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Ваш ключ до конкурентних 
переваг – технічна підтримка та 
тренінги Bosch. 
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Гідна відповідь на виклик – 
Ваша перевага перед конкурентами

Незалежно від того, наскільки грамотні спеціалісти працюють у тій або іншій сфері, 
завжди настає момент, коли з‘являється завдання, з яким до цього або ніхто не 
зустрічався, або немає інформації про шлях вирішення .
У такій ситуації можна витратити багато часу на пошуки відповіді, часто безуспішно. 
Шлях проб і помилок вимагає часу, змушує клієнтів чекати, а також не гарантує 
результату. Для вирішення цієї проблеми компанія Bosch пропонує:

Be professional

Тренінги

Be professional

Лінія технічної
підтримки

Be professional

Сервісна підтримка 
обладнання Bosch для 

СТО
Гарантійна підтримка 

запасних частин Bosch

Переваги роботи з Bosch
   Діагностика та вирішення проблем від світового 

лідера стосовно поставки запчастин, компонентів і 
систем

     Досвід, на який можна покластися
   Служба технічної підтримки для вирішення 

серйозних проблем
   Скорочення часу обслуговування за рахунок 

перевірених методологічних процедур

Bosch – найкраще для Вашого автомобіля

Більше 60% обороту компанії Роберт Бош припадає 
на поставки автомобільних запчастин на конвеєр і їх 
продаж у роздрібній мережі.

Одним із ключових положень корпоративної політики 
Бош є підтримка інноваційних досліджень, міцною 
базою для яких служать досвід і компетентність 
персоналу.

Постійний пошук інноваційно-технічних рішень, 
розширення асортименту продукції, що дозволяє 
задовольнити будь-які вимоги споживача, найвища 

надійність і якість товару, а також широкий спектр 
сервісних послуг зводяться сьогодні в один 
принцип, сформульований більше ста років тому 
Робертом Бошем, що і став основним у діяльності 
компанії:

Краще втратити гроші, ніж довіру.

   Зростання прибутку завдяки більш високій 
продуктивності праці

   Збільшення обороту при одночасному 
обслуговуванні декількох брендів

   Підвищення технічної конкурентоспроможності
   Переваги професійних тренінгів з використанням 

новітнього обладнання і технологій

Електричні 
системи 
автомобіля

Механіка

Бензинове 
впорскування

Системи 
забезпечення 
комфорту

Гальмівні 
системи

Гібридні та 
електричні 
приводи

Бізнес-
тренінги для 
станцій Бош 
Сервіс

Тренінги для 
власників 
обладнання

Комерційні 
автомобілі

Дизельне 
впорскування  
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Лінія технічної підтримки Bosch
Швидка діагностика і допомога у вирішенні 
проблем

Послуги лінії технічної підтримки розповсюджуються за принципом підписки на  
абонемент. Так, як на сектори програмного забезпечення ESI[tronic]2.0.

Оформити підписку ви можете в найближчого дилера діагностичного обладнання  
Bosch.

Контакти дилерів ви знайдете на сайті  
http://ua-ww.bosch-automotive.com

Ви можете придбати підписку на 12 місяців або на 36 місяців.

4. Або напишіть на електронну пошту  
Hotline_AA@ua.bosch.com

5. За необхідності,  
скористайтесь послугою 
Віддалена діагностика

2. Якщо проблему 
неможливо вирішити

1.  Використовуйте обладнання Bosch для 
діагностики автомобіля

3.  Зателефонуйте на лінію технічної 
підтримки 0 800 500 303

Складність сучасних автомобілів постійно зростає. І вже сьогодні автомобілі стали настільки 

складними, що пошук несправності та ремонт без спеціальних знань і інформації,  є дуже 

непростим завданням. Але ж ремонт таких автомобілів набагато прибутковіший, ніж простих.

