
Онова, което задвижва вас, 
задвижва и нас.
Технологиите на Bosch се използват в почти всички  автомобили по 
целия свят. Но най-важни за нас са хората и гарантирането на тяхната 
мобилност.  

От 125 години сме им посветили откривателския си дух, 
изследователската си дейност, производството и нашия опит. 

Предлагаме на нашите клиенти уникална комбинация от авточасти, 
диагностика, сервизно оборудване и услуги:

		модерни решения за ефикасни автомобилни ремонти
		иновативно сервизно оборудване и софтуер при изгодни условия 

на плащане  
			най-широката гама от нови и обменни резервни части в света  
	бърза и сигурна доставка 
	компетентно обслужване на клиентите с гореща линия
	богата програма от обучения
	търговско и маркетингово подпомагане
	и още много други услуги

Съвет за автосервизите:
С компетентността на първоначалното вграждане Bosch предлага за
сервиза цялостен спектър за техника за диагностика, софтуер, обучение
и ноу-хау. За сигурен сервиз на автомобили днес и в бъдеще.

Продукти и услуги от Bosch 

	Диагностика
	Дизелови системи
	Бензинови системи
	Спирачни системи
	Запалителни свещи
	Енергийни системи
	Акумулатори
	Филтри
	Чистачки
	Осветителна техника
	Комфортна електроника
	Хибриди/електромобили
	Техническа гореща линия
	Информационна база данни
	Сервизно обучение 
	Автосервизни концепции 
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Диагностика на управляващи блокове за 
товарни автомобили: 
Лесна диагноза и бърз ремонт  

Тук ще получите оригинално Bosch качество: 

www.bosch.bg



KTS 900 Truck:   
Професионално решение за товарни автомобили

KTS Truck:   
Модулното решение за товарни автомобили
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Модулна концепция с Bluetooth връзка

Модулно решение

KTS Truck

KTS 900 Truck: Комбинация от DCU 220 и KTS Truck 

С KTS 900 Truck и софтуерния пакет ESI[tronic] 
2.0, информационен модул Truck сервизите 
за товарни автомобили получават цялостно 
решение за диагностика на камиони, ванове, 
автобуси и ремаркета.  

Мобилна комплектна система
		KTS 900 Truck: сервизен лаптоп (DCU 220) и 

мобилен тестер KTS Truck 
		Двете литиево-йонни батерии осигуряват мобилното 

приложение на DCU 220 навсякъде в сервиза и по 
време на тестдрайв

Продължителна мобилна работа
	Две идентични литиево-йонни батерии 
	Работата може да продължи само с една батерия
		При необходимост батериите могат да се сменят без 

прекъсване на текущатата работа (функция „Hot-
Swap – гореща смяна)

Удобен тестер за сервиза 
		Бързо преминаване от режим таблет към режим 

ноутбук 
	Лесно обслужване 
	Интегрирана регулируема ръкохватка 
	Солиден корпус с 11.6" тъч скрийн 
		Вградена камера: повредите по автомобила могат да 

се документират и необходимите резервни части да 
се снимат

Модулна концепция със сервизен лаптоп
Солидният DCU 220, разработен специално за 
изискванията на сервиза, управлява всички тестови и 
диагностични системи на Bosch – напр. FSA 500.

Продукт Каталожен №

KKTS Truck 0 684 400 512 

KTS 900 Truck 0 684 400 900 

DCU 220 0 684 400 220

Обслужва се като таблет Интерфейс - 2 х USB 3.0 Комплект батерии с Hot-Swap 
функция – „гореща смяна“

LED индикация за статуса Универсална ръкохватка за носене и окачване 

DCU 220 – 
удобният таблет
Солидният DCU 220, разработен 
специално за изискванията 
на сервиза, управлява всички 
тестови и диагностични системи 
на Bosch.

