Täydellinen ohjelmistoratkaisu,
joka turvaa korjaamosi tulevaisuuden: Boschin ESI[tronic]
Säästä aikaa ja rahaa ESI[tronic]-ohjelmiston avulla
• Yksinkertainen käyttö
• Nopea ajoneuvon haku
• Laaja markkinakattavuus
• Säännölliset päivitykset
• Standardoitu järjestelmä kaikille ajoneuvomerkeille

Boschin ESI[tronic]:
Ajoneuvodiagnoosi ja vianetsintä
Modulaarinen rakenne:
Hinnaltaan edullisen KTS-testauslaitteen ansiosta
pystyt korjaamon tietokoneella hyödyntämään kattavia
diagnoosiohjelmistoja. Liitäntä ajoneuvoon on helppoa.

Tehokas testauslaite ja optimaaliseksi räätälöity

Dieselautot lisääntyvät –

korjaamon ohjelmisto takaavat huollon laadun

tartu uusiin myyntimahdollisuuksiin

Auto on entistä enemmän kehittymässä ”pyörien

Dieselmoottoreiden suosion jatkuva kasvu tarjoaa

päällä kulkevaksi tietokoneeksi”. Ainoastaan

uusia mahdollisuuksia. Muutaman vuoden sisällä

ammattimaiset diagnoosijärjestelmät pystyvät

modernien dieseljärjestelmien markkinaosuus tulee

vastaamaan korjaamoiden uusiin haasteisiin.

ylittämään 50 % rajan. Kun vianmääritys suoritetaan

Vianetsintää koskevia ohjeita sisältävä, aikaa säästävä,

KTS-testauslaitteella ja ESI[tronic]-ohjelmistolla,

käytännöllinen ohjelmisto on aivan yhtä tärkeä kuin

korjaamot pystyvät vaihtamaan uudenaikaisien ajoneu-

tehokkaat testauslaitteet. Boschin KTS-testerit ja

vojärjestelmien vialliset komponentit ja saavat näin

ESI[tronic]-ohjelmisto ovat ihanteellinen perusta

uusia myyntimahdollisuuksia. Vielä jokin aika sit-

korjaamon laadulle ja kannattavuudelle.

ten tämä ei ollut mahdollista. Dieselin ruiskutusjärjestelmän komponentit pystyttiin testaamaan vain
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mekaanisesti ja yleensä vasta sen jälkeen, kun ne oli
purettu pois paikoiltaan.

Innovatiivinen ja luotettava:
Ammattimainen järjestelmädiagnostiikka

Tuhannet korjaamot luottavat KTS-sarjan laitteisiin
Laitteisiin on lisätty uusia käyttöä helpottavia käteviä
toimintoja:

•

Vaivaton ohjainlaitediagnoosi: KTS 650

Varautuminen tulevaisuuteen intergroidun
kytkentäsovittimen ansiosta
Kytkentäsovitin tunnistaa kaikki tällä hetkellä tunnetut
diagnoosiliitäntäprotokollat.

•

Langatonta teknologiaa liikuteltavuuden helpottamiseksi
Langaton Bluetooth -tiedonsiirto jopa 100 metrin
etäisyydelle lisää liikuteltavuutta.

•

Laajennettua mittaustekniikkaa kattavaan vianetsintään
Diagnoosioskilloskooppi näyttää esim. CAN-väylän graafisesti.
Korjaamollasi säästetään aikaa vianetsinnän nopeutuessa: Kaikki
toiminnot ovat helppokäyttöisiä automaattisesta järjestelmän
hausta ja ajoneuvon tunnistuksesta aina diagnoosia ja
korjauksia koskevaan kattavaan ohjeistukseen saakka.

Uusi sukupolvi: KTS 570/540 ja KTS 670

Kytkentäsovittimessa on piiri, joka kytkee navat testattavan
ajoneuvomallin vaatimalla tavalla ESI[tronic]-ohjelmiston
ohjaamana. Tämä mahdollistaa KTS-testerin nopean, varman
ja helpon liitännän ajoneuvoon. Kytkentäsovittimen ansiosta
testattava järjestelmä yhdistetään aina oikealla tavalla ja luetaan
oikealla diagnoosiprotokollalla.
Kaikkien automerkkien testaus ja korjaus Boschin
ajoneuvojärjestelmäanalyysin avulla
Korjaamon testaustekniikkaa voidaan käyttää hyväksi parhaiten,
kun sitä voidaan laajentaa yksilöllisesti vastaamaan korjaamon
tarpeita. Boschin testauslaitteet sisältävät tämän mahdollisuuden: KTS-sarjan laitteita voidaan laajentaa kattavaksi

Helppoa testausta:
Langaton KTS 570/540

ajoneuvojärjestelmädiagnoosiksi, koska monien vikatapausten
selvittäminen ei ole mahdollista vain järjestelmän itsediagnoosijärjestelmän avulla. Ajoneuvon komponenttien testaus
on usein välttämätöntä uudenaikaisten ajoneuvojen monimutkaisen tekniikan takia.
Uusimman tekniikan mukaiset testauslaitteet (esim. FSA 720 ja
FSA 740) mahdollistavat vian tarkan paikallistamisen ja ajoneuvon
komponenttien testaamisen usein komponentteja irrottamatta.