Як можна якісно та  швидко виконувати 
ремонт складних автомобілів вже зараз?
Рішення  є. Це лінія технічної підтримки 
Bosch.
Ми пропонуємо скористатись глибокими 
технічними знаннями і практичним досвідом 
наших спеціалістів  для вирішення ваших 
завдань щодо  ремонту автомобілів.

Дзвінок на лінію технічної підтримки  
0 800 500 303 або лист на електронну пошту 
Hotline_AA@ua.bosch.com допоможе отримати 
оперативну допомогу у вирішенні проблеми.

Віддалена діагностика
За необхідності, наш спеціаліст може 
провести віддалену діагностику автомобіля, 
використовуючи спеціальне програмне 
забезпечення. Він підключається до вашого 
діагностичного обладнання і працює на ньому 
так, нібито перебуває поруч із вами.

Переваги лінії технічної підтримки для Вас:

  Економія часу – обслуговування та 
діагностика проводиться  швидше

  Можливість працювати зі складними 
автомобілями – більше заробляти

  Майстер-приймальник, майстер зміни не 
відволікаються від роботи з клієнтом або  
від організації роботи сервісу.

  Економія витрат: менше простою робочих 
постів, більший дохід.

  Лояльність клієнтів: дотримання строків, 
аргументований ремонт автомобіля  
створюють зв’язок клієнта із сервісом і 
формують позитивний імідж СТО.

Інструменти лінії технічної підтримки – віддалена діагностика.

При підключенні комп’ютера клієнта до мережі 
інтернет – діагностика автомобіля переходить 
у режим онлайн. Управління  вимірювальним 
приладом клієнта з комп’ютера експерта. 
Незалежно від відстані – 100 км або 1000 км.

Швидко і якісно.

Інформаційні джерела спеціалістів  лінії технічної 
підтримки:

 оригінальні бази даних виробників 
автомобілів Європи, Азії, США для більше ніж  
100 автомобільних марок

 постійний зв’язок зі спеціалістами лінії технічної 
підтримки в центральному офісі  компанії 
Robert Bosch GmbH

 база знань для пошуку вже готових рішень 
проблем, що раніше зустрічались 
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Сервісна підтримка обладнання  
Bosch для СТО

Ми завжди прагнемо до покращення  якості обслуговування наших клієнтів.

Для цього ми розвиваємо  мережу авторизованих сервісних центрів, які мають забезпечити 
підтримку придбаного у нас обладнання, продовжити його експлуатаційний термін і 
забезпечити точність вимірювань.

Роботи проводяться висококваліфікованими співробітниками сервісних центрів, які мають 
великий досвід роботи з діагностичним обладнанням і постійно підвищують свій рівень 
професійної підготовки на базі Навчального центру Bosch

Послуги авторизованих сервісних центрів:
 Технічний супровід на стадії проектування СТО:

– консультації щодо планування СТО і 
розміщення обладнання в ремонтній зоні;

– надання технічної документації стосовно 
фундаментних планів, закладних конструкцій 
і вимог до підведення електроживлення, 
стисненого повітря і т.д.

 Монтаж і введення в експлуатацію обладнання, 
відповідно до вимог заводу-виробника.

 Гарантійний і післягарантійний ремонт з 
використанням спеціального інструмента та 
оригінальних запчастин Bosch;

 Навчання персоналу роботі з діагностичним 
обладнанням;

 Калібрування і налаштування обладнання 
відповідно до існуючих європейських і  
національних стандартів;

 Технічне обслуговування обладнання Bosch, 
з можливістю підписання довгострокового 
договору;

 Встановлення, оновлення та відновлення  
програмного забезпечення. 

Роботи з установлення і налаштування програмного 
забезпечення можуть проводитись за допомогою 
дистанційного доступу без виїзду до клієнта*, що 
значно збільшує швидкість реагування сервісного 
центру і скорочує час, витрачений на усунення 
несправностей.