Технически данни DCU 220
Процесор Intel Core i5-4200 U, 1,6GHz (2,6 GHz)

Оперативна памет 4 GB DDR3L, може да се разшири до 
8 GB

Хард диск 256 GB SSD 

Дисплей 11.6”, добра видимост на слънчева 
светлина (800 Nit), 1366 x 768 
пиксела

Сензорен екран Капацитивен мултитъч дисплей

Батерии 2 x 24 Wh, сменят се по време на 
работа

Безжична връзка WLAN IEEE 802.11ac и Bluetooth 
4.0, Клас 1 (висока предавателна 
честота)

Интерфейс 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0  
Gigabit LAN RJ45  
HDMI  
Аудио 

Операционна система Windows 7 Professional 64 Bit

Уебкамера HD

Тегло 2 kg

Външно DVD устройство ●

KTS Truck е идеалното стартово решение за 
сервизи за камиони, които вече притежават   
компютър. 

Оптималният мобилен тестер за диагностика
		Модул KTS Truck за камиони, ванове, ремаркета и 

автобуси 
	Интегриран Bluetooth модул с голям обхват 
	Bluetooth USB адаптор в комплекта
	Солиден корпус

KTS Truck
		Поддържа следните операционни системи: MS 

Windows XP™, Windows Vista™, Windows 7™ и 
Windows 8™ 

		Чрез USB порта KTS Truck се включва към DCU 220 
или към всички обичайни таблети и PC 

		Еднозначна комуникация чрез мултиплексор и 
идентификация на кабелните адаптори: K и L-линия, 
SAE и CAN се включват към всички възможни 
клеми на OBD буксата



Диагностика
На разположение са всички важни функции за сервиза 
за товарни автомобили: четене и триене на кодове 
за грешки, избор на актуални стойности, активиране 
на изпълнителни механизми, нулиране на сервизни 
интервали и програмиране на компоненти. 

Технически данни
Съпорт при търсене на дефекти: информация за 
компонентите с контролни данни, изходно напрежение, 
функционални параметри и т.н.

Електросхеми
Бързо и лесно ползване с интуитивното меню с 
динамично описание на компонентите.

Поддръжка
Шестмесечните и ежегодните планове за поддръжка 
с контролни точки могат да се заредят във всеки един 
момент.

Каталог с резервни части
Пълният каталог с резервни части на Bosch и ZF Services 
винаги е под ръка:
 Механични и автоматични скоростни кутии 
 Окачване
 Кормилно управление
 Съединителни механизми

Всичко от един доставчик
Освен диагностиката на управляващи блокове 
ESI[tronic] 2.0 Инфомодул Truck съдържа и много 
техническа информация: електросхеми, инструкции 
за сервиз и ремонт и данни за системите на товарните 
автомобили. Включени са и каталозите с резервни 
части на Bosch и ZF Services със сервизна информация 
и монтажни инструкции за продукти от марките Sachs, 
Lemforder, Boge и ZF Parts. ESI[tronic] 2.0 Инфомодул 
Truck осигурява цялата информация, необходима за 
компетентна диагностика, пълно сервизно обслужване 
и ефикасен ремонт. Софтуерният пакет се отличава 
с високо пазарно покритие на европейските марки и 
модели камиони, ванове, ремаркета и бусове. 

Информация за превозните средства
Основната информация за товарните автомобили 
като серии на моделите, мощност, код на двигателя, 
конфигурация на осите, съдържаща се в софтуера, 
изгражда базата за задълбочена диагностика в сервиза 
за камиони.

ESI[tronic] 2.0 - Инфомодул Truck:  
Цялата информация и всички функции  
на товарните автомобили

Информация за превозните средства Електросхеми

Диагностика на управляващи блокове Поддръжка

Технически данни Каталог с резервни части

Информация за компонентите Инструкции за монтаж
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Концепцията адаптери „Easy Connect“ 
за KTS 900 Truck и KTS Truck