Top-Diagnosestation:
FSA 750
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ESI[tronic] auttaa korjaamoasi menestymään

Yleiskuva ESI[tronic]-ohjelmiston tarjonnasta:
Ajoneuvovarusteet

Ajoneuvon mekaniikka ja huolto-ohjeet

Ohjeajat

Testausarvot dieselpumpuille ja -komponenteille

Vianetsintäohjeet

Korjaamojärjestelmä ajoneuvojen huoltoväleille

Järjestelmädiagnoosit

ja tarjousten valmisteluun

Komponenttien varaosat

Sähköjärjestelmien kytkentäkaaviot

ESI[tronic]-ohjelmiston ansiosta käytettävissäsi ovat

Työskentely ESI[tronic]-ohjelmiston avulla ei koskaan

kaikki korjaamossa tarvittavat tekniset tiedot.

ole ollut näin helppoa. Käyttäjäystävällisen liittymän ja
kaikkien automerkkien standardoidun
hakujärjestelmän ansiosta pääset käsiksi kaikkiin
tietoihin helposti ja nopeasti.
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Turvaa tulevaisuutesi ESI[tronic]ohjelmistolla

ESI[tronic] kattaa korjaamon päivittäisen työsken-

ESI[tronic] on eri tieto-osioista koostuva järjestelmä,

telyn tarpeet. Tiedot päivitetään säännöllisesti, joten

joka on heti valmis käytettäväksi tietokoneessasi ja

myöskään uusien ajoneuvojen huolto ei ole ongelma.

jota voidaan laajentaa Boschin testauslaitteilla.
Täydellinen ratkaisu, joka on ainutlaatuinen korjaamomarkkinoilla ja jonka osiot voit valita korjaamosi
yksilöllisten vaatimusten mukaisesti.
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Yleiskuva ESI[tronic]-ohjelmiston tarjonnasta:
Käyttöalue

Luettelot ja varaosat

Tilausten käsittely ja kustannusarviot

Diagnosointi ja ajoneuvon korjaaminen

Tieto-osio

A

Ajoneuvon varusteet

D

Dieselvaraosat

E

Sähkövaraosat

F

Sähkövaraosien arkisto

ZD

Zexelin dieselvaraosat

B

Ohjeajat

S

Ajoneuvon huolto

TD

TecDoc-varusteet

C

Ajoneuvodiagnostiikka

KTS
200

Diagnosointi ja komponenttien korjaus
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Sisältö

Ajoneuvodiagnoosi KTS 200:lle

M

Ajoneuvon mekaniikka

P

Korin kytkentäkaaviot

K

Komponenttien korjausohjeet

W

Dieselruiskutuspumppujen testausarvot

ZW

Zexel-dieselkomponenttien testausarvot

t

Oikea valinta jokaiseen korjaamoon
Laajuus

• Noin 27 000 henkilöauton, 15 000 hyötyajoneuvon, 5700 moottoripyörän ja 8000 traktorin
sekä erikoisajoneuvon tiedot

Sivu

• Boschin ajoneuvovarusteiden markkinakattavuus
on 95 % Länsi-Euroopan markkinoilla
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• 63 000 ajoneuvon ja moottorin tunnistus

Laajin saatavilla oleva Boschin dieseltuotteiden luettelo
• Yli 34 000 varaosalistaa, joissa yli 380 000
varaosaa

• Laadukkaat räjäytyskuvat
• Portaaton zoomaustoiminto
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•

• Yksityiskohtaiset laadukkaat räjäytyskuvat
• Portaaton zoomaustoiminto
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•

Laajin saatavilla oleva Boschin sähkökomponenttien luettelo, joka sisältää yli 15 000 varaosalistaa ja yli 380 000 varaosaa

• Arkistossa noin 1500 varaosalistaa vanhemmille ajoneuvoille

• Zexel-ohjelmisto
• Zexel-dieseltuotteiden luettelo

• Yli 4,5 miljoonaa ohjeaikaa, yli 8 miljoonaa
lisätekstiä 10 000 suosituimmalle henkilö- ja
pakettiautolle

• Huoltotyöt ja tarkastukset sekä kuluvien osien korjaukset
• Kustannusarvion teko ja tietojen siirto korjaamon
ATK-järjestelmään

• Sähkövarusteiden, diesel- ja paineilmavarusteiden varaosalistat

ESI[tronic]:
Diagnoosi-,
korjaus- ja huoltoohjelmistot
Jokainen korjaamo voi valita
ESI[tronic]-ohjelmiston
tietosisällön siten, että se
vastaa korjaamon yksilöllisiä
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vaatimuksia.
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Järjestelmävaatimukset
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Testausvälineet

• Yksityiskohtaiset räjäytyskuvat ja varaosalistat

• Eri valmistajien ohjeaikojen selkeä järjestely ja
yhtenäinen näyttö muodossa tunnit:minuutit
• Näyttö euroina

• Boschin KTS-testeri

• Määräaikaishuoltojen täsmällisesti määritelty
sisältö, tiedot myös tarvittavista varaosista ja
työhön kuluvasta ajasta
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Korjaamon tietokone

• Suoritin:
Pentium IV/2 GHz

• TecDoc-tiedot, joilla voidaan laajentaa
ESI[tronic]-järjestelmää muilla kuin Boschin
valmistamilla osilla

• Mahdollisuus syöttää korjaamon omia hintoja
• Mahdollisuus siirtää korjaamon hinnasto
ohjelmaan

• Kattavin markkinoilla oleva merkistä riippu-

• Korjaamokohtaisia vianhakuohjeita

maton korjausohje- ja diagnostiikkaohjelmisto Euroopassa
• Bensiini- ja dieselmoottorien ohjausjärjestelmät sekä autojen jarrujärjestelmät - Boschin
ja muiden valmistamat

voidaan käyttää missä tahansa tietokoneessa
ja liittää siihen Boschin testeri
• Korjaamo voi valita tarvitsemansa osa-alueet

• Edelleen kehitetty diagnoosiohjelmisto

• Monipuoliset ja kattavat diagnosointi-

KTS 200 varten
• Nopea ja helppo käyttää

• Laaja markkinakattavuus

• Huolto- ja tarkastustiedot
• Ajoneuvon tekniset tiedot

• Pyörien suuntaustiedot ja ilmanpainetaulukot
• Jakohihnojen vaihto-ohjeet sekä irrotus-

toiminnot
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•
•
•
•

256 MB RAM
Kiintolevyn koko: 40 GB
DVD-asema, Dual Layer
Portit: Vähint. kaksi USB 2.0

Käyttöjärjestelmät

• MS-Windows XP
• Windows Vista (2007/3)
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ja asennusohjeet
ESI[tronic]-ohjelmisto toimi-

