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Tato příručka o benzínových systémech osob-

Naší tradicí je postup vpřed

ních vozů, zkráceně PIA, doplňuje již existující

Zapalování bylo v počátcích automobilového

informační materiály o benzínových systémech

inženýrství jedním z hlavních technických problémů.

a jednotlivých produktech společnosti BOSCH.

Byl to právě Robert Bosch, který v roce 1987 přišel

Shrnuje nejdůležitější fakta a poskytuje rychlý

s řešením - podařilo se mu adaptovat magnet pro

a aktuální přehled klíčových bodů. PIA dále posky-

automobilový motor. Od té doby jméno BOSCH

tuje informace o technických údajích, zákaznic-

představuje progresivní nápady a průkopnické tech-

kých službách a celkových odborných znalostech

nologie, obzvlášť v oblasti benzínových systémů.

společnosti BOSCH v oblasti benzínových systémů.
V dnešní době je nezbytné, aby moderní vozy
vyhovovaly neustále se zvyšujícím přísným kritériím.
U vozů je posuzována ekonomičnost spotřeby paliva,
hladina emisí a také komfort při řízení. K tomu,
aby byla současně splněna všechna tato kritéria,
už nestačí pouze vyvíjet a vylepšovat jednotlivé
komponenty. Pokrok může být dosažen pouze díky
komplexnímu přístupu – k vývoji nových pokrokových řešení v oblasti automobilové techniky využívá
společnost Bosch své technické know-how a také
své znalosti o vzájemných vztazích mezi různými
systémy.
Společnost Bosch ve spojení s předními výrobci
motorových vozidel vyvíjí a vyrábí vše od
jednotlivých komponentů až po benzínové systémy.
Tato zkušenost a vysoké požadavky na kvalitu,
se kterými přichází trh s originální výbavou vozů,
se odráží i na trhu s autopříslušenstvím. Proto
může společnost BOSCH nabídnout řadu produktů,
která v sobě spojuje vynikající kvalitu a spolehlivost
s širokým pokrytím trhu. Stejné kvality dosahuje
i profesionální podpora pro trh s autopříslušenstvím.

4 Celosvětový vývoj a výroba

Společnost BOSCH je v oblasti originální výbavy
důležitým partnerem pro výrobce vozidel
z celého světa
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Bosch – komplexní odborné znalosti
f Úzká spolupráce s výrobci vozidel
f Ucelená řada od jednotlivých komponentů
až po koordinované systémy
f Inovace vývoje v automobilovém průmyslu
f Mezinárodní vývojová a výrobní síť
v 19ti zemích

Komplexní technické know-how

Kompletní řada z jednoho zdroje

V oblasti originální výbavy vozů spoléhají přední

Společnost Bosch vyvíjí a vyrábí benzínové systémy

výrobci na odborné znalosti a vysokou kvalitu

pro všechny typy motorů. Pro trh s autopříslušenstvím

benzínových systémů společnosti BOSCH. Jakožto

a pro dílenský provoz je k dispozici více než 10 000

průkopník v oblasti vstřikovacích systémů může

náhradních dílů spolu s odpovídající testovací

společnost BOSCH nabídnout ucelenější řadu

a diagnostickou technikou.

produktů než kdokoli jiný - od jednotlivých
komponentů až po benzínové vstřikovací systémy.

Celosvětový vývoj a výroba

V současnosti tedy můžete těžit z desítek let

Mezinárodní výrobní síť vyvíjí a vyrábí kompletní řadu

zkušeností společnosti BOSCH v pozici

benzínových a vstřikovacích produktů v 19ti zemích

technologického leadera v oblasti rozmanitých

světa. Díky tomu jsou komponenty i kompletní systémy

vstřikovacích systémů.

vždy dostupné pro daný místní trh, přičemž
je zachována jednotnost výroby i standard kvality.
Produkty společnosti BOSCH jsou vždy zárukou vysoké
kvality.

Celosvětové pokrytí

Licenční výroba (7)

Výrobní závody (38)

6 Více než století odborných znalostí o systémech

Zapalovací a vstřikovací systémy
od společnosti BOSCH: Více než století
odborných znalostí o systémech

L-Jetronic komponenty

KE-Jetronic komponenty

Úspěšný příběh společnosti BOSCH v číslech - více

Motronic komponenty

1979 Motronic uveden na trh. Digitální zpracování

než sto let zkušeností, více než 10 000 produktů

četných funkcí motoru činí tento systém

v kompletní řadě benzínových vstřikovacích systémů.

jedinečným. Kombinuje princip L-Jetronic

Komplexní služby, díky nimž je zajištěna dodávka

s elektronickým zapalováním řízeným podle

náhradních dílů pro trh s autopříslušenstvím

datových polí. První mikroprocesor

a dílenský sektor.

v automobilu

1902 Dodání prvního vysokonapěťového magneta
a první zapalovací svíčky
1910 Oddělení rozdělovače zapalování
od vysokonapěťového zdroje
1925 Robert Bosch představuje zapalování
s použitím baterie
1951 Uvedení benzínového vstřikování
na Motor Show ve Frankfurtu
1967 První legislativa o emisích v USA,
uvedení prvního elektronického vstřikovacího
systému - D-Jetronic řízený tlakem v sacím
potrubí
1973 Energetická krize - snížení spotřeby paliva
se stává nejdůležitějším vývojovým cílem.
Na trh byly uvedeny vstřikovací systémy
s měřením množství vzduchu L-Jetronic
a mechanicko-hydraulicky ovládaný K-Jetronic
- také s měřením množství vzduchu.
1976 Bosch přichází s lambda sondou,
čímž připravuje cestu řízeným katalyzátorům

1981 LH-Jetronic uveden na trh. Místo klapkového
měřiče množství vzduchu byl L-Jetronic
vybaven měřičem s žhaveným drátem
a poprvé nabízen jako LH-Jetronic.
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Mono-Jetronic komponenty

Modul sacího potrubí

1982 KE-Jetronic uveden na trh. K-Jetronic rozšířený

Přímé vstřikování paliva

2000 Přímé vstřikování benzínu Motronic uvedeno

o elektronickou řídicí smyčku a lambda

na trh. Systém Motronic MED7 s řízením podle

sondu byl poprvé použit v sériové výrobě vozů

točivého momentu umožňuje kombinaci

jako KE-Jetronic

minimální spotřeby s maximální dynamikou

1987 Mono-Jetronic uveden na trh.
Mono-Jetronic je výjimečně ekonomický
jednobodový vstřikovací systém, který umožnil
vybavení i těch nejmenších vozů systémem
Jetronic
1989 Mono-Motronic uveden na trh. Mono-Motronic

2003 Modul škrticí klapky pro ETC uveden na trh
2006 Na trh je uvedeno benzínové přímé vstřikování
na principu rozprašování (technologie piezo)
2006 Uvedení přímého vstřikování paliva NG
Motronic na trh. Systémy flexibilního řízení
motoru pro zemní plyn nebo alkohol.

jakožto pokračování vývoje systému

Se systémem flexibilního řízení motoru Bosch

Mono-Jetronic, obsahuje elektronické

NG-Motronic mohou auta jezdit na benzín nebo

zapalování řízené podle datových polí

stlačený zemní plyn (CNG) a přepínat mezi

a mikroprocesor

těmito palivy bez narušení funkce motoru

1989 Elektronické řízení škrticí klapky (ETC).

2008 Vyrobeno 500 milionů lambda sond;

U systémů s ETC je požadavek řidiče snímán

25 let elektrohydraulického řízení převodovky;

senzorem na pedálu plynu. Řídicí jednotka

vyrobeno 100 milionů řídicích jednotek

systému Motronic vyhodnocuje signál senzoru
a nastavuje škrticí klapku, ovládanou
elektrickým motorkem, přičemž bere v úvahu
další data týkající se vozu a motoru
1997 Vzestup užívání modulů sání. Moduly sání jsou
předem smontované jednotky obsahující sací
potrubí včetně vstřikovacích ventilů, jednotky
škrticí klapky, regulátoru tlaku atd.

8 Benzínové vstřikovací systémy

Přehled jednotlivých
systémů

K-Jetronic
K-Jetronic byl jako spolehlivý mechanický,
vícebodový vstřikovací systém nasazen
do sériové prvovýbavy v letech 1973
až 1995. Palivo je zde vstřikováno
kontinuálně. Od té doby má K-Jetronic
význam již jen z hlediska údržby a oprav.
Další technické údaje naleznete
v Bosch technických příručkách
1

Elektrické palivové čerpadlo

6

Ventil studeného startu

2

Zásobník paliva

7

Rozdělovač množství paliva

3

Palivový filtr

8

Měřič množství vzduchu

4

Regulátor zahřívání motoru

9

Teplotně časový spínač

5

Vstřikovač

10 Šoupátko přídavného vzduchu

KE-Jetronic
KE-Jetronic je mechanicko-elektronický
vstřikovací systém založený na principu
K-Jetronic. Přídavná elektronika zaznamenává škálu proměnlivých charakteristik
motoru, čímž je umožněna optimalizace
palivových nároků a zachování kvality emisí.
Další technické údaje naleznete
v Bosch technických příručkách
1

Elektrické palivové čerpadlo

8

Měřič množství vzduchu

2

Zásobník paliva

9

Teplotně časový spínač

3

Palivový filtr

10 Šoupátko přídavného vzduchu

4

Regulátor systémového tlaku

11 Senzor teploty motoru

5

Vstřikovač

12 Spínač škrticí klapky

6

Ventil studeného startu

13 Lambda sonda

7

Rozdělovač množství paliva

14 Elektronická řídicí jednotka
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L-Jetronic
L-Jetronic je elektronicky řízený vstřikovací
systém s přerušovaným vstřikováním paliva
do sacího potrubí. Množství nasátého vzduchu je zde měřeno klapkovým měřičem
množství vzduchu. Všechny změny spojené
s charakteristikou motoru (v množství
vzduchu, otáčkách motoru, teplotě atd.)
jsou snímány různými senzory a dále zpracovávány v řídicí jednotce. To zajišťuje
stálou kvalitu emisí v kombinaci s nízkou
spotřebou paliva.
Další technické údaje naleznete
v Bosch technických příručkách

1

Elektrické palivové čerpadlo

6

Teplotně časový spínač

2

Palivový filtr

7

Šoupátko přídavného vzduchu

3

Regulátor tlaku paliva

8

Spínač škrticí klapky

4

Vstřikovač

9

Lambda sonda

5

Měřič množství vzduchu

10 Elektronická řídicí jednotka

LH-Jetronic
LH-Jetronic je systém podobný L-Jetronic.
Liší se způsobem, kterým snímá objem
vzduchu nasátý motorem, což v tomto
případě zajišťuje měřič hmotnosti vzduchu na principu vyhřívaného drátu. Ten
měří množství vzduchu nasátého dovnitř
motoru. Naměřené hodnoty jsou nezávislé
na teplotě a tlaku.
Další technické údaje naleznete
v Bosch technických příručkách
1

Elektrické palivové čerpadlo

6

Senzor teploty motoru

2

Palivový filtr

7

Nastavovač volnoběhu

3

Regulátor tlaku paliva

8

Spínač škrticí klapky

4

Vstřikovač

9

Lambda sonda

5

Měřič hmotnosti vzduchu

10 Elektronická řídicí jednotka

na principu vyhřívaného drátu
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Přehled jednotlivých
systémů

Mono-Jetronic
Mono-Jetronic je elektronicky řízený
jednobodový vstřikovací systém,
ve kterém je centrálně umístěný elektromagnetický vstřikovač, který vstřikuje palivo
pro všechny válce do prostoru nad škrticí
klapkou. Potřebná data jsou snímána senzory a pomocí elektronické řídicí jednotky
jsou převáděna na vstřikovací impulzy.
Další technické údaje naleznete
v Bosch technických příručkách
1

