
Ми пропонуємо вам

МОЖЛИВОСТІ

Модульні діагностичні рішення 
для швидкого ремонту
Діагностика ECU для комерційного транспорту



Модульне діагностичне обладнання від Bosch для комерційного 
транспорту, а також будівельної та сільгосптехніки дозволяє 
майстерням швидко повернути машини своїх клієнтів на дорогу. 
Завдяки простому в оновленні рішенню KTS Truck майстерні можуть 
виконувати роботи з діагностики та технічного обслуговування 
практично всіх розповсюджених електронних систем. Програмне 
забезпечення для діагностики ESI[tronic] 2.0 із секторами Truck і 
Off-highway (OHW) надає всі функціональні можливості та необхідну 
інформацію.

Відповідне діагностичне 
обладнання для кожної 
майстерні

ESI[tronic] 2.0
Сектори Truck (комерційний транспорт), OHW 1 
(сільськогосподарська техніка), OHW 2 (будівельна 
техніка 2)
 
Комплексне діагностичне програмне забезпечення для 
комерційного транспорту, трейлерів і автобусів, а також 
сільськогосподарської техніки, будівельної техніки та двигунів.
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KTS Truck 

Діагностичний сканер від Bosch для діагностики 
комерційного транспорту
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За допомогою рішення Bosch KTS Truck, 
програмного забезпечення ESI[tronic] 2.0   
і перехідників для конкретних 
транспортних засобів СТО можуть 
провести діагностику будь-якого типу 
комерційного транспорту.

Easy Connect 

Перехідники для підключення до різних 
видів комерційного транспорту
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ESI[tronic] 2.0 
Truck:

Сектор Truck (комерційний транспорт) програмного 
забезпечення ESI[tronic] 2.0 від Bosch допомагає 
майстерням у надійній діагностиці, повному технічному 
обслуговуванні та ефективному ремонті всього легкого 
та важкого комерційного транспорту, трейлерів і 
автобусів у Європі, Азії, Північній і Південній Америці. Крім 
діагностики ECU програмне забезпечення також містить 
технічну інформацію, таку як електросхеми, інструкції з
обслуговування та ремонту, а також системну інформацію 
для широкого ряду транспортних засобів.

Інформація про транспортний засіб: 
Програмне забезпечення містить 
важливу базову інформацію про 
комерційний транспорт, наприклад, 
серію моделі, потужність, позначення 
двигуна та осьову конфігурацію, а отже, 
є основою для глибокої діагностики

Діагностика: Програмне забезпечення 
зчитує діагностичні коди несправностей, 
надаючи варіант їх усунення, а також 
показує фактичні значення, запускає 
приводні механізми, скидає інтервали 
обслуговування та виконує функцію 
навчання компонентів

Схеми: Зрозумілі посібники 
користувача з динамічним описом 
компонентів дозволяють швидко і просто 
використовувати систему

Технічне обслуговування: У будь-який 
час доступні графіки техобслуговування 
з інтервалами в півроку або рік з 
додатковими точками контролю

Технічні дані: Докладна інформація про 
компоненти з еталонними значеннями, 
вихідні напруги, криві характеристик 
і багато чого іншого допомагає при 
пошуку та усуненні несправностей

Каталог запчастин: Доступ до повного 
каталогу запчастин Bosch и ZF Services, 
включаючи сервісну інформацію та 
інструкції з установлення для брендів 
Sachs, Lemförder, Boge и ZF Parts

Короткий огляд:
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Номер для замовлення
1 987 P12 401 (ліцензія 1 рік, вкл. оновлення)
1 987 P12 402 (ліцензія 3 роки, вкл. оновлення)
1 987 P12 412 (безлімітна ліцензія, оновлення не 
включені)

ESI[tronic] 2.0 Truck
Швидка та проста системна діагностика легкого і 
важкого комерційного транспорту



ESI[tronic] 2.0  
Off-Highway:

Сектори Off-Highway 1 і 2 (позашляхова техніка) 
діагностичного програмного забезпечення ESI[tron-
ic] 2.0 від Bosch надають майстерням інформацію з 
діагностики, технічного обслуговування та ремонту 
транспортних засобів, що використовуються в 
сільському господарстві, а також будівельної техніки 
та  двигунів. Ліцензії для ESI[tronic] 2.0 OHW1 і OHW2 
можна використовувати як разом з ліцензією ES-
I[tronic] 2.0 Truck, так і окремо.

Потужна база: Діагностичне програмне 
забезпечення працює на основі зрозумілого 
для користувачів інтерфейсі ПО ESI[tronic] 
2.0 Truck для комерційного транспорту.
Ця система була вдосконалена і оновлена 
за допомогою сегментів ПЗ ESI[tronic] 2.0 
OHW1 і OHW2, з додаванням інформації з 
сільськогосподарської техніки, будівельної 
техніки та двигунів. У діагностичному 
програмному забезпеченні ESI[tronic] 
2.0 Off-Highway доступна інформація про 
транспортний засіб, діагностику, схеми, 
технічне обслуговування та технічні дані, а 
також є доступ до каталогу запчастин.