• Ajoneuvojen sähköjärjestelmien ja elektroniikan
kytkentäkaaviot standardoidussa muodossa

• 822 000 osakytkentäkaaviota ja 22 800
täydellistä kytkentäkaaviota
• Mukana zoomaus- ja tulostustoiminnot

tetaan DVD-levyllä.
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Kestotilauksen ansiosta tiedot
päivitetään säännöllisesti.
Tilatut tieto-osiot (esim.
ESI[tronic]-C) vapau-

• Korjausohjeet, huolto-ohjeet ja tekniset
tiedotteet diesel- ja sähkökomponenteille

• Yhteensä noin 1400 rivipumpun ja 11 250

• Varaosat D- ja E-osioista, pumppujen
testausarvot W-osiosta
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tetaan yksilöllisesti.

tallennuksesta pöytäkirjan tulostukseen saakka

kombinaation testausarvot
• Täydellinen testaus aina mitattujen arvojen

• Kaikki testauksen vaiheet näytetään optimaa-

• Testausarvot Zexelin dieselkomponenteille

• Täydellinen testaus aina mitattujen arvojen
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lisessa järjestyksessä

tallennuksesta pöytäkirjan tulostukseen saakka

Pidätämme oikeuden muutoksiin
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ESI[tronic] Varusteet ja varaosat
Hyödyllinen

Selkeä järjestely

Näet välittömästi, onko

Näyttöön tulee räjäytyskuva,

tuotteesta kuvaa jonka

josta komponentin varaosat

saat näyttöön hiirtä

sekä osakokonaisuudet

napsauttamalla.

(punaisella) ovat välittömästi
tunnistettavissa.

ESI[tronic]-A ”Ajoneuvovarusteet”:
Korjaamosi perustietokanta
ESI[tronic]-A mahdollistaa ajoneuvon oikean tunnistuksen
ja Boschin ajoneuvovarusteiden tunnistuksen. ESI[tronic]-A

ESI[tronic]-D ”Dieselvaraosat”:
Dieselkomponenttien varaosat alkuperäisten dieselosien tärkeimmältä
toimittajalta

on edellytys muiden ESI[tronic]-osioiden käytölle.

AD

Dieseljärjestelmien korjaamisesta on tulossa entistä

Boschin ajoneuvovarusteiden hakemisto ja vertailut

vaativampaa. Tekniikan kehittyessä ruiskutuspaineet

ajoneuvovalmistajien varaosanumeroiden kanssa

ovat korkeampia ja polttonesteen annostelu tarkempaa.

ESI[tronic]-A mahdollistaa pääsyn noin 27 000 henkilö-

Korjauksissa ja huolloissa tarvittava tietotaito kasvaa

auton, 15 000 hyötyajoneuvon, 5700 moottoripyörän ja

jatkuvasti. Bosch on alkuperäisten dieselkomponenttien

8000 traktorin sekä erikoisajoneuvon tietoihin.

johtava valmistaja. Boschin ESI[tronic]-D tarjoaa

Markkinakattavuus on 95% Boschin ajoneuvovarusteille

mekaanikolle tarvittavan tuen ja tarkkoja tietoja (esim.

Länsi-Euroopan ajoneuvomarkkinoilla. Voit myös verrata

dieselkomponenttien räjäytyskuvia ja varaosalistoja).

Bosch-numeroita ajoneuvovalmistajien varaosanumeroihin.

Boschin dieselkomponentit, kattavasti ja yksityis-

Selviä etuja oikeilla varusteilla

kohtaisesti

•

Boschin kaikkien ajoneuvovarusteiden yksityiskohtaisesta

ESI[tronic]-D on markkinoiden kattavin Boschin diesel-

luettelosta on korjaamolla paljon hyötyä

tuotteiden luettelo. Se sisältää 34 000 varaosalistaa ja yli

•

Selkeä vertailumahdollisuus ajoneuvovalmistajien

380 000 osaa. Varaosien tunnistus on usein mahdollista

tilausnumeroihin

ainoastaan räjäytyskuvien kautta. Kuvien rakenne on selkeä

•
•

Monipuolisuus: Tietojen järjestely yksilöllisiin alaryhmiin

ja niihin kuuluviin alaryhmiin, täydelliseen varaosalistaan ja

tai näyttö kokonaisuutena tarpeesta riippuen

tilausnumeroon päästään hiirtä napsauttamalla.

Lisäetuna tiedot muista ajoneuvoista, joissa
tuotetta käytetään

Boschin dieselkomponenttien täydellinen yleiskuva,
räjäytyskuvat ja varaosalistat tarjoavat selviä etuja.

•

Dieselkomponenttien rakenne esitetään yksityiskohtaisten räjäytyskuvien avulla

•

Dieselkomponentti jaetaan osiin osakokoonpanoista
aina pienimpään yksittäiseen osaan saakka

•

Laajoja mahdollisuuksia lukuisten erikoistoimintojen
kautta: Esimerkiksi yksityiskohtaisten tietojen automaattinen näyttö, varaosalistojen monivaiheinen ja
muunneltava näyttö, zoomaustoiminto

•

Tietoja muista komponenteista, joissa varaosaa
käytetään
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Täsmälliset
yksityiskohdat

Arkisto
Myös vanhemmista tai

Hiirtä napsauttamalla saat

hyvin vanhoista tuot-

näyttöön tarkkoja yksityis-

teista on luotu räjäy-

kohtia sisältävän räjäytys-

tyskuvat, joten niiden-

kuvan, josta pystyt välit-

kin tiedot ovat saatavilla

tömästi tunnistamaan

digitaalisessa muodossa.

osakokonaisuuksia ja
varaosia.

ESI[tronic]-E ”Sähkövaraosat”:
Sähkökomponenttien ja varaosien
tietokanta

ESI[tronic]-F ”Varaosa-arkisto”:
Hyödyllinen, kun tarvitaan vanhojen
tuotteiden tietoja

Ajoneuvojen eri mallien jatkuvasti lisääntyessä korjaa-

Varaosien tarve on erityisen suuri vanhojen ajoneuvojen

moilla on vaikeuksia saada aina käyttöönsä tarvittavat

kohdalla, koska ajoneuvojen käyttöaika on pitkä. Korjaa-

tiedot ajoneuvon sähkökomponenteista.

mon ei ole helppoa saada tietoja jokaisesta yksittäisestä

Boschin ESI[tronic]-E helpottaa tilannetta huomattavasti.