Elektrické palivové čerpadlo

2

Palivový filtr

3

Potenciometr škrticí klapky

4
5

6

Zařízení se senzorem teploty

7

Nastavovač škrticí klapky

Regulátor tlaku

8

Senzor teploty motoru

Elektromagnetický vstřikovací

9

Lambda sonda

ventil

10 Elektronická řídicí jednotka

nasávaného vzduchu

Motronic nepřímé vstřikování
Motronic je kombinací vstřikovacího
a zapalovacího systému pro řízení motoru.
Dávkování paliva je koordinováno se zapalováním. Je možné začlenit i další optimalizované elektronické funkce. Digitální
zpracování dat a použití mikroprocesorů
umožňuje převod široké škály funkčních
dat na data vstřikování a zapalování řízená
podle charakteristiky.
Další technické údaje naleznete
v Bosch technických příručkách

1

Elektrické palivové čerpadlo

8

Spínač škrticí klapky

2

Palivový filtr

9

Senzor otáček motoru

3

Regulátor tlaku paliva

4

Vstřikovač

10 Lambda sonda

a polohy (klikového hřídele)

5

Měřič množství vzduchu

11 Elektronická řídicí jednotka

6

Senzor teploty motoru

12 Vysokonapěťový rozdělovač

7

Nastavovač volnoběhu

11

Motronic ME s ETC
Hlavní funkcí systému řízení motoru je
přenos síly z plynového pedálu na krouticí
moment a zároveň dosažení optimální
spotřeby paliva a nejnižší možné úrovně
emisí. Motronic ME systém motorového
managementu kombinuje všechny podsystémy požadované pro toto: Elektronická
škrticí klapka (ETC) stanovuje množství
vzduchu potřebné k vygenerování daného

16 Lambda sonda

krouticího momentu. Odpovídající množství

17 Katalyzátor

paliva je řízeno vstřikovacím podsystémem

1

Nádobka s aktivním uhlím

7

Fázový senzor

18 Modul pedálu akcelerace

a zapalovací podsystém stanovuje patřičný

2

Regenerační ventil

8

Lambda sonda

19 Elektrické palivové

3

Senzor teploty nasávaného

9

Měřič hmotnosti vzduchu

vzduchu

10 Škrticí klapka (ETC)

4

Přívod paliva/vstřikovač

11 EGR ventil

5

Senzor polohy vačkového

12 Senzor otáček motoru

21 CAN

hřídele

13 Senzor klepání motoru

22 Kontrolka diagnostiky

6

Zapalovací cívka/zapalo-

14 Senzor teploty motoru

23 Diagnostika

vací svíčka

15 Katalyzátor

24 Imobilizér

bod vznícení a také potřebnou zapalovací
energii.

čerpadlo v nádrži
20 Elektronická řídicí

jednotka

Motronic - přímé vstřikování
Motory s přímým vstřikováním benzínu tvoří
směs vzduchu a paliva přímo ve spalovací
komoře. Na takt sání motoru proudí
otevřeným sacím ventilem pouze čerstvý
vzduch. Speciální vstřikovače vstřikují palivo
přímo do spalovací komory za vysokého
tlaku. Přesné dávkování, dodávka vzduchu
a paliva pro jednotlivé zážehy umožňují
ekonomický chod a nízkou hladinu emisí.
Díky svému elektronickému řízení
na principu krouticího momentu otvírá
Motronic systém pro řízení motoru nové
dimenze v oblasti přímého vstřikování.

1

Měřič hmotnosti vzduchu

10 EGR ventil

18 NOx katalyzátor

s teplotním senzorem

11 Senzor teploty

19 Elektronická řídicí

nasávaného vzduchu

jednotka

2

Nádobka s aktivním uhlím

3

Regenerační ventil

12 Vysokotlaký senzor

20 Diagnostika

4

Vysokotlaké čerpadlo

13 Vysokotlaký vstřikovač

21 Kontrolka diagnostiky

5

Ventil řízení tlaku

14 Senzor klepání motoru

22 Imobilizér

6

Rozvod paliva

15 Senzor teploty motoru

23 CAN

ke vstřikovacím ventilům

16 Lambda sonda regulační

24 Modul přívodu paliva

7

Zapalovací cívka

8

Modul pedálu akcelerace

9

Škrticí klapka ETC

(NSU)
17 Lambda sonda

diagnostická (NSF)

25 Senzor otáček motoru

12 Elektrická palivová čerpadla

Elektrická palivová čerpadla: kompletní řada
od systémových specialistů

Elektrické čerpadlo

Modul přívodu paliva

Sady modulů přívodu paliva

Senzor hladiny paliva

13

Inovační technologie pro optimální výkon
f Kompletní nabídka v kvalitě originální výbavy
vozidel
f Optimalizováno pro specifický typ motoru
f Univerzální řada palivových čerpadel
f Nová generace čerpadel: XLM moduly
přívodu paliva nabízející přibližně
o 30 % vyšší výkonnost

Spokojení zákazníci díky kvalitě prvovýbavy

Elektrická palivová čerpadla Bosch: Spolehlivý výkon

Ať už jsou to přívodové moduly paliva, palivová

Elektrické palivové čerpadlo musí zásobovat motor

čerpadla nebo naše speciální opravárenské sady

dostatečným množstvím paliva za stanoveného tlaku

- se společností BOSCH můžete svým zákazníkům

za všech funkčních podmínek. Také stále více přebírá

nabídnout spolehlivou kvalitu prvovýbavy.

funkci předzásobovacího čerpadla pro moderní přímé

Společnost Bosch své technologie neustále rozvíjí,

vstřikovací systémy u benzínových i dieselových motorů.

aby do budoucna vyšla vstříc požadavkům trhu

Hlavní požadavky:

s autopříslušenstvím a dílnám. Proto přední výrobci

f Přívod mezi 60 a 200 l/h při jmenovitém napětí

vozů spoléhají na špičkovou technologii společnosti

f Tlak v palivovém systému mezi 300 a 450 kPa

Bosch a její 40ti letou zkušenost.

(3...4.5 bar)
f Spolehlivé vytvoření tlaku v systému
i pro studený start

Vynikající kvalita produktů Bosch
Elektrická palivová čerpadla Bosch jsou optimalizována pro specifické typy motorů a jsou vyráběna v souladu s přísnými standardy kvality. Toto jsou klíčové
vlastnosti palivových čerpadel Bosch:
f Maximální funkční spolehlivost
f Soulad se všemi požadavky prvovýbavy
f Dlouhá životnost
f Nízká hlučnost
f Optimální přívod paliva
f Maximální spolehlivost
i pro přívod zahřátého benzínu
f Vysoká úroveň odrušení

V roce 1967 přišla společnost Bosch s prvním benzínovým
vstřikovacím systémem s elektrickým palivovým čerpadlem.
Od té doby udává společnost Bosch trendy a nové normy ve
zdokonalování technologií a zvyšování výkonu společně
s dlouhou životností. Proto přední výrobci vozidel používají
elektrická palivová čerpadla společnosti Bosch.

14 Elektrická palivová čerpadla

Univerzální řada Bosch:
7 produktů místo 72

Jeden typ pro různé aplikace:
Univerzální řada palivových čerpadel Bosch.
72 čerpadel používaných v minulosti může být nyní
nahrazeno pouze 7 univerzálními elektrickými palivovými čerpadly Bosch. Klíčem je sada dílů - každé
z těchto 7 elektrických palivových čerpadel je
vybaveno sadou dílů a přehledným návodem k insta-

Objednací číslo Aplikace
0 580 254 053

Audi, Porsche

0 580 254 909

Audi, Bentley, BMW, Peugeot,
Volvo, VW

0 580 254 910

Audi, Ferrari, Ford,
Mercedes-Benz, Suzuki, VW

0 580 254 911
0 580 464 069

laci. Tato čerpadla tvoří univerzální řadu Bosch.

Ford, Mercedes-Benz, Toyota
Alfa Romeo, Citroën, Fiat, GAZ,
Porsche, Renault, Saab, Volvo

0 580 464 070

Alfa Romeo, AMC, Austin, BMW,
Chevrolet, Citroën, Daewoo,
Fiat, Ford, Holden, Jaguar, Lancia,
Opel, Peugeot, Porsche, Renault,
Rover, Seat, Vauxhall, VW

0 580 464 085

Fiat, Holden, Opel, Renault,
Seat, VW

Pozor na napodobeniny!

Jednodušší už to být nemůže.

Někteří konkurenti

Speciální sada dílů přeměňuje uni-

využívají nekvalitní napo-

verzální elektrické palivové čerpa-

dobeniny produktů místo

dlo na čerpadlo specializované na

čerpadel Bosch. To může

určitý typ motoru. Není potřeba

vést ke ztrátě výkonu mo-

dodávat, že toto čerpadlo samo-

toru vlivem nedostatku

zřejmě vyhovuje všem požadavkům

paliva.

na originální výbavu vozů.
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Kompaktní a výkonná:
Nová generace modulů přívodu paliva

Společnost Bosch pracuje neustále

Jednoznačné výhody

na zdokonalování a optimalizaci komponentů

V porovnání s konvenčními palivovými čerpadly nabízí

motorových vozidel.

tato nová generace čerpadel o 30 % vyšší výkonnost

Díky tomu inovační technologie a produkty

a zajišťuje přesnou dodávku paliva požadovanou pro

společnosti Bosch hrají roli průkopníků v celém

částečnou nebo plnou zátěž. Tím tato čerpadla šetří

automobilovém sektoru. Nové XML moduly přívodu

palivo a snižují emise oxidu uhličitého.

paliva jsou pouze jedním z příkladů.

Další vlastnosti:
f Vylepšený výkon při studeném startu
f Vysoká úroveň odrušení
f Vylepšená kompatibilita s různými typy paliva

Nová palivová čerpadla společnosti Bosch používají např.
výrobci vozidel Audi, Fiat, Ford, GM, MB, Renault nebo VW.

16 Sady modulů pro přívod paliva

Společnost Bosch přichází
s novým pojetím opravné sady
Inteligentní oprava modulů přívodu paliva

Inteligentní řešení společnosti Bosch

Sada poskytuje dílnám sadu všech opotřebovatelných

Tato sada je alternativou k výměně komplet modulu

dílů, čímž jim umožňuje nabízet ekonomická řešení,

přívodu paliva. Místo toho, abyste je pokaždé

která zaujmou i velmi spořivé zákazníky. Samotná

vyměňovali, opravná sada Bosch Vám umožňuje velké

oprava modulu včetně demontáže a následné

množství přívodových modulů opravit.

instalace sady vyžaduje minimální množství času
a námahy.

