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   MOŻLIWOŚCI

Diagnoza sterowników  
w pojazdach użytkowych 
Modułowe narzędzia do szybkich napraw



Korzystając z modułowego sprzętu do diagnozowania sterowników  
w pojazdach ciężarowych oraz pojazdach wykorzystywanych w terenie, 
warsztaty mogą szybko przywracać sprawność samochodów swoich 
klientów. Za pomocą podstawowej wersji testera KTS Truck  
warsztaty mogą diagnozować i serwisować wszystkie popularne  
systemy elektroniczne. Software ESI[tronic] 2.0 rozszerzony o typy infor-
macji Truck i OHW dostarcza przy tym potrzebnych funkcji oraz informacji.

Odpowiedni tester  
diagnostyczny  
dla każdego warsztatu

ESI[tronic] 2.0
Typy informacji Truck, OHW 1 oraz OHW 2
 
Obszerne oprogramowanie do diagnozowania pojazdów 
ciężarowych, przyczep, autobusów oraz maszyn 
rolniczych, budowlanych i silników specjalnych.
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KTS Truck 

Podstawowy tester Bosch do diagnozowania systemów 
w pojazdach ciężarowych (w połączeniu z DCU 220 lub 
każdym ogólnie dostępnym laptopem/PC).
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Bosch KTS Truck oraz ESI[tronic] 2.0,  
jak również dedykowane do pojazdów 
adaptery, pozwalają warsztatom serwisować 
w szerokim zakresie prawie wszystkie typy 
pojazdów ciężarowych.

Moduł KTS Truck z DCU 220 

Kompletne rozwiązanie do diagnozowania 
pojazdów użytkowych.

Str. 09



ESI[tronic] 2.0  
Truck

Inteligentne oprogramowanie Bosch ESI[tronic] 2.0 z typem 
informacji Truck wspomaga warsztaty w wykonywaniu nieza-
wodnej diagnostyki, kompletnych przeglądów okresowych 
oraz skutecznych napraw wszystkich popularnych pojazdów 
ciężarowych, przyczep, lekkich ciężarówek oraz autobusów 
w Europie, Azji, Ameryce Południowej i Północnej. Program 
oprócz diagnozy sterowników zawiera również techniczne 
informacje, jak schematy elektryczne, instrukcje napraw i ser-
wisowania oraz dane o systemach od znanych producentów 
pojazdów użytkowych.

Informacje o pojeździe: ważne, podsta-
wowe informacje na temat pojazdów cięża-
rowych, takie jak model, moc, oznaczenie 
silnika i konfiguracja osi, tworzą podstawy do 
prawidłowego diagnozowania w warsztatach 
specjalizujących się w naprawach ciężarówek

Diagnozowanie: oprogramowanie odczy-
tuje i może usuwać kody usterek, wybiera 
rzeczywiste wartości, aktywuje nastawniki, 
resetuje interwały serwisowe i adaptuje 
komponenty

Schematy elektryczne: intuicyjne prowa-
dzenie użytkownika z dynamicznym opisem 
podzespołów zapewnia szybką i łatwą 
obsługę

Serwisowanie: półroczne i roczne prze-
glądy okresowe z dodatkowymi punktami 
kontrolnymi są dostępne w dowolnym 
momencie

Dane techniczne: informacje o kompo-
nentach z wartościami zadanymi, napię-
ciem wyjściowym, krzywymi charaktery-
styk itp. wspierają wyszukiwanie usterek

Katalog części zamiennych: dostęp do 
kompletnego katalogu części zamiennych 
Bosch i ZF Services, w tym informacji 
serwisowych oraz instrukcji montażu marek 
Sachs, Lemförder, Boge i ZF Parts

Opis ESI[tronic] 2.0 z typem 
informacji Truck:
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Numer katalogowy
1 987 P12 400

ESI[tronic] 2.0 Truck
Szybka i łatwa diagnoza popularnych  
systemów w pojazdach ciężarowych i dostawczych



ESI[tronic] 2.0  
Off-Highway

W oprogramowaniu diagnostycznym ESI[tronic] 2.0 
Off-Highway 1 oraz 2 warsztat ma do dyspozycji infor-
macje na temat diagnozowania, serwisowania i naprawy 
pojazdów wykorzystywanych w rolnictwie, maszyn bu-
dowlanych i silników do nich. Licencje na ESI[tronic] 2.0 
OHW 1 oraz OHW 2 mogą być stosowane razem  
z licencją na ESI[tronic] 2.0 Truck, jak również osobno.