ESI[tronic]-F:n ansiosta tietojen työlästä hakemista

EF

varaosasta, koska eri malleja on niin suuri määrä. Boschin

Se sisältää kaikki ajoneuvojen sähköjärjestelmiin kuuluvat

vanhoista asiakirjoista ei enää tarvita. Ohjelmisto säästää

varaosat ja esittää ne selkeässä, systemaattisessa

kallista työaikaa ja estää vanhojen varaosalistojen

muodossa.

katoamisen.

Boschin sähkökomponentit, yleiskuvana ja

Arkisto sisältää noin 1500 varaosalistaa. Listat ovat

yksityiskohtina

saatavilla vain tässä DVD-paketissa.

ESI[tronic]-E on markkinoiden kattavin Boschin sähkökomponenttien luettelo. Se sisältää 15 000 varaosalistaa ja yli

Vaivatonta tiedonhakua

380 000 yksittäistä osaa. Ajoneuvojen sähköjärjestelmien

ESI[tronic]-F sisältää sähkö-, diesel- ja paineilma-

yksittäisten varaosien tunnistaminen on usein mahdollista

järjestelmien vanhoja varaosalistoja.

ainoastaan räjäytyskuvien kautta. ESI[tronic]-E:stä löydät
nopeasti komponenttien selkeät, yksityiskohtaiset pii-

Vanhojen tuotteiden varaosia ja piirustuksia

rustukset sekä niihin kuuluvat varaosaluettelot ja

•

Piirustusten ja vanhojen osien tiedot sijaitsevat

•

Ei erillistä ohjelman tilausta - kun hankit ESI[tronic]-F:n

samassa arkistossa tiiviissä ja selkeässä muodossa

tilausnumerot.

Boschin sähkökomponenttien selkeä, täydellinen

kerran, käytettävissäsi ovat kaikki tarvittavat vanhojen

yleiskuva sekä räjäytyskuvat ja varaosalistat

tuotteiden varaosia koskevat tiedot muodossa

•
•

Sähkökomponenttien rakenne havainnollistetaan
ainutlaatuisten yksityiskohtaisten räjäytyskuvien avulla

Boschin ajoneuvovarusteilla on 95% markkinakattavuus

Sähkökomponentti jaetaan osiin osakokoonpanoista

Länsi-Euroopassa

aina pienimpään yksittäiseen osaan saakka

•

Laajoja mahdollisuuksia lukuisten erikoistoimintojen
kautta: Esimerkiksi yksityiskohtaisten tietojen automaattinen näyttö, varaosalistojen monivaiheinen ja
muunneltava näyttö, zoomaustoiminto

•

Tietoja muista komponenteista, joissa varaosaa
käytetään
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ESI[tronic]-C Diagnoosi ja korjaukset
ajoneuvossa
Arvot

Mitta-

yleismittaritoimin-

arvoikkuna

nolta

Ohjainlaitediagnoosi:
Menestyksekkään korjaamisen
perusta

SIS-vianetsintäohjeet
(Service Information System)
auttavat selviytymään tehtävästä
nopeammin

C

Moottoriajoneuvoissa olevan elektroniikan määrän kasvaes-

ESI[tronic]-C sisältää sekä Boschin että muiden

sa yksinkertaistenkaan huoltotöiden suorittaminen ei pian

valmistajien bensiini- ja dieselajoneuvojen moottorin-

ole enää mahdollista ilman ohjainlaitediagnoosia:

ohjausjärjestelmien, jarrujen ja vaihteiston ohjausjär

•

jestelmien, korielektroniikan sekä muiden vastaavien

Ajoneuvojen valmistajat määräävät kaikkien vikamuistien
lukemisen huoltojen yhteydessä

•

Korjaamot tarvitsevat ohjainlaitediagnoosia

huoltovälien näytön ohjelmointiin ja jopa töihin, jotka
aikaisemmin olivat pelkästään mekaanisia

•

Jarrujärjestelmät (esim. ABS, TCS ja ESP) vaativat

järjestelmien vianetsintää koskevia tietoja

•
•
•
•

Systemaattinen vianetsintä
Asiakkaan vianselvitykseen perustuva vianhakukaavio
Vikamuistin sisällön linkitys SIS-vianetsintäohjeisiin
ESI[tronic]-C:n rakenteen ansiosta laajasta tuotevali-

erilaisia aktivointeja kun järjestelmään vaihdetaan

koimasta voidaan valita juuri oikea korjaamolle sopiva

jarruneste, -palat tai järjestelmä ilmataan

yhdistelmä

•

Säännölliset päivitykset

ESI[tronic]-C:n sisältö:
SD (ohjainlaitediagnoosi)
Boschin testausvälineiden ohjelmisto
ohjainlaitetietojen lukuun
SIS (Service Information System)
SIS-vianetsintäohjeita voidaan lukea myös
t

tietokoneella johon ei ole liitetty Boschtestilaitetta
CAS[plus]
Linkittää SD-ohjainlaitediagnoosin,
SIS-vianetsintäohjeet ja yleismittarilla mitatut arvot
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SIS-vianetsintäohjeet

Saat aina yleiskuvan CAS[plus]järjestelmän ansiosta

Valmiina tulevaisuuden dieseljärjestelmien korjausmarkkinoita varten

CAS[plus] (Computer Aided Service) yhdistää ohjainlaitediagnoosin ja SIS-vianetsintäohjeet, minkä ansiosta vian-