Vzorový výpočet: Katalogová cena bez DPH
VW modul přívodu paliva

Sada pro opravu modulu

Opravná sada
+ cena za montáž*
Cena modulu VW

4600 Kč

Celkem

Nákupní cena:

-35 %

Celková cena:

-30 %

3000 Kč
200 Kč

3200 Kč

* 15 minut navíc pro montáž
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Nové pojetí sad od společnosti Bosch
f Rychlá a snadná oprava modulů
přívodu paliva
f Pojetí nabízející široké pokrytí trhu
za příznivou cenu
f Komplet obsahující všechny
opotřebitelné díly
f Jasný a přehledný návod k sestavení

Příznivá cena, jednoduché použití

Víme, jak zaujmout trh s autopříslušenstvím a servisy:
f Opravárenský koncept pro 750 typů vozidel
f Maximální pokrytí trhu včetně moderních

Upevňovací přípravek
palivové hadice

dieselových vstřikovacích systémů
f Rychle a snadno nahraditelné
f Každá sada obsahuje detailní návod k montáži

Plastová hadice

f Nižší nároky na uskladňovací plochu
f Nižší skladovací a manipulační náklady
f Všechny produkty ve vysoké kvalitě prvovýbavy
f Dlouhodobá dostupnost všech produktů
- za příznivé ceny

Lůžko pojistky
Konektor
Rozpěrný kroužek
Gumový kroužek
Elektrické palivové čerpadlo
Gumový adaptér
Plastový adaptér
Hrubý čistič paliva

Nekomplikované, rychlé a spolehlivé:
Oprava modulu přívodu paliva pomocí této nové koncepce.
Zajistíme vám veškeré potřebné součástky a jasné instrukce
montáže. Vy i vaši zákazníci se na nás můžete spolehnout.

18 Vstřikovače

Vstřikovače: výborné pokrytí vozového parku
a dostupnost

Špičková technologie
od špičkového dodavatele
Každý vstřikovač odráží špičkové
znalosti vynálezce a světového
leadera v oblasti vstřikovacích
technologií – společnosti Bosch.
Partneři společnosti Bosch se
proto mohou spolehnout
na rozsáhlé systémové know-how
značky číslo jedna v oblasti
prvovýbavy. Máme mnoholeté
zkušenosti a vyrobili jsme více
než bilion vstřikovačů.

Dobré nápady pro lepší výkon motorů

Zaměření na lepší výkon motoru

Převratný vývoj společnosti Bosch z ní učinil

Vstřikovače zásobují motor patřičným množstvím

jednoho z průkopníků v oblasti benzínových

paliva pro dané provozní podmínky. Vadný

vstřikovacích systémů. Například: Mimořádně

vstřikovač může vést k zvýšení množství

výkonné vysokotlaké vstřikovací ventily

vstřikovaného paliva a tím k nadbytečné spotřebě.

s technologií piezo, díky kterým společnost Bosch
získala německou Future Prize
(„Cena budoucnosti”).

Milníky ve vývoji vstřikovačů

Od roku 1967: vstřikovač paliva EV1

Od roku 1992: vstřikovač paliva EV6

Od roku 1999: vstřikovač paliva EV14
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Zaměření na optimální výkon
f Poradenství při výběru vhodných vstřikovačů
f Komplexní řada pro dílenský sektor i trh
s autopříslušenstvím
f Všechny vstřikovače v kvalitě prvovýbavy
f Dostupnost
f Jednoduchá a spolehlivá montáž

I přes správný charakter signálů
a pozitivní test funkčnosti může
dojít k mechanické poruše jako
je například vznik vadného
charakteru rozprašování.

Vadné vstřikovače

Správně fungující vstřikovače

Pro motory je včasná výměna

Produkty špičkové kvality

Pro trh s autopříslušenstvím

vstřikovačů důležitá

= spokojení zákazníci

a dílenskému sektoru

Pouze správně fungující

f Optimální charakter

společnost Bosch nabízí:

vstřikovače mohou motoristům

rozprašování pro vytvoření

zajistit následující:

perfektní směsi a efektivního

f Minimální spotřebu paliva

spalování, i pro dynamickou

f Značně vylepšený

jízdu

startovací výkon

f Nízká spotřeba a nízké emise,

f Okamžité zrychlení

obzvlášť ve startovací

f Delší životnost výfukových

a zahřívací fázi

komponentů

f Vynikající výkon i při „teplém“

f Nejširší rozsah a největší
pokrytí trhu
f Jednoduché zadávání
objednávek díky vysoké
kvalitě a spolehlivosti dat
f Rychlou dostupnost díky
celosvětové síti pro výrobu,
prodej a logistiku

startu motoru díky vylepšeným

f Jednoduchou montáž

průřezům uvnitř vstřikovacích

f Kvalitu prvovýbavy

ventilů
f Optimální odolnost vůči korozi
díky použití vysoce legovaných
druhů oceli a plastových krytů
vstřikovačů

Od poloviny roku 2005: vysokotlaký

Od konce roku 2005: vysokotlaký

vstřikovač HDEV5 pro přímé vstřikování

vstřikovač HDEV4 (piezo vstřikovač)
pro přímé vstřikování

s minimálními tolerancemi
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Bosch – vynálezce a celosvětová jednička
ve výrobě lambda sond

Společnost Bosch vyvinula
a uvedla lambda sondu
do automobilového průmyslu
již více než před 30 lety.
Dnes…
f Společnost Bosch je největší

f Má vedoucí postavení

Všichni evropští výrobci vozů

světový výrobce s více než

v prvovýbavě a v sektoru

a většina předních světových

500ti miliony vyrobených sond.

s autopříslušenstvím.

výrobců spoléhá na lambda

f Má nejrozsáhlejší výrobní

f Dodává lambda sondy

sondy od společnosti Bosch. Tyto

zkušenosti s ročně vyrobenými

pro sektor s autopříslušenstvím

lambda sondy Vás rozhodující

45ti miliony sond.

v kvalitě prvovýbavy.

měrou zvýhodňují před konkurencí

f Neustále posouvá vývoj
v automobilovém průmyslu
vpřed svými inovacemi.

f Má výjimečně rozsáhlou
řadu produktů.

a umožňují Vám nabídnout svým
zákazníkům to co chtějí - náhradní
díly které nezatěžují životní
prostředí, šetří palivo a mají
dlouhou životnost.
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Lambda sondy společnosti Bosch
f Celosvětová jednička v dodávkách
do prvovýbavy a na trh
s autopříslušenstvím
f Dosud nepřekonaný výrobní rekord
f Spolehlivé díky vysoké datové kvalitě
f Originální konektor
s odpovídajícími kabely

Konstrukce a funkce lambda sondy
Konstrukce

Funkce
Lambda sonda:

3
Obr. 1: Tyčová sonda

X

Měří zbytkový obsah kyslíku

X

Při provozní teplotě (350 °C) vytváří

ve výfukových plynech

1) Snímací keramika
2) Topné těleso

1

napětí přibližně mezi 25 a 900 mV

3) Ochranná trubice

v závislosti na obsahu kyslíku

2

ve výfukových plynech
X

Porovnává zbytkový obsah kyslíku
ve výfukových plynech s obsahem

2

kyslíku v okolním vzduchu

Obr. 2: Planární sonda

X

1) Planární snímací prvek

2

(nedostatek vzduchu λ < 1) do chudé

s integrovaným topným tělesem

směsi (přebytek vzduchu λ > 1)

2) Dvoustěnná ochranná trubice

1

Rozpoznává přechod z bohaté směsi

a obráceně

Regulační okruh lambda regulace
Nákres

Princip činnosti

Lambda okruh
2) Přívod paliva
3) Vstřikovač

optimálního složení směsi (λ= 1)
a tedy i k řízení vstřikovaného
množství paliva. Množství paliva je

3

jednotka
(před katalyzátorem)

napětí lambda sondy k regulaci

2

4) Elektrická řídicí
5) Regulační sonda

Řídicí jednotka využívá signál

4

1) Nasátý vzduch

1

nutné snížit, pokud je směs příliš
bohatá (lambda menší než 1),

5

nebo zvýšit, pokud je naopak příliš

8

6) Katalyzátor

chudá na palivo (lambda větší než
1). Diagnostická sonda za katalyzá-

7) Spaliny
8) Diagnostická sonda

7

(za katalyzátorem)

6

torem kontroluje, zda regulační
sonda funguje správně.
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Široká řada lambda sond Bosch:
zaručuje spolehlivost

Nevyhřívané

Vyhřívané lambda sondy

Vyhřívané lambda sondy

lambda sondy

se 3 vývody

se 4 vývody

Nevyhřívané lambda sondy vytýčily

Sondy byly v rámci dalšího vývoje

Signál sondy není veden

cestu pro budoucí regulaci výfuko-

vybavovány vyhříváním mj. proto,

přes pouzdro, ale je veden

vých plynů. Vyžadují minimální

aby se usnadnila instalace lambda

prostřednictvím doplňkového

pracovní teplotu 350 °C a proto

sond na místa vzdálená od motoru.

čtvrtého vývodu. V důsledku zvýšení

musí být instalovány blízko motoru.

Bylo tak možné zajistit stálou pra-

počtu signálů je možné rozpoznat

Výměna:

covní teplotu 350 °C.

poškození kabelu, které může

každých 50 000– 80 000 km

Výměna:

způsobovat neefektivní lambda

každých 100 000–160 000 km

regulaci.
Výměna:
každých 160 000 km

Proč si vybrat právě ze širokého spektra společnosti Bosch
Společnost Bosch klade důraz

Proto společnost Bosch nabízí

na to, aby každá lambda sonda

přes 1 000 různých lambda sond.

odpovídala specifikacím daného

Toto spektrum typů vychází

výrobce vozů. Četné technické

z následujících vlastností:

vlastnosti lambda sond tedy
vyúsťují v existenci širokého

f Typ sondy

spektra typů. Různé typy lambda

f Tepelný výstup

sond proto nemohou být libovolně

f Délka kabelu

kombinovány a zaměňovány.

f Počet vodičů

Libovolné kombinace přináší

f Konektor

zhoršení optimálního fungování

f Ochranná trubice

motoru a vedou k problémům
s montáží.

Ochranná
trubice

Těleso
sondy
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Planární

Planární

Univerzální

lambda sondy

širokopásmové sondy

lambda sondy

Planární lambda sondy se skládají

Na rozdíl od předchozích sond jsou

Díky svému univerzálnímu konek-

z několika keramických fólií

tyto opatřeny dvěma měřicími články

toru může být nízký počet uni-

s vestavěným vyhříváním. Dosahují

a 6 pinovým konektorem. Vyznačují

verzálních lambda sond použit

své pracovní teploty dvakrát rych-

se neobyčejně přesným měřením

k nahrazení široké řady sond

leji než předešlé lambda sondy

a to jak v oblasti bohaté, tak i chudé

originálních. Kabel zabudované

a v průběhu studeného startu

směsi. Pomocí nich lze řídit i plynové

sondy se přitom na vhodném místě

snižují emise až na polovinu.

nebo vznětové motory.

odřízne. Univerzální konektor

Výměna:

Výměna:

se pak spojí s koncem kabelu

každých 160 000 km

každých 160 000 km

ve vozidle.

Délka kabelu

Počet
vodičů

Konektor
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Lambda sondy:
Společnost Bosch - správná volba

Opotřebovaná lambda

Nová lambda sonda

sonda

Lambda sondy jsou vystaveny vysoké zátěži
Správně fungující lambda sonda je základem pro
spolehlivé fungování motoru a tím i pro ekonomické
využití paliva, udržování nízce znečišťujících
a únosných hodnot emisí. Lambda sondy Bosch jsou
nepřekonatelné díky dlouhé životnosti, vynikajícímu
fungování a optimální kompatibilitě s motory.