Mocna podstawa: struktura programu bazuje 
na przyjaznemu w obsłudze ESI[tronic] 2.0 
Truck do pojazdów ciężarowych. Jest on uzu-
pełniony o licencje na ESI[tronic] 2.0 OHW 1 
oraz OHW 2 obejmujące maszyny rolnicze, 
maszyny budowlane i silniki do nich. Zakres 
informacji o pojeździe, diagnoza, schematy 
elektryczne, serwisowanie, dane techniczne 
oraz dostęp do katalogu części zamiennych są 
również dostępne w programie ESI[tronic] 2.0 
Off-Highway.

Dodatkowe informacje: typy informacji OHW 1 
 i OHW 2 zawierają funkcje regulacyjne i para-
metryzację dla silników, jak również diagnozę 
instalacji hydraulicznych. Ponadto oprogra-
mowanie diagnostyczne oferuje informacje 
techniczne na temat instalowania i usuwania 
podzespołów.

Kompatybilność: ESI [tronic] 2.0 OHW funkcjo-
nuje  ze wszystkimi modułami KTS Truck tylko 
drugiej generacji (od kwietnia 2013 r.). Może być 
używany z Bosch DCU 220 lub dowolnym stan-
dardowym laptopem/PC.

Elastyczność: ESI[tronic] 2.0 OHW jest dostęp-
ne w dwóch wersjach. W zależności od potrzeb 
mogą one być licencjonowane osobno lub wyko-
rzystywane w kombinacjach.

Opis ESI[tronic] 2.0 z typem
informacji Off-Highway (OHW):
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Numer katalogowy

ESI[tronic] 2.0 
Maszyny rolnicze (OHW 1)
1 987 P12 260

ESI[tronic] 2.0
Maszyny budowlane i silniki (OHW 2)
1 987 P12 278
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450450
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ESI[tronic] 2.0 z typem informacji 
Truck i Off-Highway pokrywa 
około 450 marek pojazdów.

450450
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Moduł KTS Truck –  
Idealne, podstawowe  
narzędzie dla warsztatów
KTS Truck jest podstawowym przyrządem Bosch do diagnozowania 
pojazdów ciężarowych. Połączony poprzez gniazdo USB lub Bluetooth 
z tabletem DCU 220 lub każdym dostępnym laptopem/PC, przyrząd 
ten oferuje warsztatom, dzięki osobno dostępnemu ESI[tronic] 2.0  
z typem informacji Truck, w szerokim zakresie diagnostykę, wyszuki-
wanie usterek, usuwanie awarii oraz serwisowanie pojazdów.

KTS Truck
 

 � Moduł KTS Truck do samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep, 
autobusów, a także maszyn rolniczych, maszyn budowlanych i silników

 � Jednoznaczna komunikacja za pomocą multipleksera z rozpoznawa-
niem adaptera przewodów: łączenie linii K i L, SAE i CAN ze wszystki-
mi możliwymi stykami w złączu OBD

 � Wbudowany moduł Bluetooth o dużym zasięgu, poszerzający możliwości 
stosowania przyrządu w pracy warsztatowej

 � Adapter USB Bluetooth do podłączenia do tabletu Bosch DCU 220 lub 
laptopa/PC

 � Solidna obudowa, przystosowana do zastosowań warsztatowych

Numer katalogowy
0 684 400 512
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Moduł KTS Truck z DCU 220  
– kompletne rozwiązanie  
do pojazdów użytkowych
Mobilny, kompletny system Bosch do diagnozy pojazdów uzytkowych składa się 

z modułu KTS Truck i tabletu Diagnostic Control Unit DCU 220 oraz dostępnego 

osobno programu diagnostycznego ESI[tronic] 2.0 z typem informacji Truck i/lub 

OHW. W ten sposób warsztaty są doskonale wyposażone w narzędzia do sku-

tecznego diagnozowania ciężarówek, samochodów dostawczych, autobusów,  

a także maszyn rolniczych i maszyn budowlanych.

Solidny komputer warsztatowy DCU 220 stanowi połączenie tabletu oraz no-

tebooka, umożliwiające elastyczną pracę w każdym miejscu warsztatu.  Dzięki 

łatwej obsłudze, solidnej obudowie z 11,6-calowym ekranem dotykowym, 

zintegrowanej kamerze i długiej żywotności dwóch akumulatorów litowo-jo-

nowych, warsztaty posiadające DCU 220 są przygotowane do diagnostyki 

sterowników również w przyszłości. Korzystając z programu CoRe Connected 

Repair można podłączyć przyrząd do innych urządzeń diagnostycznych, co 

usprawnia procesy pracy w warsztacie.