Dieselmoottoreiden ruiskutusjärjestelmien kattava testaus-

C

etsintä on entistä tehokkaampaa. Diagnoosin ja korja-

ohjelmisto säästää aikaa ja rahaa vianetsinnässä ja korjauk-

uksen kannalta tärkeät mitta-arvot siirtyvät testilaitteesta

sissa. Tavallisten testausmahdollisuuksien (vikamuisti,

vianetsintäohjeen näyttöruutuun. SIS-vianetsintäohjeiden

mitatut arvot ja säädintestit) lisäksi ESI[tronic] sisältää

ikkuna on tässä suhteessa ESI-sovelluksen perusta. Kaikkiin

myös lisätestauksia:

tietoihin päästään täältä helposti ja järjestelmästä mitatut

•
•
•
•
•

arvot liitetään ohjeeseen

•

Ohjainlaitediagnoosin ajankohtaisia arvoja verrataan
automaattisesti vianetsintäohjeissa annettuihin

ohjearvoihin, arvot merkitään eri värein ja kirjataan
tulosteeseen

•

Ei siirtymistä vianetsintäohjeiden ja testausohjeiden välillä

Ruiskutuksen aloituksen perussäätö
Toimintotestit

Puristusmittaus
Ruiskutusmäärien vertailu
Sopeutukset ja konfigurointitoiminnot

Boschin järjestelmille ja muiden valmistajien järjestelmille!

- Kaikki vian korjaamisessa tarvittavat lisätiedot
- Kaikki yleismittaritoiminnon mitatut arvot ja
ohjainlaitteelta luetut mitatut arvot
CAS[plus] – edut ja höydyt

•
•
•

Nopea ja tehokas diagnoosi
Virheetön työskentely
Suuri asiakastyytyväisyys

SIS (service information system)

Ohjainlaitediagnoosi KTS-laitteella

Vianetsintäohjeet ilman testauslaitetta

Bensiini
moottori
C4

Dieselmoottori

Jarrujär- Mukavuus- Bensiinijestelmät järjestelmät moottori

Voit valita korjaamollesi sopivimman yhdistelmän ESI[tronic]-C-valikoimasta, jolloin pys-

Dieselmoottori

Jarrujär- Mukavuus
jestelmät järjestelmät

tyt vastaamaan kaikkiin huoltovaatimuksiin
Täydellinen ratkaisu C9

SIS-vianetsintäohjeet täydellisenä

Ihanteellinen jokapäiväiseen työskentelyyn täy-

C6

dellisen ohjainlaitediagnoosin ja vianetsintäoh-

C7

jeiden ansiosta

C8
C9

SIS-vianetsintäohjeet täydellisenä

KTS

Dieselratkaisu C7
Yhdessä testauslaitteen kanssa oikea yhdistel-

C12

mä nykyaikaisten dieseljärjestelmien diag-

C14

nosointiin ajoneuvossa

C15
C16
Tilaus sovitettavissa yksilöllisesti korjaamon vaatimusten mukaisesti.
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ESI[tronic]-C: UUTUUS! Yhtenäistetty,
yksinkertainen ja aikaa säästävä tunnistus

Henkilöauto
(oletus)

Raskas
kalusto

Diagnoo- 20 viimei- Eteenpäin
siliitännän sen merkin ajoneuvon
haku
valintaan
sijainnin
näyttö

1. vaihe: Merkki valitaan selkeästä luettelosta

2.Vaihe: Tarvittaessa ajoneuvon tarkempi tunnistus

Yksinkertaisesti nopeampaa!
Ajoneuvon luotettava tunnistus
ainoastaan kahden vaiheen kautta

•

UUTUUS! Ajoneuvon tunnistus integroitu ohjainlaitediagnoosiin

•

UUTUUS! Parannettu ja yksinkertaistettu järjestelmien haku

ESI[tronic]-C:n tunnistusjärjestelmä vaatii nyt vain

•

UUTUUS! Parannettu ja yksinkertaistettu kytkentä-

•
•

UUTUUS! 20 viimeiseksi testatun merkin listaus

C

sovittimen ohjaus

kahden vaiheen suorittamista. Kun ajoneuvo on valittu,
hiirtä napsauttamalla saadaan tiedot diagnoosiliitännän paikasta.

•

Nopeampi kytkentä myös diagnoosin suorituksen

UUTUUS! Diagnoosipistokkeen sijainti saadaan
näyttöön painiketta painamalla

aikana: Diagnostiikkaliittymää ohjataan ajoneuvokoh-

taisesti kytkentäsovittimen avulla ajoneuvon täsmällisen
valinnan tuloksena

•

Jopa 90 % ajansäästö elektronisten järjestelmien

haussa: Ohjelmisto hakee vain kyseiseen ajoneuvo-

ESI[tronic]-C näyttää aina
tarvitsemasi järjestelmät

tyyppiin todellisuudessa liitettyjä ohjausjärjestelmiä sen

•

sijaan, että se tarkistaisi kaikki teoreettisesti mahdol-

Siirtyminen diagnoosihaun ja huoltohaun välillä näp-

liset järjestelmät. Ajoneuvotyypissä mahdollisten

päimellä (F9) helpottaa diagnoosia myös rengashuol-

järjestelmien tiedot on tallennettu ohjelmistoon

loissa, jarruhuolloissa ja pikahuolloissa. Ajoneuvot on

Enemmän selkeyttä hakuun: Ajoneuvon huoltoon

eroteltu henkilöautoihin ja hyötyajoneuvoihin. Pääset

liittyvät järjestelmät voidaan hakea yhdellä haulla.

helposti ja nopeasti tarvitsemiisi elektronisten ohjauslait-

Diagnoosihaku vaativampaan vianetsintään.

teiden ja järjestelmien tietoihin.