ABS Volvo Bus 
1 684 463 783

ABS модул 2 
1 684 463 779

Citroën / Peugeot Boxer 
1 684 463 788

DAF & Scania  
1 684 463 776

ABS модул 1 
1 684 463 778

ISO 7638 
1 684 463 782

ECS Volvo Bus 
1 684 463 784

Iveco 3-полюсен 
1 684 463 771

Iveco Daily 
1 684 463 786

EB+ 
1 684 463 781

MB 14-полюсен 
1 684 463 772

MAN серия 2000 
1 684 463 777

Renault VI 
1 684 463 773

Scania 
1 684 463 793

Iveco  
1 684 463 774

Wabco / Knorr ABS / EBS 
1 684 463 780

VW LT / T4 
1 684 463 787

ZF
1 684 463 785

MAN TG (кръгъл щекер) 
1 684 463 775

комплект кабели  
за ремарке 
1 687 001 945

US протокол 9-полюсен
1 684 463 790

комплект кабели  
за автобуси 
1 687 001 946

комплект кабели  
за транспортер 
1 687 001 947

US протокол 6-полюсен  
1 684 463 789

Концепцията адаптери „Easy Connect“ 
улеснява изключително много 
свързването на KTS към превозното 
средство.
		Просто изберете специфичния 

адаптор за автомобила и сте готови 
за диагностика на управляващите 
блокове.

	20 адаптора за камиони и ванове 
	2 адаптора за американски камиони
		4 кабелни комплекта кабели за 

камиони, ванове, ремаркета и автобуси

Volvo 
1 684 463 770
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KTS 900 Truck и KTS Truck
Данни и факти 

Специални аксесоари Кат. № KTS 900 Truck  KTS Truck

Адапторни кабели

Адапторен кабел за Volvo 1 684 463 770 ● ●

Адапторен кабел за Iveco /до 1996 г./, 3-пинов 1 684 463 771 ● ●

Адапторен кабел за MB, 14-пинов 1 684 463 772 ● ●

Адапторен кабел за Renault VI 1 684 463 773 ● ●

Адапторен кабел за Iveco /след 1996 г./ 1 684 463 774 ● ●

Адапторен кабел за MAN TG /кръгла букса/ 1 684 463 775 ● ●

Адапторен кабел за DAF & SCANIA 1 684 463 776 ● ●

Адапторен кабел за MAN серия 2000 1 684 463 777 ● ●

Адапторен кабел за  ABS модул 1 1 684 463 778 ● ●

Адапторен кабел за ABS модул 2 1 684 463 779 ● ●

Адапторен кабел Wabco/Knorr ремарке ABS/EBS 1 684 463 780 ● ●

Адапторен кабел EB+ 1 684 463 781 ● ●

Адапторен кабел ISO 7638 1 684 463 782 ●

Адапторен кабел за  ABS автобус VOLVO 1 684 463 783 ● ●

Адапторен кабел за  ECS автобус VOLVO 1 684 463 784 ● ●

Адапторен кабел за  ZF 1 684 463 785 ● ●

Адапторен кабел за Iveco Daily 1 684 463 786 ●

Адапторен кабел за VW LT/T4 1 684 463 787 ● ●

Адапторен кабел за Citroën/Peugeot Boxer 1 684 463 788 ● ●

Адапторен кабел за Scania (преди 2004 г.) 1 684 463 793 ● ●

Адаптори за американски камиони 

Адапторен кабел за US протокол, 6-пинов 1 684 463 789  ● ●

Адапторен кабел за US протокол, 9-пинов 1 684 463 790 ● ●

Комплекти кабели                     

Комплект кабели за камиони  1 687 001 944 ● ●

Комплект кабели за ремаркета  1 687 001 945 ● ●

Комплект кабели за автобуси  1 687 001 946 ● ●

Комплект кабели за ванове  1 687 001 947 ● ●

Куфар със специфични 
адапторни кабели
за лесна, бърза и 
безпогрешна връзка с 
превозното средство

Куфар с кабелен 
комплект за камиони

1 687 001 944

Убедителни предимства за сервиза:
	Само една директна връзка
	По-малко съединения
		Лесна, бърза и безпогрешна адаптация към 

автомобила 
		Опростено и интелигентно мултиплексорно 

управление  
		Софтуерно управляван избор на комуникационните 

пинове