Додаткова інформація: Для двигунів 
сектори OHW1 і OHW2 забезпечують 
функції налаштування та параметризації, 
а також діагностики гідравлічних систем. 
Крім того, діагностичне програмне 
забезпечення містить детальні технічні дані 
з встановлення та зняття компонентів.

Сумісність: ESI[tronic] 2.0 OHW працює 
тільки з модулями KTS Truck другого 
покоління і вище (із квітня 2013 року). Його 
можна використовувати з Bosch DCU 220 
або будь-яким іншим звичайним ноутбуком 
або ПК.

Гнучкість: ESI[tronic] 2.0 OHW 
поставляється у двох варіантах. За 
необхідності ліцензії можна отримати як 
окремо, так і разом.

Короткий огляд:
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Номер для замовлення

ESI[tronic] 2.0 
Сільськогосподарська техніка (OHW1)
1 987 P12 261
(ліцензія 1 рік, вкл. оновлення)

ESI[tronic] 2.0
Будівельна техніка та двигуни (OHW2)
1 987 P12 279
(ліцензія 1 рік, вкл. оновлення)
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450450
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ESI[tronic] 2.0 із секторами Truck і 
Off-Highway охоплює приблизно  
450 брендів.

450450
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KTS Truck –  
рішення для кожної 
майстерні:
KTS Truck являє собою модульне діагностичне обладнання для 
діагностики комерційних транспортних засобів. Обладнання, 
що підключається до DCU 220 або будь-якого іншого звичайного 
комп’ютера через USB або Bluetooth, разом із програмним 
забезпеченням ESI[tronic] 2.0 сектором Truck спрощує комплексну 
діагностику, пошук і усунення несправностей, а також дозволяє 
проводити регулярне технічне обслуговування та сервісні роботи в 
майстернях.

KTS Truck
 

 � Модуль KTS Truck для легкого і важкого комерційного транспорту, 
трейлерів, автобусів, а також сільськогосподарської, будівельної 
техніки та двигунів

 � Просте з’єднання через мультиплексор і визначення адаптера: 
K- і L-Line, перемикання SAE і CAN

 � Вбудований модуль дальньої дії Bluetooth для забезпечення високої 
мобільності в майстерні

 � Перехідник Bluetooth USB для підключення до Bosch DCU 220 або 
будь-якого іншого комп’ютера

 � Міцний корпус для використання в майстерні

Номер для замовлення
0 684 400 512
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Easy Connect –  
перехідники для підключення до різних 
видів комерційного транспорту

Концепція «Easy Connect» (Просте підключення) значно спрощує підключення 
діагностичного модуля KTS Truck до транспортного засобу. KTS Truck можна 
підключити прямо до роз’єму  OBD за допомогою «Easy Connect».
Завдяки лінійці перехідників для різних транспортних засобів обладнання 
так само просто можна підключити до автомобілів і без роз’ємів OBD. 
Перехідники додатково адаптуються відповідно до автомобілів, на які 
поширюється діагностичне програмне забезпечення. Завдяки модульній 
концепції «Easy Connect» майстерні зможуть іти в ногу з часом. 

Кейс із перехідниками для різних транспортних засобів
для простого і швидкого підключення. 

Номер для замовлення

Кейс із набором кабелів для вантажівок
1 687 001 944
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діагностичних кодів 
несправностей включено 
в діагностичне програмне 
забезпечення ESI[tronic] 2.0 Truck

Більше

500 000

70 000
електронних систем KTS Truck і
ESI[tronic] 2.0 Truck полегшують  
технічне обслуговування й 
ремонт

Для більше ніж

схем є в ESI[tronic] 2.0 Truck

Більше

перехідників для різних 
транспортних засобів 
приблизно 450 брендів 
доступно для KTS Truck

90

Понад

40 000



Технології компанії Bosch застосовуються практично в усіх автомобілях на земній кулі. Люди та 
забезпечення їхньої мобільності залишаються головними пріоритетами компанії Bosch.

Для досягнення цієї мети ми використовуємо наш багатий новаторський досвід у сфері наукових 
розробок протягом останніх 125 років.

Ми створили унікальну пропозицію, яка включає запасні частини, діагностичне обладнання та 
сервісні концепції:

 � Рішення для ефективного ремонту транспортних засобів 

 � Діагностичне обладнання і програмне забезпечення для СТО 

 � Найбільший у світі асортимент запчастин, у тому числі й відновлених 

 � Широка мережа дистриб’юторів, що дозволяє швидко здійснювати доставку в будь-яку точку 
країни 

 � Служба підтримки, яка надає технічні консультації 

 � Технічні тренінги та вебінари по різних продуктах 

 � Маркетингова підтримка

Нами рухає ефективність

ТОВ Роберт Бош Лтд.

пр. П. Тичини, 1в, офіс А701
02152 Київ
Україна

www.bosch.ua

дізнайтесь більше на сайті:

Нами рухає ваше 
натхнення

boschaftermarket.com