Siirry
”Huoltohakuun”
painamalla F9

Käytä hyväksesi järjestelmän ohjelmiston
ominaisuuksia ja löydä
nopeasti kaikki järjestelmät ”Diagnoosihaku” -toiminnon avulla.
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ESI[tronic] KTS 200 -laitteelle: Vaivaton
valikoiden käyttö kätevään diagnosointiin
Nopea

Helppo

Ajoneuvon

Selkeä mitta-arvojen

tunnistus kätevällä

näyttö mahdollistaa

laitteella

luotettavan diagnoosin

Testaa helpommin, saavuta tuloksia nopeammin KTS 200 -laitteella

Joustavaa ohjainlaitediagnoosia
ESI[tronic]-ohjelmistolla

Ohjainlaitediagnoosi on nykyisin välttämätöntä myös

ESI[tronic] on ollut käytössä korjaamoissa jo monien

perinteisissä mekaanisissa korjauksissa ja huolloissa.

vuosien ajan. Ohjelmistoa on nyt muokattu käytettäväksi

Jokainen korjaamo, rengashuollot ja mekaniikkaa korjaa-

myös KTS 200 -laitteessa. Suunnittelussa painopisteenä

vat korjaamot mukaan lukien, tarvitsee elektronisia järjes-

oli nopea ja helppo käytettävyys.

telmiä koskevia tärkeitä tietoja pystyäkseen toteuttamaan
korjaustyöt oikein. Boschin KTS-laite on ratkaisu myös

Edut

huoltonäyttöjen nollaamiseen.

•
•
•
•
•
•

Täydellinen ohjainlaitediagnoosi

KTS 200

Boschin uusi KTS 200 on oikea työkalu nopeaan ja
luotettavaan ohjainlaitediagnoosiin

•
•
•
•
•
•

Ajoneuvon luotettava tunnistus

Ohjainlaitediagnoosiin pääsy on tehty helpoksi

Käyttö on helppoa selkeän valikko-ohjauksen ansiosta
Ajoneuvon helppo alkutarkastus

Testauslaite pikahuoltoon ja rengasliikkeisiin

Nopea testaus selkeän ohjauksen ansiosta

Kattavat diagnosointitoiminnot

Suuri markkinakattavuus

Haluttaessa aina ajan tasalla säännöllisten

ohjelmistopäivitysten ansiosta

• Suomenkielinen ohjelmisto

Ihanteellinen kakkoslaite jokaiseen korjaamoon

Navigointipainikkeet laitteessa oikealla ja vasemmalla
puolella

•

Heti käyttövalmis

ESI[tronic]-ohjelmisto ohjainlaitediagnoosiin KTS 200 -laitteella

KTS 200: Ihanteellinen laite, joka on pienikokoinen ja helppo käsitellä
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ESI[tronic] Ajoneuvon mekaniikka, kytkentäkaaviot ja sähköiset järjestelmät
Kattava sisältö

Toimiva

Kaikki tiedot ja asennus-

Kytkentäkaavion kompo-

kuvat yhdellä silmäyksellä:

nentti korostuu automaat-

Jakohihnojen vaihto

tisesti osalistassa

suoritetaan oikein ja
oikealla vaihtovälillä

ESI[tronic]-M ”Ajoneuvon mekaniikka” mekaanisiin töihin korjaamolla

ESI[tronic]-P”Sähköisten järjestelmien
kytkentäkaaviot”: Suoriudu tehtävästä
nopeasti

Asiakkaat olettavat, että heidän valitsemansa korjaamo

Ilmastointi, varashälytin, keskuslukitus, istuinlämmitys,

suorittaa huoltotyöt (esim. öljyn vaihto, jakohihnan

turvatyynyt, ajovalojärjestelmät, kattoluukut, sähkötoi-

tarkastus tai vaihto) nopeasti ja ennen kaikkea oikein.

miset ikkunat, hifilaitteet, vakionopeussäädin, ajonesto-

MP
Korjaamoilla on oltava käytettävissään ajankohtaiset ja

järjestelmät jne.- Ajoneuvojen sähköisten komponenttien

luotettavat, kattavat tiedot

määrä kasvaa jatkuvasti. Sähköjärjestelmien korjaus on

Kattaviin tietoihin on nopea päästä käsiksi ja ne ovat

vioiden avulla. Boschin ESI[tronic] -P -ohjelmistolla

selkeässä järjestyksessä.

pääset nopeasti tavallisten eurooppalaisten, japanilaisten

•
•

Tarkat kuvat mahdollistavat tehokkaan työskentelyn

ja amerikkalaisten ajoneuvojen sähköjärjestelmien

Selkeästi järjestetyt piirustukset helpottavat

kaavioihin.

•
•

Tietoihin on nopea pääsy toisista ESI[tronic]-tieto-osioista

nykyisin mahdollista vain yksityiskohtaisten kytkentäkaa-

työskentelyä

Aina ajan tasalla säännöllisten päivitysten ansiosta

Korjaamollasi on käytettävissä oikea kytkentäkaavio

ESI[tronic]-P tarjoaa yksityiskohtaisten kytkentäkaa-

vioiden lisäksi myös niihin kuuluvan komponenttilistan,

Ohjelmisto antaa yleiskuvan kaikista moottori-

joka sisältää komponenttien osoituksen kaaviosta.

ajoneuvoon liittyvistä mekaanisista töistä.

Listaan on koottu yli 60 ajoneuvovalmistajan, 550 malli-

•

Tekniset ajoneuvotiedot sekä bensiini- että diesel-

sarjan ja 7000 ajoneuvon komponentit, yli 822 500 osa-

ajoneuvoille

kytkentäkaaviota ja 22 800 täydellistä kytkentäkaaviota.

