoru QUICK FIT je 
dosahováno pokrytí značek vozidel z více než 90 % jedním 
typem senzoru a čtyřmi barevnými variantami.
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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