Řidiči šetří peníze s každým ujetým

S opotřebovanou
lambda sondou

S novou lambda
sondou Bosch

14 000 km

14 000 km

10,4 l

9,0 l

Roční spotřeba paliva

1456 l

1260 l

Cena paliva za jeden litr

30 Kč

30 Kč

Roční náklady na palivo

43 680 Kč/rok

37 800 Kč/rok

kilometrem
Průměrný počet ujetých
kilometrů za rok

Průměrná spotřeba paliva na
100 km

enší
15 % m etříte
o
ě
n
ž
š
Přibli a paliva, u čně
b
o
spotře ě 6000 Kč r
n
přibliž
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Společnost Bosch – správná volba:
V oblasti výměny lambda sond se na společnost Bosch
můžete plně spolehnout:
f Žádná rizika díky produktům v kvalitě prvovýbavy
f Poradenství při výběru vhodného typu sondy
Bosch: Vždy nejlepší lambda sonda pro dané vozidlo:
Všechny lambda sondy jsou vyrobeny na míru daného
typu vozidla
Pro záruku spolehlivosti a snadnost instalace:
f Odpovídající délka kabelu
f Správné konektory
f Závit sondy je ošetřen již z výroby

Proto jsou důležité pravidelné kontroly
a výměny
Existuje mnoho dobrých důvodů, proč by se
motoristé vždy měli ujistit, že jejich lambda sondy
jsou v perfektním stavu:
f V porovnání s opotřebovanou lambda sondou
můžete na palivu ušetřit až 15 %
f Vyhnete se poškození finančně nákladného
katalyzátoru
f Budete v souladu s přísnými emisními
hodnotami
f Dosáhnete zlepšení výkonu motoru

26 Senzory

Pro ještě větší komfort, bezpečnost a ochranu
životního prostředí: význam senzorů
neustále stoupá

Zvyšující se počet senzorů v prvovýbavě zajišťuje

Komplexní řada, vynikající kvalita

rostoucí poptávku i na trhu s náhradními díly

Spolehněte se na kvalitu prvovýbavy komplexní řady

Moderní vozy jsou v současnosti vybavovány více

senzorů od společnosti Bosch - předního světového

a více elektronickými komponenty. To zvyšuje

výrobce senzorů. Všechny senzory společnosti Bosch

počet senzorů používaných k zaznamenávání

jsou vždy uzpůsobeny danému modelu vozidla a jsou

širokého spektra parametrů u daného vozu.

snadno vyměnitelné.

Aplikace senzorů jsou téměř neomezené a jsou
neustále rozšiřovány. Dnešní řidiči se již jen neradi

S více než 2000 různými produkty je společnost

obejdou bez výhod těchto systémů, které zahrnují

Bosch schopna dodat všechny důležité typy senzorů

nižší provozní náklady, bezpečnost, pohodlí

- pro aplikace od motorového managementu až po

a výkon. V dnešní době na silnicích v podstatě

pasivní bezpečnost. Senzory dodávané společností

nenaleznete vozy bez senzorů.

Bosch zahrnují lambda sondy, měřiče hmotnosti
vzduchu, senzory tlaku, senzory teploty, senzory
klepání motoru, senzory otáček motoru a další ...
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Měřiče hmotnosti vzduchu na principu

Jednotlivé výhody pro Vás a Vaše zákazníky:

tenké vyhřívané vrstvy:

f Měřiče hmotnosti vzduchu na principu tenké

Optimální výkon a nízké hladiny škodlivých emisí

vyhřívané vrstvy společnosti Bosch jsou originální

Měřiče hmotnosti vzduchu na principu tenké vyhřívané

náhradní díly, které jsou „ušity“ na míru speci-

vrstvy měří aktuální hmotnost přiváděného vzduchu

fickým typům motorů.

velmi rychle a přesně, tak aby bylo možno zachovat

f Všechny dosahují kvality pro prvovýbavy

specifikovaný poměr vzduchu a paliva. Tím je zajištěno

f Společnost Bosch dodává tyto měřiče i ve

optimální spalování v motoru, které má dvě výhody.
Jednak nízké hladiny škodlivých emisí, a jednak
zlepšený výkon.

Originál nebo imitace
Pouze originální díly jsou přesně uzpůsobeny pro specifický typ motoru
a zaručují optimální výkon v souladu s přísnými emisními hodnotami.
Instalací neoriginálního měřiče hmotnosti vzduchu bude platnost
homologace vozidla anulována. Může způsobit i značnou ztrátu výkonu
motoru a tím i vyšší spotřebu paliva.

„výměnném systému“
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Senzory společnosti Bosch:: komplexní
řada od specialisty na senzory

Senzory klepání motoru

Nízkotlakové senzory

Vysokotlaké senzory

„Klepání” může trvale poškodit

Tyto senzory se používají

Tyto senzory zaznamenávají tlak

motor. Senzory klepání motoru

k monitorování oleje, paliva,

paliva v rozvodu systému Common

namontované přímo na blok

sacího potrubí a tlaku prostředí.

Rail a ve vysokotlakém rozvodu

motoru snímají hluk vedený

Tím je zajištěna přesnost a rychlá

přímého vstřikování. Tento typ

konstrukcí (klepání) motoru

odezva.

senzorů je odolný proti vibracím

a převádí tato data do systému

a má velice kompaktní a robustní

motorového managementu.

konstrukci. Nabízí výjimečně

Vyhodnocení a následná korekce

přesné měření po celou dobu své

pomáhá zajistit plynulé spalování.

životnosti.

„Ucho” motoru tak zajišťuje
dlouhou životnost a optimální
funkčnost.

Renomovaní výrobci vozidel spoléhají na senzory společnosti Bosch:
Alfa Romeo

Lancia

Renault

Audi

Maybach

Saab

Bentley

Mazda

Seat

BMW

Mercedes-Benz

Škoda

Citroën

Nissan

Toyota

Ferrari

Opel

Volvo

Fiat

Peugeot

VW

Ford

Porsche
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Komplexní řada, vynikající kvalita:
f Rychle expandující trh s dalším potenciálem
f Komplexní řada v kvalitě prvovýbavy
f Přes 2000 produktů ve všech klíčových skupinách

Senzory klikové hřídele

Senzory vačkové hřídele
(fázové senzory)

Tyto senzory jsou montovány

Pro bezkontaktní měření

přímo proti impulsnímu kolu.

rotačního úhlu vačkové hřídele.

To je ozubený kotouč se vztažnou

Jsou montovány přímo na

značkou (zubová mezera).

vačkovou hřídel.

Tyto senzory zajišťují bezkontaktní

Teplotní senzory
Teplotní senzory monitorují
teplotu chladicí kapaliny, oleje
a vzduchu a naměřená data
převádí do systému motorového
managementu. V závislosti na
dané aplikaci jsou tyto senzory

měření otáček a polohy klikové

umístěny na blok motoru, chladicí

hřídele.

nebo sací obvod.

Vozy se senzory

Vozy bez senzorů

Poměr vybavení [%]

100%
80%
60%
Senzorové systémy:

40%

Rychle expandující trh s potenciálem
do budoucna i pro aftermarket.

20%
0%
2001

2005

2009
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Zapalovací systémy společnosti Bosch:
Ta správná volba už od začátku

③

①

④

②

⑤

③

①

Zapalovací svíčky

Osvědčené a úspěšné modely v kvalitě

v oblasti zapalovacích svíček, čímž zajišťuje

prvovýbavy.

pro prvovýbavu i pro aftermarket.
Silicon-power a silicon-copper
Přizpůsobená řada kabelů do zapalování – vždy
to správné připojení.
③

Zapalovací cívky Bosch

Bosch neustále vyvíjí inovační technologie
vysokou kvalitu svých špičkových produktů –

②

④

Rozdělovač zapalování
X

Rozdělovače zapalování i ve výměnném
systému

X

Vynikající pokrytí trhu s víky a palci
rozdělovačů zapalování

⑤

Zapalovací moduly
Kompaktní řada (7 objednacích čísel)
k nastartování úspěchu.
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Odborné znalosti od dodavatele systémů:
f Jediný dodavatel všech komponentů do
zapalování
f Komplexní řada v kvalitě prvovýbavy
f Vynikající pokrytí trhu
f Vedoucí postavení v oblasti inovací:
Nepřetržitý vývoj

V počátcích bylo zapalování u benzínových

Kompletní řada? Pouze od společnosti Bosch

motorů „problémem nad problémy”,

Je to jediný dodavatel na světě, který může svým

jak kdysi řekl průkopník v oblasti automobilového

partnerům nabídnout kompletní řadu všech

průmyslu, Carl Benz. Celá řada předních expertů

komponentů do zapalování. To, že Bosch je tedy

se dala do hledání řešení tohoto problému, včetně

synonymem pro kvalitu a odborné znalosti, špičkovou

Roberta Bosche. Nakonec se Boschovi podařilo

technologii a průkopnický vývoj, tedy není

vyvinout vysokonapěťové magneto, které bylo

neopodstatněné.

patentováno v roce 1902.
Využijte více než století zkušeností
Bosch vyvinul zapalovací svíčku již více než před
sto lety. Od té doby tato společnost pracuje na
všech komponentech, které hrají nějakou roli
v zapalování benzínových motorů. Žádný jiný
výrobce se nemůže odvolat na tak rozsáhlou
zkušenost.
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Zapalovací cívky společnosti Bosch:
Inovační technologie v kvalitě prvovýbavy

Asfaltová zapalovací
cívka

Vícejiskrová zapalovací
cívka

Zapalovací modul

Vícejiskrová zapalovací
cívka

Jednojiskrová zapalovací
cívka

Technologie v oblasti

Partner v oblasti systémů pro

Vynikající pokrytí trhu díky

zapalovacích cívek:

automobilový průmysl v oblasti

neustálému rozšiřování řady

Pokrok díky společnosti Bosch

plastových cívek do zapalování
Plastové cívky společnosti Bosch

Technické inovace jsou

Moderní plastové zapalovací
cívky minimalizují váhu a velikost

se používají v prvovýbavě

v úzké spolupráci s výrobci

komponentů, přičemž ale stále

celosvětově. Tato inovační

automobilů. Toto neustálé

nabízí vynikající elektrické napětí

technologie poskytuje všechny

rozšiřování a aktualizace stávající

a odolnost proti přehřátí a

výhody kvality prvovýbavy i pro

řady vede ke stále se zvyšujícímu

vibracím. Společnost Bosch

náhradní díl.

pokrytí trhu v oblasti

bude i nadále do budoucna

X

Dlouhá trvanlivost jiskry

udávat krok v oblasti

X

Zlepšený výkon motoru

zapalovacích systémů a to

X

Snížená spotřeba paliva

například svými inovačními

X

Snížené škodlivé emise

začleněny do výroby motorů

zapalovacích cívek.

kompaktními cívkami
s primárním řízením proudu
a diagnostickou funkcí.