•

Pyörien suuntaustiedot henkilöautoille ja kevyille

hyötyajoneuvoille, tekniset tiedot ja rengaspaine-

Selviä etuja sähköjärjestelmien kytkentäkaavioiden

taulukot

ansiosta

•

Huoltokaaviot henkilöautoille ja kevyille hyöty-

•

Eri valmistajien ajoneuvojen kattavien kytkentä-

•

Jakohihna: Irrotus- ja asennusohjeet, ajoitusmerkkien

•

Ilmastoinnin, istuinlämmityksen, turvatyynyjen, ajovalo-

ajoneuvoille, huoltovälit ja huoltokuvat

•

kaavioiden valikoima yhdellä käyttöliittymällä

kuvat ja jakohihnan vaihto-ohjeet

järjestelmien, kattoluukkujen, sähkötoimisten ikku-

Huoltokuvat, joissa nostopaikat, vaihtovälisuositukset

noiden, varashälytinten, keskuslukituksen, vakionopeus-

sekä tarvittavat erikoistyökalut

säätimen, ajonestolaitteiden ja hifilaitteiden/radion
kytkentäkaaviot lisäävät korjaamon tehokkuutta

Boschin ajoneuvovarusteilla on 95% markkinakattavuus

•

Länsi-Euroopassa

Suuri määrä erikoistoimintoja, esimerkiksi yksityiskohtaisten tietojen automaattinen näyttö, osalistojen
monivaiheinen ja säädettävä näyttö, zoomaustoiminto

•
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Aina ajan tasalla säännöllisten päivitysten ansiosta

ESI[tronic] Komponenttien diagnosointiin ja
korjaukseen
Nopea

Ammattimainen

Pääsy diesel-

toleranssialueen sisällä,

Jos mitattu arvo on
arvo tulostuu vihreänä.

komponenttien

Toleranssialueen

korjauksessa

ulkopuoliset arvot

tarvittaviin tietoihin

tulostuvat punaisena.
Ohjelma laskee automaattisesti keskiarvon
ja vaihtelun

ESI[tronic]-K ”Komponenttien
korjausohjeet”: Diesel- ja sähkökomponenteille
Komponenttien korjausohjeet ovat hyödyllinen lisä

Boschin ESI[tronic]-W-ohjelmiston kautta saat noin

KW

kaikilla diesel- ja sähkövarusteiden alueilla

•

ESI[tronic]-W ”Dieseltestausarvot”:
Testausarvot dieseljärjestelmän
asiantuntijalle
11 250 pumppuyhdistelmän ja noin 1400 rivipumpun

Korjausohjeet, huoltotiedot ja tekniset tiedotteet diesel-

testiarvot. Kattava huolto- ja työskentelytuki on yhteydessä

järjestelmien (esim. dieselruiskutuspumput) sekä säh-

ESI[tronic]-D-ohjelmistoon (dieselvaraosat) ja ESI[tronic]-

kövarusteiden (esim. käynnistinmoottorit ja generaat-

K-ohjelmistoon (komponenttien korjausohjeet).

torit) komponenteille

•
•
•

Kaikki vuodesta 1998 eteenpäin saatavilla olevat

Testiarvoja ja muita tietoja dieselkomponenteille

diesel- ja sähkökomponenttien korjauksia koskevat

ESI[tronic]-W:n ansiosta voit tuoda näyttöön ja tutkia

tiedot on julkaistu ainoastaan ESI[tronic]-K:ssa

testiarvoja hiirtä napsauttamalla. Mitattuja arvoja

Varaosat ESI[tronic]-D- ja E-osioista, dieselpumppujen

verrataan ohjearvoihin ja toleranssin ulkopuolella olevat

testausarvot W-osiosta

arvot näytetään näyttöruudussa punaisina. Mitta-arvoja

Aina ajan tasalla säännöllisten päivitysten ansiosta

voidaan tarvittaessa käyttää keskiarvon ja vaihtelun

laskemiseen. Tiedot esitetään selkeästi ja vaihtelut

ESI[tronic]-K on saatavilla seuraavina osioina
K1 Korjausohjeet dieseljärjestelmille:

•
•
•

mitattujen arvojen raporttiin.

Huolto-ohjeet

Tekniset tiedotteet

Selkeitä etuja dieselkomponenttien korjauksiin

Korjausohjeet

ja säätöihin

K2 Korjausohjeet käynnistinmoottoreille/
generaattoreille:

•
•
•

sekä toleranssien ulkopuolelle jäävät arvot merkitään

Huolto-ohjeet
Tekniset tiedotteet
Korjausohjeet

K3 Korjausohjeet dieseljärjestelmille ja käynnistinmoottoreille/generaattoreille (K1:n ja K2:n sisältö)

•

Boschin dieselkomponenttien testiarvojen kattavin

saatavilla oleva tietokanta

•

Yksittäisten testivaiheiden näyttö oikeassa järjestyksessä helpottaa työskentelyä

•

Testauksen kaikki vaiheet mitattujen arvojen
tallentamisesta aina raporttien tulostukseen saakka

•

Sisältää monia käytännöllisiä toimintoja kuten esim.
keskiarvon ja vaihtelun automaattinen laskenta, mitattujen arvojen raporttien luominen, toleranssialueen
ulkopuolelle jäävien arvojen merkintä

•

Aina ajan tasalla säännöllisten päivitysten ansiosta
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ESI[tronic] tilausten käsittelyyn
ja kustannuslaskentaan
Korjaamoihin
tarkoitettu

Kaikki näkyvillä
Korjausajat näkyvät

Kaikki työsuoritteet ja

ESI[tronic]-B:n työkortissa

ohjeajat ovat näkyvillä.

selkeästi

Näet korjaukseen tarvittavan työajan ja työveloituksen suuruuden.

ESI[tronic]-B ”Ohjeajat”:
Tehokasta suunnittelua ohjeaikojen
ja pakettihinnoittelun avulla

ESI[tronic]-B :
Korjausajat aina hyvin hallinnassa

Tilanne on varmaankin tuttu: Asiakas tuo ajoneuvonsa

Selviä etuja kustannusarvioiden ja korjaamon käyttöasteen

korjattavaksi ja tahtoo tietää, kuinka kauan työ kestää ja

valmistelussa

mitä se maksaa. Ei hätää. Boschin ESI[tronic]-B-ohjel-

•

B

mistolla pääset nopeasti ja helposti oikeiden ohjeaikojen
tietoihin ja näet myös tarvittavien lisätöiden tiedot.

doidussa muodossa

•

Asiakkaalle pystytään ilmoittamaan nopeasti korjaukseen

•

Tuntiveloitus ja valuutta voidaan asettaa

Pystyt sen ansiosta vastaamaan nopeasti asiakkaan
kysymykseen.