Moduł KTS Truck z DCU 220
 

 � Mobilność dzięki zintegrowanej technologii bezprzewodowej o wysokiej 
wydajności

 � Koncepcja adaptacji „Easy Connect“ z ok. 90 dedykowanymi adapterami  
i trzema zestawami przewodów (dostępnymi osobno) upraszcza podłącza-
nie do różnych marek i modeli oraz pozwala zaoszczędzić czas

 � DCU 220 z solidną obudową i ekranem dotykowym 11,6” zapewnia prostą 
i intuicyjną obsługę

 � Wysoka elastyczność dzięki stosowaniu jako tablet lub notebook
 � Praktyczność: nieprawidłowości w pojeździe można dokumentować za pomo-

cą zintegrowanej kamery, a potrzebne części zamienne można fotografować

Numer katalogowy
0 684 400 512 (KTS Truck) + 0 684 400 242 (DCU 220)
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Easy Connect –  
odpowiednie adaptery  
do różnych pojazdów ciężarowych

„Easy Connect” znacznie upraszcza podłączanie modułu diagnostycznego 
KTS Truck do obsługiwanego pojazdu. KTS Truck może być podłączany za 
pomocą “Easy Connect” bezpośrednio do złącza OBD. Również w pojazdach 
bez złącza OBD można go łatwo podłączyć dzięki specyficznym dla pojazdu 
przewodom adaptacyjnym. Adaptery są przy tym wymienne i zapewniają 
większą efektywność pracy. Adaptery są również rozwijane zgodnie z pokry-
ciem rynku pojazdów, zawartym w oprogramowaniu diagnostycznym. Dzięki 
modułowej koncepcji „Easy Connect” warsztaty są dobrze przygotowane na 
przyszłość.

Walizka z adapterami dostosowanymi do pojazdu
do łatwego i szybkiego podłączania, bez obawy  
o pomylenie pinów.

Numer katalogowy

Walizka z zestawem przewodów do ciężarówek 
1 687 001 944
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kodów usterek jest
rozpoznawanych przez program 
ESI[tronic] 2.0 Truck

Ponad

500.000

70.000
elektronicznych systemów
w pojazdach można serwisować
i naprawiać  przy pomocy  
KTS Truck i ESI[tronic] 2.0 Truck

Ponad

schematów elektrycznych dostępnych
w ESI[tronic] 2.0 Truck wspomaga 
warsztaty w naprawach

Ponad

40.000

Ponad

specyficznych adapterów
do około 450 marek pojaz-
dów jest dostępnych jako 
wyposażenie KTS Truck

90
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Robert Bosch Sp. z o.o.
Wyposażenie Warsztatów
02-231 Warszawa, ul. Jutrzenki 105
tel.: 22 715 40 00
www.bosch-ww.pl

Dystrybutor:

Więcej informacji na stronie:  
www.bosch-ww.pl

Kierujemy się tym, co jest 
najlepsze dla warsztatu

W technologię Boscha wyposażone są niemal wszystkie samochody na świecie. W centrum naszych 
zainteresowań są zawsze Klienci i ich potrzeby.

Tę misję realizujemy od ponad 130 lat głownie poprzez badania, pionierskie wynalazki  
(np. ESP, bezpośredni i elektroniczny wtrysk paliwa) oraz współpracę z producentami samochodów.

W naszej ofercie znajdują się: 

Części zamienne:
 systemy wtryskowe do silników diesla
 systemy wtryskowe do silników benzynowych
 systemy hybrydowe / e-mobilność
 układy hamulcowe
 świece zapłonowe
 akumulatory
 filtry
 wycieraczki
 oświetlenie
 elektroniczne układy kierownicze
 paski i zestawy rozrządu
 alternatory i rozruszniki
 produkty regenerowane (BX)

Technika diagnostyczna i wyposażenie warsztatów:
 oprogramowanie diagnostyczne
 testery usterek i diagnoskopy
 analizatory spalin i dymomierze
 urządzenia do obsługi klimatyzacji
 ładowarki warsztatowe i testery akumulatorów
 urządzenia do testowania systemów diesla
 przyrządy do kalibracji systemów wspomagania kierowcy

Usługi:
 infolinia techniczna
 szkolenia techniczne
 koncepcje serwisowe

Inspiruje nas mobilność