Inovační plastová cívka do zapalování v kvalitě originální výbavy vozů

Primární vinutí
Konektor
Konektor zapalovací svíčky (silikonová guma)

Sekundární vinutí

Jádro

Vysokonapěťový kontakt zapalovací svíčky (pružina)

Interferenční rezistor
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Zapalovací moduly Bosch:
Kompaktní řada pro moderní zapalovací systémy

Zapalovací moduly Bosch určují
standard
Mnoho výrobců vozidel vkládá
důvěru ve společnost Bosch.
Vědí, že kromě vynikající
spolehlivosti, jsou zapalovací
systémy Bosch 100%
uzpůsobené pro konkrétní
motor.
Další plusové body
f Stálá vysoká hladina zapalovacího napětí
f Maximální utěsnění, maximální protikorozní ochrana
f Chráněné spojovací kabely

f Výborná odolnost proti žáru
a funkční spolehlivost
f Vysoká vodivost
f Extrémní odolnost proti
vnějšímu poškození
Kompaktní řada Bosch:
7 místo 49
f Vysoké pokrytí trhu, nízké
skladovací náklady
f Dodáváno s návodem pro
snadnou montáž

Objednací číslo

0 227 100 123

Aplikace

Alfa Romeo, Austin, Citroën,
Fiat, Lancia, Opel, Peugeot,
Seat, Talbot, Zastava

0 227 100 124

Bentley, Citroën, Daewoo, Ford,
Peugeot, Porsche, Saab, Volvo

0 227 100 137

Audi, BMW, Nissan, VW

0 227 100 140

Citroën, Peugeot

0 227 100 200

BMW, Chevrolet, Porsche, Opel

0 227 100 203

Alfa Romeo, Fiat, Lancia,
Opel, Volvo

0 227 100 211

Audi, Seat, Škoda, VW

Komponenty tranzistorového zapalovacího systému
1 Akumulátor

6 Rozdělovač zapalování

2 Spínač zapalování

7 Zapalovací svíčka/y

3 Zapalovací cívka
4 Spínací zařízení
5 Senzor

6

Zapalovací moduly společnosti Bosch jsou používány
mnoha předními výrobci vozů:
Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroën, Fiat, Ford, Lancia,
Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Porsche, Renault,
Saab, Seat, Škoda, Volvo, VW

1

2

3

4

5

7
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Zapalovací kabely společnosti Bosch:
Vysoce výkonné připojení

Spolehlivost v kvalitě prvovýbavy
Výrobci vozidel důvěřují zapalovacím kabelům
společnosti Bosch a to z mnoha důvodů:
f Vynikající odrušení a izolace
f Korozi-odolné a bezpečné kontaktní
připojení
f Extrémní teplotní odolnost od –60 °C
až přes +200 °C
f Odolnost vůči mechanickým a chemickým
vlivům
f Chrání motor i katalyzátor

Více než 92% pokrytí trhu
f Více než 220 sad odporových zapalovacích
kabelů
f Více než 410 odporových zapalovacích kabelů
f Více než 130 zapalovacích kabelů s měděným
jádrem
f Více než 110 sad zapalovacích kabelů
s měděným jádrem
Dvě série produktů zaručují úspěch
Jejich použití záleží na specifikaci výrobce
motorového vozidla podle jeho konstrukce.
Silicon-Power: Velmi výkonný odporový zapalovací
kabel - pro vozidla vybavená tímto typem
z prvovýbavy.
f Vnitřní vodič je u Silicone Power složen
z uhlíkem impregnovaných skleněných vláken
Silicon-Copper: Velmi výkonný zapalovací kabel
– pro vozidla vybavená tímto typem z prvovýbavy.
f Vnitřní vodič se skládá ze stočených měděných
vodičů, které jsou z důvodu ještě lepší vodivosti
pocínovány

Silicone-Power

Silicone-Copper
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Svíčky do zapalování od společnosti Bosch:
To pravé řešení pro každého

Bosch Super special

Všichni renomovaní výrobci montují zapalovací
svíčku Bosch do svých vozů jako součást
standardní výbavy. Stávající řada zahrnuje 1250
variací s 31 různými konfiguracemi elektrod
– ta pravá zapalovací svíčka pro daný motor
a 98% pokrytí trhu.
Kvalita v technologii originální výbavy
Zapalovací svíčky Bosch zaujmou svojí špičkovou
technologií, vynikající spolehlivostí a příkladnou
kvalitou.
Bosch Super / Super plus
f Dlouhodobě stálý výkon při všech provozních
podmínkách
f Optimální vzdálenost elektrod nastavena již

Bosch Super / Super plus

při výrobě
f Bosch Super Plus - 55 špičkových produktů
pro téměř jakýkoliv typ vozu
Bosch Super 4
f Vylepšený výkon motoru – až o 60 % vyšší
efektivita
f Značně zlepšené zrychlení
f Větší komfort při jízdě díky plynulejšímu
chodu a většímu výkonu motoru
Bosch Super Special
f Speciální zapalovací svíčky pro dvoukolá
vozidla, rolby, zahradní techniku, motorové
čluny, atd.
f Vynikající startovací výkon po celé období
životnosti
f Efektivní ochrana proti korozi

Bosch Super 4
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Nastavovače volnoběhu:
Kompaktní řada s vysokým pokrytím trhu

Objednací číslo

Aplikace

0 280 140 516

Alfa, Chevrolet, Citroën, Fiat,
Opel, Peugeot, Renault, Saab,
Vauxhall, Volvo

0 280 140 505

Alfa, Audi, Ferrari, Fiat, Hyunda,
Kia, Lancia, Nissan, Saab, Seat,
VW

0 280 140 501

Alfa, AMC, Citroën, Lancia,
Peugeot, Porsche, Renault, Volvo

0 280 140 510

MB

0 280 140 545

BMW

Přibližně 32 milionů vozů má

zvýšenou poptávku po opravách.

nastavovač volnoběhu od

Nastavovače volnoběhu tak

společnosti Bosch. Přibližně

představují velký servisní

0 280 140 509

BMW, Citroën, Peugeot, Porsche

80 % z nich je více než 7 let

potenciál.

0 280 140 574

BMW

0 280 140 512

Audi, VW

0 280 140 542

Volvo

0 280 140 537

Citroën, Fiat, Lancia, Peugeot

starých.
Atraktivní trh

Pokrytí trhu s pouze 15ti

Nastavovače volnoběhu byly

objednacími čísly

montovány především do

S pouze 15ti objednacími čísly

KE-Jetronic/Motronic, L-Jetronic

pokrývá tato kompaktní řada od

0 280 140 529

BMW, Bertone

a Motronic systémů. Většina vozů

společnosti Bosch přibližně 88 %

0 280 140 549

BMW

vybavených nastavovačem

všech vozů vybavenými

volnoběhu má tedy za sebou již

nastavovači volnoběhu Bosch.

0 280 140 551

VW

několik let „ve službě“ a najela

Kompletní řada zahrnuje celkem

0 280 140 520

Volvo

celou řadu kilometrů. To

60 různých typů.

0 280 140 532

BMW, MAN, Rover

znamená, že je nutné očekávat

Výhody pro aftermarket:
f Nízké objednací a skladovací náklady
f Vynikající pokrytí trhu
f Spokojení zákazníci díky jejich
dostupnosti
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eXchange – Back in Box
Výjimečná kvalita, komplexní řada, prvotřídní
servis

1. Zakoupení originálního výměnného produktu
Bosch

2. Nahrazení daného opotřebeného dílu

3. Opotřebený díl se uloží do balení
výměnného produktu

4. Opotřebený díl se vrátí společnosti Bosch

Komplexní výměnná řada

Produkty ve výměnném programu pro

V současnosti nabízíme 21 skupin
produktů z oblasti startérů/
alternátorů, dieselového/benzínového
vstřikování a brzdových třmenů.
f Vynikající pokrytí trhu pro všechny
značky vozidel
f Soustavná aktualizace a rozšiřování
řady
f Prvotřídní služby
f Rychlá a snadná manipulace
f Standard kvality srovnatelný
s prvovýbavou
f 100% nahrazení komponentů
podléhajících opotřebení
f Důsledné používání originálních
náhradních dílů Bosch
f Stejná záruka jako u nových
produktů

benzínové vstřikování
f Měřič množství vzduchu
f Měřič hmotnosti vzduchu
f Rozdělovač paliva
f Elektronická řídicí jednotka
f Centrální vstřikovací jednotka (ZEE)
spodní díl
f Centrální vstřikovací jednotka (ZEE)
horní díl
f Rozdělovač zapalování
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Komponenty pro vstřikování paliva:
Průvodce od A do Z
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Pedál akcelerátoru

Měřič množství vzduchu

Měřič množství vzduchu
(mechanický)

Systémy: Motronic s ETC

Systémy: L-Jetronic, Motronic

Systémy: K-Jetronic, KE-Jetronic,

Funkce: V porovnání s konvenčními

Funkce: Vzduch proudící do

KE-Motronic

systémy motorového managementu,

motoru odchyluje klapku měřiče

Funkce: Měřič množství vzduchu

u Motronicu s ETC už není řidičův

množství vzduchu proti vratné síle

a rozdělovač paliva spolu tvoří

vstup při zrychlení převáděn

pružiny. Potenciometr převádí

řídicí jednotku, která vytváří

mechanicky na škrticí klapku.

odchylku klapky měřiče na napětí.

potřebnou zápalnou směs. Tyto

Místo toho je vstup snímán

Elektronická řídicí jednotka

dva komponenty se vyměňují

pomocí senzoru dráhy pedálu

využívá toto napětí k vypočítání

individuálně. Proudící vzduch

(někdy také označovaným jako

patřičného množství paliva.

vychyluje klapku měřiče o určitou

„elektronický pedál akcelerátoru”)

Objednací číslo:

vzdálenost. Pohyb klapky měřiče

a přenášen do elektronické řídicí

0 280 200 ..., 0 280 201 ...,

množství vzduchu je pak převeden

jednotky. Pedál akcelerátoru je

0 280 202 ..., 0 280 203 ...,

systémem pák do rozdělovače

prefabrikovaný modul obsahující

BX: 0 986 280 0..

paliva.

pro daný automobil specifické

Objednací číslo:

stupátko spolu se senzorem dráhy

0 438 120 ..., 0 438 121 ...,

pedálu (potenciometr). Řídicí

F 026 TX2 ..., BX: 0 986 439 ...

jednotka Motronic vyhodnocuje
signál senzoru a škrticí klapku
reguluje elektronicky, přičemž bere
v úvahu i ostatní data snímaná
z motoru.
Objednací číslo:
0 280 755 ...
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Komponenty pro vstřikování paliva:
Průvodce od A až po Z

Měřič hmotnosti vzduchu

Senzor vačkové hřídele

Ventil odvětrání nádrže

Systémy: LH-Jetronic, Motronic

Systémy: Motronic

Systémy: Motronic

Funkce: Měřič hmotnosti vzduchu

Funkce: Pozice vačkové hřídele

Funkce: V palivové nádrži vznikají

je umístěn mezi vzduchovým

ukazuje, zda píst motoru

výpary, což je způsobeno vnějším

filtrem a škrticí klapkou a měří

pohybující se směrem k horní

zahřátím, nebo nadbytkem paliva,

hmotnost nasávaného vzduchu.

úvrati je v kompresním nebo

které se zahřívá v motorovém

Užívá se zde vyhřívaný drát

výfukovém zdvihu. Senzor otáček

prostoru a je přiváděno zpět

nebo tenká vyhřívaná vrstva.

a polohy na vačkovém hřídeli

palivovým potrubím. Tyto výpary

Oba měřiče fungují na stejném

(někdy také označovaný jako

jsou zachycovány filtrem s aktivním

principu: Elektricky vyhřívaný

fázový senzor) předává tuto

uhlím a do okolí je odváděn

tenký platinový drát nebo rezistor

informaci elektronické řídicí

pouze vzduch. Tímto je zároveň

s platinovým filmem je umístěn do

jednotce.

zajištěno vyrovnání tlaku. Pro

proudu nasávaného vzduchu spolu

Číslo dílu:

pravidelnou regeneraci aktivního

s teplotním senzorem a na teplotu

0 232 10. ...

uhlí je z nádobky s aktivním uhlím

citlivým rezistorem. Elektronická

do sacího potrubí vedeno další

řídicí jednotka je zásobována

potrubí obsahující ventil odvětrání

napěťovým signálem, jehož

nádrže (regenerační ventil).

velikost je úměrná hmotnosti

Metoda nastavení regeneračního

proudícího vzduchu a tento

ventilu v průběhu čištění nádobky

signál pak řídicí jednotka používá

s aktivním uhlím spočívá v jeho

k výpočtu patřičného množství

aktivaci s minimálními lambda

paliva.

odchylkami.