Eri valmistajien ohjeajat esitetään selkeässä ja standar-

kuluva aika ja sen kustannukset
korjaamokohtaisesti.

Töitä koskevia tietoja jokapäiväiseen työskentelyyn:
kattavasti ja selkeässä kokoonpanossa

ESI[tronic]-B antaa käyttöösi yli 4,5 miljoonaa ohjeaikaa
ja yli 8 miljoonaa lisätekstiä noin 10 000 yleisimmälle

henkilö- ja pakettiautolle. Ohjeajat on järjestetty standardoidusti ajoneuvovalmistajasta riippumatta.

ESI[tronic]-B, -S ja -TD: Tilausten käsittelyn ja kustannusarvioiden teon apulaiset
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Selkeä järjestely
ja kattavuus

Aina käsillä
ESI[tronic]-S

Varustevalikoimat

Huoltovälit

TecDoc-tietoina

ESI[tronic]-S ”Huoltovälit”
ja tarkastukset: Kaikki tiedot yhdellä
silmäyksellä

ESI[tronic]-TD ”TecDoc-tiedot”:
Varustevalikoima ESI[tronic]-käyttöliittymässä

Huoltovälien tunteminen varmistaa yrityksen tulevai-

TecDoc tuo ajoneuvojen varaosamarkkinoille ajan-

suuden. Ajoneuvojen valmistajien määrittelemät huoltovälit

mukaiset, kattavat tiedot henkilöautojen ja hyötyajo-

sekä takuun edellyttämät säännölliset tarkastukset lisää-

neuvojen osien tunnistamiseen ja tilaamiseen.

vät liikevaihtoa ja asiakkaan tyytyväisyyttä.

•

•

STD
Osien tietokannan laajentaminen

Huoltotöiden ja -tarkastusten täydellinen laajuus, kuluvien

TecDoc-tietojen kautta - täydellinen

osien korjaukset

integrointi ESI[tronic]-käyttöliittymään

•

Huoltojen tarkasti määritelty sisältö, tarvittavien

•
•

Kiinteän hinnoittelun mahdollisuus

varaosien tilausnumerot ja ohjeajat

•

Mahdollisuus korjaamon omien hintojen antamista
varten

Tietojen siirto korjaamon tietojärjestelmään
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Helppo
tilaus

Nopea
pääsy
Nopea

Elektronisesti tai
faksilla

Halutun ESI[tronic]ohjelmiston tilaaminen

ESI[tronic]-ohjelmiston

on nopeaa ja helppoa

vapauttaminen on myös
äärimmäisen helppoa

ESI[tronic]-ohjelman tilaus
1. Saat tilauslomakkeen Boschtukkukauppiaaltasi

ESI[tronic]-ohjelman vapautus
1. Aseta ESI[tronic]-DVD
tietokoneeseen ja...

...tulosta
hakemus...

2. Täytä tilauslomake –
tukkukauppiaasi auttaa

2. ...faksaa se ESI[tronic]-palveluun...

sinua mielellään
3. ...noin kahden tunnin
kuluttua...

3. Kun olet täyttänyt tilauslomakkeen, allekirjoita ja

...saat
vapautuskoodisi...

faksaa se tukkukauppiaallesi
4. ...syötä vapautuskoodi.
Voit nyt aloittaa työskentelyn!

4. Saat tuotteet postitse

Jos valitset hakemuksessa ”Internet”, esiasetettu
selaimesi avautuu automaattisesti ja voit hakea
vapautuskoodin internetin kautta.
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Meidän tietämyksemme, sinun menestyksesi:
Bosch-diagnostiikka
Diagnostiikka: Avain autokorjaamon tulevaisuudelle
Ajoneuvojärjestelmistä
tulee jatkuvasti monimutkaisempia, ja diagnosointia
koskevat vaatimukset
kasvavat koko ajan.
Bosch tarjoaa kokonaisratkaisun, joka on räätälöity
vastaamaan uudenaikaisten
ajoneuvojen huoltoa ja
korjausta koskeviin vaatimuksiin: Testauslaitteet,
ohjelmistot, tekninen
koulutus ja tekninen palvelu
sekä varaosat, joiden laatu
vastaa alkuperäisten
varaosien laatua.

ESI[tronic]: Diagnosoinnin ja

Testauslaitteet: Sopivat kaiken-

Koulutus:

Autotekninen palvelu:

huollon ohjelmisto

tyyppisille korjaamoille

Avain menestykseen:

Järjestelmävalmistajan

•
•
•
•
•
•

• Laitteiston ja ohjelmiston

• Kattavat koulutusohjelmat

ainutlaatuinen tuki

Helppo käyttää

autokorjaamoille

Nopea pääsy

optimaalinen yhdistelmä: Nopea

Modulaarinen rakenne

vianetsintä, menestyksellinen

Laaja markkinakattavuus

korjaus, tehokas ajankäyttö

• Käytännönläheiset koulutukset
• Pätevät kouluttajat, joilla on

• Tietokonepohjaiset, päivitet-

paljon käytännön kokemusta

Säännöllinen päivitys
Standardoitu järjestelmä

tävät uusimman sukupolven

kaikille merkeille

testauslaitteet

• Tuki teknisesti hankalissa
tilanteissa

•

Kattava asiantuntemus ja
tietopankki
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Bosch-diagnostiikka
ja alkuperäiset varaosat
Auto on entistä enemmän kehittymässä pyörien päällä kulkevaksi tietokoneeksi.
Korjaamot joutuvat vastaamaan tulevaisuudessa suuriin haasteisiin. Yhteistyö
vahvojen kumppaneiden kanssa on tärkeää. Bosch tukee korjaamoja uudenaikaisilla testauslaitteilla, ESI[tronic]-ohjelmistolla, koulutuksella ja teknisellä
palvelulla sekä kattavalla tietokannalla. Käytettävissänne on laaja alkuperäisten
varaosien valikoima, joiden laatu vastaa alkuperäisten varaosien laatua.

Robert Bosch Oy
Autotuotteet
www.bosch.fi