Objednací číslo:

Objednací číslo:

0 280 21 ...,

0 280 142 150 – 0 280 142 499

BX: 0 986 280 1.. (HLM),
0 986 280 2.. (HFM)
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Centrální vstřikovací jednotka

Senzor klikového hřídele

(Mono-Jetronic)

(snímač otáček)

Systémy: Mono-Jetronic,

Systémy: Motronic

Systémy: D-, L-, LH-, K-,

Mono-Motronic

Funkce: Feromagnetické

KE-Jetronic, Motronic (některé)

Funkce: Hlavním komponentem

impulsní kolo se snímačem

Funkce: Ventil studeného startu

Mono systémů je centrální

polohy (mezery mezi zuby) je

během startovací fáze vstřikuje

vstřikovací jednotka. Ta obsahuje

umístěno na klikovém hřídeli.

přídavné palivo do sacího potrubí.

vstřikovač, regulátor tlaku, škrticí

Senzor rychlosti snímá sekvenci

Během tohoto procesu je palivo

klapku, nastavovač a senzory pro

zubů. Elektronická řídicí jednotka

rozprášeno vířící tryskou. Ventil

teplotu nasátého vzduchu a polohu

používá tento signál k výpočtu

studeného startu je umístěn

škrticí klapky. Společnost Bosch

polohy klikového hřídele

v sacím potrubí, aby byla zajištěna

dodává servisům odpovídající

a rychlosti. Některé systémy jsou

jednotná dodávka paliva pro

opravné sady dílů.

vybaveny dvěma senzory. Poloha

všechny válce. Doba vstřikování

Objednací číslo:

klikového hřídele a rychlost jsou

ventilu studeného startu je

BX: 0 986 438 5.., 0 986 438 6..

pak měřeny odděleně.

omezena buď termospínačem

0 438 201 ...,

Objednací číslo:

nebo elektronickou řídicí

0 261 210 ...

jednotkou.

Ventil pro studený start

Objednací číslo:
0 280 170 ...

42 Komponenty

Komponenty pro vstřikování paliva:
Průvodce od A až do Z

Elektrické palivové čerpadlo/

Elektronická řídicí jednotka

Zásobník paliva

jednotka v nádrži
Systémy: Všechny systémy

Systémy: Jetronic a Motronic

Systémy: K-, KE-Jetronic

Funkce: Úkolem elektrického

Funkce: Elektronická řídicí jednotka

Funkce: Zásobník paliva udržuje

palivového čerpadla je zásobování

určuje množství paliva nezbytného

systém dodávky paliva pod tlakem

motoru dostatečným množstvím

pro všechny druhy zatížení

i po vypnutí motoru. Tím je značně

paliva při patřičném tlaku za všech

a reguluje všechny odpovídající

vylepšen startovací výkon, obzvlášť

provozních podmínek. Elektrické

nastavovače a vstřikovače. To je

pak u horkého motoru. Zásobník má

palivové čerpadlo také stále více

praktikováno na základě signálu ze

také hluk pohlcující efekt.

přebírá funkci předzásobovacího

snímačů teploty, tlaku a snímání

Objednací číslo:

(podávacího) čerpadla pro moderní

zatížení. Elektronické řídicí jednotky

0 438 170 ...

přímé vstřikovací systémy jak

pro Motronic systémy také regulují

u benzínových tak vznětových

okamžik zážehu. U moderních

motorů. Hlavní požadavky: hodnoty

systémů elektronická řídicí jednotka

přívodu paliva mezi 60 a 200 l/h při

přebírá také diagnostickou funkci.

jmenovitém napětí, tlak v palivovém

Nastalé závady se ukládají do

systému mezi 300 a 450 kPa

paměti závad a mohou být vyvolány

(3 ... 4.5bar), dosažení systémového

pomocí testů vlastní diagnostiky.

tlaku od 50 % do 60 % jmenovitého

Poznámka: Elektronické řídicí

napětí. Funkce studeného startu je

jednotky u vozů s imobilizéry

v tomto ohledu rozhodující.

někdy vyžadují „sladění”. Tento

Objednací číslo:

úkon může být proveden jen ve

0 580 254 ..., 0 580 303 ...,

speciálně vybavené dílně.

0 580 305 ..., 0 580 309 ...,

Objednací číslo:

0 580 310 ..., 0 580 313 ...,

0 261 20. ... (Motronic),

0 580 314 ..., 0 580 453 ...,

0 280 00. ... (L/LH-Jetronic),

0 580 464 ..., 0 582 980 ...,

0 280 800 ... (KE-Jetronic/

0 986 580 ...

Motronic)

43

Rozdělovač paliva

Vysokotlaký zásobník paliva

Vysokotlaký vstřikovač

(Rail)

HDE-1 + HDE-5

Systémy: K-, KE-Jetronic,

Systémy: L-, LH-Jetronic,

Systémy: Motronic přímé

KE-Motronic

Motronic

vstřikování paliva

Funkce: Rozdělovač paliva a měřič

Funkce: Spolu s elektrickým

Funkce: Vysokotlaký vstřikovač

množství vzduchu ve vzájemné

čerpadlem, palivovým filtrem,

je jeden z klíčových komponentů

kombinaci vytváří směšovací řídicí

vstřikovačem a regulátorem tlaku

pro přímé vstřikování paliva

jednotku. Tyto dva komponenty

je Rail součástí systému dodávky

a je spojený s Railem.

musí být vyměňovány individuálně.

paliva a jako takový vždy zásobuje

Elektromagnetický vířivý ventil

Řídicí píst na rozdělovači paliva je

motor patřičným množstvím paliva

vstřikuje přesně odměřené

vychýlen systémem páky směrem

za všech funkčních podmínek.

množství paliva s nadefinovanou

k senzoru proudění vzduchu. Tím

Tlak vytvořený palivovým

rozprašovací charakteristikou

je odměřeno množství paliva,

čerpadlem je zde rozložen na

přímo do spalovací komory ve

které má být vstříknuto do válců.

všechny vstřikovače. Nevyužité

formě najemno rozprášených

Poznámka: Rozdělovač paliva

palivo proudí zpět do palivové

částic. Množství vstřikovaného

může být vyměněn pouze jako

nádrže přes regulátor tlaku. Ve

benzínu je určeno tlakem,

celek. Po demontáži jednotlivých

většině případů regulátor tlaku

průtokovou rychlostí

komponentů nemůže být znovu

používá tlak sacího potrubí jako

a nastavovacím časem vstřikovače.

smontován.

referenční.

Geometrie rozprašovacího

Objednací číslo:

Objednací číslo:

vstřikování je přizpůsobena

0 438 100 ..., 0 438 101 ...,

0 280 151 ..., 0 280 152 ...

nárokům odpovídajícího motoru

T 026 TX2 ..., BX: 0 986 438 ...

a spalovacího procesu.
Objednací číslo:
0 261 500 ...

44 Komponenty

Komponenty pro palivové vstřikování
Průvodce od A až do Z

Vysokotlaký vstřikovač HDEV-4

Vysokotlaké čerpadlo HDP-1

Vysokotlaké čerpadlo HDP-2

(Piezovstřikovač)
Systémy: Motronic přímé

Systémy: Motronic přímé

Systémy: Motronic přímé

vstřikování paliva

vstřikování paliva

vstřikování paliva

Funkce: HDEV-4 je

Funkce: 3-komorové vysokotlaké

Funkce: Na rozdíl od HDP-1 je

vysokorychlostní piezovstřikovač

čerpadlo je poháněno vačkovou

HDP-2 jednokomorové čerpadlo.

paliva s variabilním zdvihem jehly.

hřídelí. Palivo dodané elektrickým

Jeho charakteristickou vlastností

Tryska zajišťuje vynikající stabilitu

palivovým čerpadlem je stlačeno

je regulace dávky na vstupu

rozstřikování a je velice odolná

až na 120 bar a přivedeno do

do čerpadla a použití jednoho

vůči karbonizaci. Vstřikovač

vysokotlakého rozvodu (KVS-HD).

výtlačného pístu s maximálním

pokrývá širokou řadu dávkování,

Palivo zajišťuje chlazení a mazání

rozsahem tlaku až do 120 bar. Má

ve které křivka charakteristického

vysokotlakého čerpadla.

vlastnosti integrálního regulátoru

množství vykazuje vysoký stupeň

Objednací číslo:

tlaku a integrovaného ventilu

linearity. Jeho rychlé a přesné

0 261 520 ...

s řízením dávkování paliva. Navíc

vícenásobné vstřikování otvírá

má toto čerpadlo modulární

nové možnosti designu v oblasti

design pro flexibilní přizpůsobení

vstřikovacího procesu.

rozdílným požadavkům zákazníka.

Objednací číslo

Je připojené přímo k hlavě válce

0 261 500 ...

nebo bloku motoru.
Objednací číslo:
0 261 520 ...
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Vysokotlaké čerpadlo HDP-5

Vysokotlaký senzor

Systémy: Motronic přímé

Systémy: Motronic přímé

Systémy: LH-, KE-Jetronic,

vstřikování paliva

vstřikování paliva

KE-Motronic, Motronic

Nastavovač volnoběhu

Funkce: HDP-5 je kvantitativně

Funkce: Senzor nainstalovaný do

Funkce: Nastavovač volnoběhu

řízené jednokomorové vysokotlaké

vysokotlakého rozdělovače paliva

je nainstalován jako bypass okolo

čerpadlo pro 4-až 8-válcové

rozpoznává úroveň tlaku paliva

škrticí klapky. Udržuje stabilní

motory. Pokud jde o nové projekty

v rozvodu. Naměřený tlak je použit

volnoběh za všech podmínek.

v oblasti motorů překonává

jako aktuální hodnota pro regulaci

Elektronické řízení je zajištěno

všechna předešlá vysokotlaká

tlaku v rozvodu.

pomocí řídicí jednotky motoru

čerpadla Bosch první generace

Objednací číslo:

nebo řídicí jednotkou volnoběhu

(HDP-1 a HDP-2).

0 261 545 ...

u vozů s řízením volnoběhu.

Objednací číslo:

V Motronic systémech se také

0 261 520 ...

používají přídavné nastavovače
volnoběhu.
Objednací číslo:
0 280 140 5 ..

46 Komponenty

Komponenty pro palivové vstřikování
Průvodce od A až do Z

Řízení volnoběhu

Zapalovací kabel

Zapalovací cívka

(elektronická řídicí jednotka)
Systémy: Všechny systémy

Funkce: Směs vzduchu a paliva

Funkce: Princip fungování

s řízením volnoběhu

je v benzínovém motoru zapálena

zapalovací cívky je založen na

Funkce: Řízení volnoběhu reguluje

elektricky vytvořeným výbojem.

Faradayově zákonu o indukci.

rotační nastavovač volnoběhu

Patřičná energie pro tento proces

Moderní cívky se skládají

a udržuje absolutně stabilní

musí být přivedena zapalovacími

z železného jádra z jednotlivých

otáčky motoru při běhu

kabely z cívky přes rozdělovač až

plechů a plastových krytů. Pro

naprázdno. Tím je zabráněno

do zapalovací svíčky beze ztrát

lepší zajištění izolace vinutí

výkyvům otáček při aktivaci

nebo rušení.

je kryt zataven epoxidovou

takové zátěže, jako je zapojení

Objednací číslo:

pryskyřicí. Kompaktní cívka na

posilovače řízení, klimatizace

0 356 912 ..., 0 356 913 ...

obrázku je jednou z plastových

nebo automatické převodovky.

0 986 356 ..., 0 986 357 ...

zapalovacích cívek. Zajišťuje

Objednací číslo:

vysokou zážehovou energii (větší

0 280 220 ...

než 60 mJ), dlouhou trvanlivost
výboje (větší nebo rovno 1,8 ms)
a spolehlivé, optimální spalování
směsi vzduchu a paliva za všech
podmínek chodu motoru.
Objednací číslo:
0 221 ... ..., F 000 ZS0 ...,
1 227 030 ..., 0 986 221 ...
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Rozdělovač zapalování

Zapalovací modul

Vstřikovací ventil
(elektromagnetický)

Funkce: Rozdělovač přiřazuje

Funkce: Modul řídí bod zážehu

Systémy: D-, L-, LH-Jetronic,

vysoké napětí (zapalovací jiskru)

v závislosti na stávajícím zatížení

Motronic

odpovídajícím válcům (sled

a otáčkách motoru.

Funkce: Ke každému válci je

zapalování).

Objednací číslo:

přiřazen vstřikovací ventil.

Typ 1: Rozdělovač zapalování

0 227 100 ...

Je řízen elektronicky a vstřikuje

s kontaktem. Používá se pro

palivo do prostoru sacích ventilů

konvenční cívkové zapalování

motoru. Během tohoto procesu

a kontaktem řízené tranzistorové

je jehla trysky zvednuta ze svého

zapalování. Bod zážehu je

sedla, díky čemuž může být palivo

regulován pomocí odstředivého

vstřikováno kroužkovým otvorem

nebo podtlakového nastavení

trysky. I nepatrná kontaminace

předstihu.

paliva nebo usazeniny mohou

Objednací číslo: 0 231 ... ...

narušit chod motoru. Vstřikovací

Typ 2: Rozdělovač zapalování

ventily jsou nainstalovány ve

s bezkontaktním senzorem.

speciálních držácích s pryžovým

Používá se pro tranzistorové

těsněním. Tepelná izolace, které

zapalování s indukčním nebo

je tím dosaženo, tak zabraňuje

Hallovým senzorem. Bod zážehu

vytváření parních bublin

je regulován pomocí odstředivého

a zajišťuje tak dobrý výkon i při

nebo podtlakového nastavení

horkém startu. O-kroužky by

předstihu. Podtlaková regulace

měly být vždy vyměněny před

může být dvojčinná a s přídavnou

obnovenou montáží. Zabrání se

spínací jednotkou.

tím nechtěnému přívodu vzduchu

Objednací číslo: 0 237 ... ...

a prosakování paliva.

Typ 3: Rozdělovač pro

Objednací číslo:

elektronické zapalování.

0 280 150 ..., 0 280 155 ...,

Tento rozdělovač má pouze

0 280 156 ..., 0 280 157 ...,

vysokonapěťovou sekci

0 280 158 ...

(víko, rotor).
Objednací číslo: ...
0 237 5.. ..., BX: 0 986 237 ...
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Komponenty pro palivové vstřikování
Průvodce od A až do Z

Vstřikovač (elektromagnetický,

Vstřikovač (mechanický)

Senzor klepání

jednobodové vstřikování)
Systémy: Mono-Jetronic, Mono-

Systémy: K-, KE-Jetronic

Systémy: Motronic

Motronic

Funkce: K-Jetronic ventily se

Funkce: Senzor klepání převádí

Funkce: Vstřikovač je nainstalován

otvírají při přesně definovaném

vibrace na elektrické signály.

na horní část centrální vstřikovací

tlaku paliva (obvykle mezi 3,5

To umožňuje elektronické řídicí

jednotky. V tomto případě jeden

až 4,1 bar). Při tomto procesu

jednotce zaznamenat klepání při

vstřikovač dodává palivo všem

jehla ventilu pulsuje a palivo je

spalování a následně zmenšit

válcům. Palivo je vstřikováno do

důkladně rozprášeno i v případě

předstih zapalování, což zabraňuje

prostoru škrticí klapky. Protože

velmi malého vstříknutého

poškození motoru. Aby bylo

každý zapalovací impulz spouští

množství. Každému válci je

možné monitorovat klepání, je

vstřikovací impulz, je tento

přiřazen vstřikovač, který vstřikuje

v některých případech k bloku

vstřikovač uzpůsoben velmi

palivo přímo na sací ventily

motoru připojeno několik senzorů.

krátkým spínacím časům. Během

motoru. Rozprášení, otevírací tlak

Objednací číslo:

vstřiku je jehla ventilu zvednuta

a nepropustnost mají hlavní vliv

0 261 231 ...

ze svého sedla. Sebemenší

na charakteristiku emisí, spotřebu

kontaminace paliva může narušit

paliva a výkon při startu. Aby bylo

chod motoru.

zabráněno nechtěnému přisávání

Objednací číslo:

vzduchu nebo prosakování,

0 280 150 051 – 0 280 150 099,

O-kroužky by vždy měly být

0 280 150 651 – 0 280 150 699

vyměněny před obnovenou
montáží.
Objednací číslo:
0 437 502 ...
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Lambda sonda

Ventil řízení tlaku

Regulátor tlaku

Systémy: Všechny

Systémy: Motronic přímé

Systémy: D-, L-, LH-, K-,

Funkce: U starších systémů je

vstřikování paliva

KE-Jetronic, Motronic

lambda sonda zabudována před

Funkce: Ventil řízení tlaku

Funkce: Pulzování vstřikovačů

katalytickým konvertorem

je umístěn mezi rozvod paliva

a cyklická činnost palivových

(katalyzátorem). Sonda měří

a nízkotlaký výstup vysokotlakého

čerpadel způsobuje výkyvy v tlaku

obsah kyslíku ve výfukových

čerpadla. Tlak v rozvodu je

paliva. Ty se pak mohou přenášet

plynech a zásobuje elektrickou

nastaven změnou průřezu přívodu

na ostatní komponenty a blok

řídicí jednotku napětím

paliva. Nadbytečné palivo je

motoru a způsobovat tak jeho

o přibližně 800 mV pro směs

odvedeno zpět do nádrže.

hlučnost. Regulátor tlaku zjemňuje

chudou (lambda menší než 1)

Objednací číslo:

tlakové pulzace a jeho prvotní

a přibližně 100 mV pro bohatou

0 261 540 ...

funkcí je snižování hlučnosti.

směs. Moderní systémy vyžadují

Objednací číslo:

dvě lambda sondy - jednu před

0 280 161 ...

katalyzátorem (= regulační řídicí
lambda sonda) a jednu za
katalyzátorem (= diagnostická
lambda sonda). V současnosti se
zvyšuje využití planárních sond,
které dosahují funkční teploty již
po několika vteřinách. Aby motor
pracoval plynule, sonda před
katalyzátorem musí být schopna
rozpoznat složení směsi přesně
a v širokém rozsahu. K tomuto
účelu se používají nejnovější
širokopásmové sondy.
Objednací číslo
Nezahřívané: 0 258 001 ...,
0 258 002
Zahřívané: 0 258 003, 0 258 005
Planární: 0 258 006, 0 258 007,
0 258 010 a 0 258 017
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Komponenty pro palivové vstřikování
Průvodce od A až do Z

Regulátor tlaku

Senzor tlaku (Motronic)

Pulzní ventil

Systémy: D-, L-, LH-Jetronic,

Systémy: Motronic

Systémy: K-Jetronic

Mono-Jetronic, Motronic,

Funkce: Senzory tlaku mohou

(s lambda řízením)

Mono-Motronic

být použity pro široké spektrum

Funkce: Pulzní ventil je

Funkce: Regulátor tlaku je navržen

aplikací. Tlakové senzory měří

nainstalován na spojnici mezi

tak, aby udržoval systémově

absolutní tlak v sacím potrubí.

spodními komorami rozdělovače

specifický rozdíl tlaku mezi

Tyto senzory jsou buď integrované

paliva a zpětného vedení paliva.

systémovým tlakem paliva

do elektronické řídicí jednotky

Je nastaven lambda řízením

a sacím potrubí na stálé hodnotě.

nebo připevněné v blízkosti

a otevírán a zavírán definovaným

Regulátor je umístěný na konci

sacího potrubí ve formě zvnějšku

cyklem. To dovoluje rozdílný tlak

rozvodu (na horní sekci centrální

namontovaných senzorů.

ve spodních komorách a regulaci

vstřikovací jednotky

Moderní systémy s integrovanou

směsi vzduchu a paliva na lambda

u Mono-systémů). Jestliže je

diagnostikou jsou navíc vybaveny

= 1.

překročen stanovený tlak,

senzory tlaku v nádrži. Moderní

Objednací číslo:

DUO senzory v sobě kombinují

0 280 150 300 – 0 280 150 349

membránou ovládaný ventil
otevře zpětné potrubí

možnost měření tlaku i teploty.

a přebytečné palivo proudí zpět

Objednací číslo:

do nádrže.

0 261 230 ...

Poznámka: Regulátor tlaku
v centrální vstřikovací jednotce
nemůže být vyměněn odděleně.
Společnost Bosch dodává
vrchní sekce s prefabrikovanými
regulátory tlaku.
Objednací číslo:
0 280 160 0 .., 0 280 160 2 ..,
0 280 160 5 .., 0 280 160 7 ..,
0 438 161 ... pro KE-Jetronic/
Motronic
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Ventilátor sekundárního vzduchu

Zavírací ventil

Teplotní čidlo

(elektrický)
Systémy: Motronic

Systémy: Motronic

Systémy: D-, L-, LH-Jetronic,

Funkce: Řízení vhánění

Funkce: Zavírací ventil se

K-Jetronic (s lambda sondou),

sekundárního vzduchu ke snížení

používá u turbomotorů k ochraně

KE-Jetronic, KE-Motronic,

obsahu škodlivin v souladu

turbodmychadla. Turbodmychadlo

Motronic

s přísnou legislativou o emisích

zůstává v chodu při přechodu

Funkce: Teplotní čidlo měří

ve fázi po startu. Čerstvý vzduch

z velkého zatížení na běh

teplotu v chladicím okruhu

dopravovaný před katalyzátor

naprázdno (brzdění motorem).

a zajišťuje signál pro

způsobuje dodatečné

Bez zavíracího ventilu by vzduch

elektronickou řídicí jednotku.

spalování horkých výfukových

narážel do uzavřené škrticí

Čidlo se skládá z termistoru

plynů a zajišťuje rychlejší ohřívání

klapky a proudil by zpět do

zasazeného do závitového

katalyzátoru.

turbodmychadla. Tento zpětný

pouzdra nebo plastového

Objednací číslo:

proud vzduchu by mohl poškodit

obalu. Signál „chladicí teploty“

0 580 000 ...

turbodmychadlo. Aby tomu bylo

je obzvlášť důležitý pro startovací

zabráněno, záklopka zavíracího

a ohřívací fázi.

ventilu se otvírá pomocí

Objednací číslo:

podtlaku, který vznikne v sacím

0 280 130 ...

potrubí při běhu naprázdno
s uzavřenou škrticí klapkou.
Tím je umožněno, že vzduch,
proudící z turbodmychadla, je
nasměrován přes bypass kolem
turbodmychadla zpět do sacího
potrubí.
Objednací číslo:
0 280 142 100 – 0 280 142 117

52 Komponenty

Komponenty pro palivové vstřikování
Průvodce od A až do Z

Modul škrticí klapky

Potenciometr škrticí klapky,

Spínač škrticí klapky

senzor škrticí klapky
Systémy: Motronic s ETC

Systémy: Mono-Jetronic,

Systémy: D-, L-, LH-, KE-Jetronic,

Funkce: V systémech motorového

Motronic, Mono-Motronic

Motronic

managementu s ETC již není

Funkce: Senzory škrticí klapky

Funkce: Spínač škrticí klapky

škrticí klapka ovládána přímo, ale

jsou připojeny k modulu škrticí

je připojen k tělesu škrticí

pomocí kabelu. Vstup akcelerace

klapky nebo centrální vstřikovací

klapky. Tento spínač je nastaven

je vyhledán senzorem dráhy

jednotce. Tyto senzory snímají

hřídelkou škrticí klapky. Dojde

pedálu (někdy také označováno

polohu škrticí klapky a úhlovou

k jednomu kontaktu jak v pozici

jako „elektronická škrticí klapka“)

rychlost při jejím otevírání

při volnoběhu, tak při plném

a signál senzoru je předán

a zavírání. Úhlová rychlost

zatížení. Tyto signály umožňují

elektronické řídicí jednotce.

je důležitým signálem pro

elektronické řídicí jednotce

Signál předaný elektronické řídicí

elektronickou řídicí jednotku,

aktivovat zvýšenou funkci

jednotce je převeden na řídicí

která pak vykompenzuje chvění

volnoběhu se studeným motorem

signál zahrnující další data vozu

způsobené změnou zatížení

a plnou zátěží.

a motoru. Tento řídicí signál

a zabrání jiskření při částečné

Objednací číslo:

otevírá nebo uzavírá škrticí klapku

zátěži.

0 280 120 000 – 0 280 120 499

(poháněnou elektromotorem)

Poznámka: Senzory škrticí klapky

v souladu se vstupem řidiče

na centrálních vstřikovacích

a řízením v daném momentě.

jednotkách nemohou být

Objednací číslo:

vyměněny. Je potřeba vyměnit

0 280 750 ...

celou spodní sekci vstřikovací
jednotky.
Objednací číslo:
0 280 122 ...
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Podtlakový omezovač

Teplotní regulátor řídicího tlaku

Systémy: L-, LH-, K-, KE-Jetronic

Systémy: K-Jetronic

Funkce: Podtlakový omezovač

Funkce: Teplotní regulátory se

omezuje rozdíly mezi tlakem před

skládají z pružinového ventilu

a za škrticí klapkou. Jestliže je

ovládaného membránou

překročen stanovený rozdíl tlaků,

a elektricky vyhřívané bimetalické

je do sacího potrubí nasáván

pružiny. Jakožto funkce teploty

přídavný vzduch.

motoru a času je řídicí tlak

Objednací číslo:

v rozdělovači paliva redukován

0 280 160 1.., 0 280 160 3..

a do motoru je vstřikováno více
paliva.
Objednací číslo:
0 438 140 ...

54 ESI(tronic) software a testovací systémy

Know-how pro profesionály:
ESI(tronic) software a testovací systémy

Cokoliv z oblasti benzínových systému z jednoho

Vše od jednoho dodavatele:

zdroje
Moderní elektronické systémy vyžadují, aby dílny
poskytovaly stále kvalitnější diagnostiku

Diagnostika Bosch

a komplexní know-how. U zážehových systémů došlo
v předešlých letech ke spojení mnoha mechanických

Náhradní díly Bosch

• ESI(tronic) software

• Obchodní produkty

• Testovací technika

• Technické produkty

• Servisní školení

• Opravárenské sady

• Technická hotline

• Výměnný program

a elektronických komponentů. Diagnostika Bosch
proto dílnám nabízí rozsáhlý odborný systém
a kompletní řadu testovacích systémů z jednoho
zdroje. Moderní, vysoce výkonná diagnostická
technika, technická školení a technická hotline
podporují dílny při všech opravách zážehových
systémů.
ESI (tronic) software pro diagnostiku a servis

Efektivní servis budoucnosti
pro osobní vozidla

Diagnostika Bosch
ESI(tronic)
software

Testovací
technika

Servisní
školení

Technická
hotline

ESI znamená „Electronic Service Information“

Na míru pro servis:

(= servisní informace v elektronické podobě)

ESI(tronic) software je uzpůsoben potřebám

Zahrnuje:

dílenského provozu. Snadné ovládání, rychlý přístup

f Vyhledávání závad

a standardizovaný systém napříč všemi značkami

f Údržbu

zaručují rozsáhlé pokrytí trhu a neustálé aktualizace,

f Návod k opravám

přesně tak, jak byste očekávali. Softwarové balíčky
mají modulární strukturu - to znamená, že specialista
na benzínové systémy si může předplatit odběr
specifického typu informací, které jsou pro něj
podstatné.

Speciálně pro diagnostiku u vozů:
X

ESI(tronic)-C pro diagnostiku u vozů

X

ESI(tronic)-M s informacemi

včetně návodu k odstranění problémů
o automobilové mechanice
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Testovací technika, odborné poradenství a služby
z jednoho zdroje:
f Modulární, průběžně aktualizovaný
ESI (tronic) software
f Vysoce výkonná diagnostická technika
vyhovující všem požadavkům

Zkušební technika:

KTS:

Snadné testování:

Profesionální technika pro

Tvář moderní diagnostiky

Potřebujete pouze PC

všechny benzínové systémy

U moderních vozidel jsou

Jako základní prostředek stačí

benzínové systémy řízeny

běžný servisní PC, které máte ve

a monitorovány elektronicky.

své dílně. Nic jiného nepotřebujete.

Údržba a opravy mohou být

Po instalaci ESI(tronic) softwaru

Společnost Bosch dodává širokou

často prováděny jen pomocí

můžete využívat KTS 540

řadu monitorovací a testovací

diagnostické techniky. ESI(tronic)

diagnostický modul k veškeré práci

techniky určenou k odstraňování

diagnostický a opravný systém je

s benzínovými systémy.

problémů a diagnostice

optimalizován pro použití s KTS

v oblasti benzínových systémů.

sérií a zajišťuje extrémně vysoké

To například umožňuje spolehlivé

pokrytí trhu, pokud jde o typy

testování vstřikovacích systémů

vozidel a systémů.

Diagnostika Bosch
ESI(tronic)
software

Testovací
technika

Servisní
školení

Telefonická
hotline

Bosch a také rychlé rozpoznání
závad. Modulární skladba všech
komponentů zaručuje bezpečnost
investice.

Speciální nástroje, které dokonale padnou.
Pro údržbu a opravy benzínových systémů
potřebujete kromě standardních nástrojů také
nástroje speciální. Doporučené nástroje naleznete
v návodech k opravě. Z velké části jsou k dostání
přímo od společnosti Bosch.

56 Školení

Znalosti přinášejí úspěch: Servisní školení,
technická hotline a databáze znalostí

Dílna budoucnosti se bude vyvíjet z firmy obchodující pouze
s náhradními díly směrem k diagnostice síťových systémů
a cílené výměně vysoce kvalitních komponentů. Profesionální
školení společnosti Bosch poskytuje servisům optimální nástroje
k úspěšnému vypořádání se touto výzvou. Školení poskytují
rozsáhlé teoretické a praktické poradenství a zajišťují servisům
nezbytné odborné znalosti.
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Poskytujeme teoretické i praktické poradenství:
f Moderní školicí centra po celém světě
f Komplexní, aktuální školicí program
f Online databáze 24 hodin denně
f Technická hotline s odborným poradenstvím
f Podrobné informační tiskoviny

Servisní školení:

Online poradenství:

Po celém světě nebo přímo u vás ve firmě

Řešení problému na dosah jediným kliknutím myši
Servisy mají celodenní přístup k extranetovému

Diagnostika Bosch
ESI(tronic)
software

Testovací
technika

Servisní
školení

Telefonická
hotline

online poradenství společnosti Bosch. Při výčtu
všech problémů, které se již v minulých letech

Naše školení zahrnují kurzy týkající se všech

vyskytly, je toto užitečný nástroj pro servis a opravu.

benzínových systémů od společnosti BOSCH

S problémy, které ještě nebyly zahrnuty do databáze,

a dalších výrobců. Školicí střediska společnosti

se i tak můžete obrátit na společnost Bosch v rámci

Bosch disponují značnými servisními zkušenostmi

služby „Trouble-Ticket“. Experti společnosti Bosch

a kladou důraz na spojení teorie s praxí. Školení

se budou daným problémem zabývat a odpoví co

probíhají v moderních servisních střediscích

nejdříve.

za použití současných vozidel. Školicí centra
společnosti BOSCH naleznete po celém světě.
Je zde také možnost individuálních školení přímo
u vás ve firmě, např. kurzy pro velkoobchodníky.

Diagnostika Bosch
ESI(tronic)
software

Testovací
technika

Servisní
školení

Telefonická
hotline

Telefonické poradenství:
Konzultace s profesionály

Místo pro vzdělávání a poradenství:

Pokud máte potíže, může pomoci jediný telefonát.

Servisní školicí centrum Plochingen

Telefonická hotline zajišťuje servisům a firmám

Školicí centrum v Plochingen bylo otevřeno v roce

obchodujícím s autopříslušenstvím poradenství

2005. Každý rok je zde proškoleno okolo 7500

v oblasti benzínových systémů. Toto jednak šetří čas,

vědeckých pracovníku, profesionálních asociací,

ale také zajišťuje to, že zákazníci mají k dispozici

dílen a školicích instruktorů společnosti Bosch

odborné a cenově efektivní poradenství.

z celého světa.
Černé na bílém:
Brožury a katalogy
Bosch poskytuje informační materiály, čímž zajišťuje
podporu obchodním zástupcům i technikům.
V rámci benzínových systémů, je k dispozici 8 titulů
v sérii „Žluté stránky“. Dále jsou k dispozici současné
katalogy.

58 Podpora prodeje

Poradíme, poskytneme informace, přesvědčíme
Premium podpora prodeje

Plakáty pro dílny - informace na vysoké

Brožury a letáky o produktech - vždy aktuální

technické úrovní

Ať už jde o nové technologie, rozšíření stávající

Benzínové systémy představují složité téma.

řady produktů a nebo doplňkové služby, společnost

Vždy je dobré mít k dispozici aktuální informace

Bosch svým partnerům vždy poskytuje přesné

o jejich jednotlivých oblastech, tam kde je jich

a aktuální informace. Díky tomu mohou dílny a firmy

bezprostředně potřeba - v dílně. Pro některé

obchodující s autopříslušenstvím vždy poskytovat

oblasti benzínových systémů společnosti Bosch

špičkové služby.

nashromáždila klíčové informace o specifických
tématech pro technické pracovníky dílen a také pro

Katalogy - přehled kompletní řady produktů

zákazníky. Tím je například umožněno odstranění

Společnost Bosch je největší světový dodavatel

problémů a rychlé nalezení a ověření náležitého

komponentů pro benzínové systémy. Dílny

řešení daného problému.

a firmy obchodující s autopříslušenstvím naleznou
v odpovídajících katalozích kompletní řadu produktů.
Přehledné značení umožňuje snadné a rychlé
vyhledávání.
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Komplexní propagační a informační materiál:
f Vysoká uznávanost a akceptace značky
v médiích
f Kompletní řada propagačních materiálů
od plakátů pro servisy až po katalogy
a brožury

Bosch v akci: Exkurze do výrobních závodů dávají zákazníkům
možnost dozvědět se více o vývojových a testovacích
Bosch centrech. Navíc jim umožňují, aby zde sami získali
odborné znalosti od jednoho z největších světových výrobců
benzínových systémů.

Diagnostika a náhradní díly
- vše z jednoho zdroje

Pouze společnost Bosch, přední dodavatel
pro originální výbavu vozů, je schopna poskytnout
komplexní systémy a odborné znalosti pro dílny
a trh s autopříslušenstvím.
Komponenty pro motorová vozidla
f Zásobování, prodej a logistika
f Celosvětová logistická síť
f Více než 130 000 náhradních dílů
Diagnostika
f Testovací technika
f ESI (tronic) software
f Dílenské vybavení
f Technická hotline a odborné poradenství
f Technická školení
f Aktivní podpora pro všechny značky

Změny vyhrazeny
Distribuce:
Robert Bosch odbytová s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4
tel.: +420 261 300 414
www.bosch.cz/aa
www.bosch.sk/aa