Додаткову інформацію про сервісну підтримку 
можна отримати на сайті  
http://ua-ww.bosch-automotive.com у розділі 
Сервісне обслуговування і підтримка

*- Для робіт з дистанційним доступом обладнання повинно бути підключеним до мережі інтернет

Ви можете отримати інформацію про перелік і вартість послуг,  
звернувшись у найближчий сервісний центр:

1 ПП «ПМС 2» 02099, м. Київ, а/с 182
(044) 566-05-32, 
моб. (050) 410-26-33

pms2@microcom.com.ua Мережко Олександр 
керівник відділу продажу

2 ПП «ГУТ-Сервіс»
02099, м. Київ,
вул. Бориспільська, 10, оф.2

(044) 566-11-59, 
моб. (050) 358-81-65

didekom@i.kiev.ua Гдуля Ігор Ярославович 
директор

3 ТОВ  
«Гарант-Автотехнік-2»

02660, м. Київ,
пр-т Визволителів, 13

(044) 223-57-60, 
моб. (067) 983-98-18

office@garauto.com.ua, 
viktorsch@ukr.net

Шащук Віктор Володимирович 
керівник сервісної служби

4 ВКК «УкрТехАвто» ТОВ
65014, м. Одеса,
вул. Базарна, 40

(048) 777-15-04, 
(048) 777-09-32, 
моб. (050) 392-15-99

equipment@uktauto.com.ua
Тубальцева Марина, 
координатор сервісного 
центру

5 НВП «Карсіс» ТОВ
61038, м. Харків,
вул. І. Камишова, 18а

(057) 738-31-12, 
моб. (067) 570-10-17

carsyskh@gmail.com Шевченко Олександр Іванович 
керівник сервісної служби

6 ТОВ «М-Дизель»
79040, м. Львів,
вул. Городоцька, 357

(032) 245-13-29 
моб. (050) 216-65-65

mdbosch@lviv.farlep.net Прошак Валерій Валерійович 
керівник відділу сервісу

7 ТОВ «Інтеркарс»
08105, Київська обл.,  
с. Горенка, вул. Садова 20

(044) 593-81-67,
моб. (050) 387-75-11

vzabrock@intercars.eu Заброцький Віктор Іванович,  
керівник сервісної служби

8 ТОВ «ТСП Трейдінг»
69035, м. Запоріжжя,
вул. Південноукраїнська, 
19/60

(061) 212-22-30 
моб. (067) 613-30-46 

a.avetisyan@tsp.com.ua Аветісян Армен Самсонович 
керівник сервісної служби
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Гарантійна підтримка  
запасних частин Bosch

Порядок дій у випадку питань до якості 
запасних частин Bosch у гарантійний період.
На всі запасні частини діє гарантія 12 місяців з 
моменту продажу.
У випадку, якщо у Вашого клієнта виникли пи-
тання, що стосуються якості запчастин Bosch, 
він може звернутись в будь-який найближчий 
гарантійний центр (авторизований СТО) зі спи-
ску, де йому допоможуть вирішити проблему. 

У випадку, якщо клієнт не згодний з прийнятим  
рішенням у гарантійному центрі Bosch, він має 
право провести незалежну експертизу. 

Відповідальний за процедуру розгляду 
гарантійних випадків від компанії Bosch

Порядок розгляду рекламації наступний:
• Покупець надає документ, що підтверджує факт 

покупки з зазначенням дати продажу, а також 
гарантійний талон, або інший документ, що 
підтверджує придбання товару в офіційного 
дилера компанії Bosch.

• Проводиться експертиза причини виходу виро-
бу з ладу в гарантійному центрі або на заводі-
виробнику.

У випадку, якщо буде підтверджений брак ви-
робництва, – виріб буде замінений на новий. 
В іншому випадку покупець повинен оплатити 
витрати на проведення експертизи. Покупець має 
право брати участь в експертизі особисто або 
через свого представника.

Вироби Bosch не приймаються до гарантійного 
обслуговування в наступних випадках:
• відсутній документ, що підтверджує факт по-

купки з зазначенням дати;
• відсутній гарантійний талон або інший доку-

мент, якщо такі передбачені;
• дата покупки перевищує 12 місяців;
• є сліди зовнішніх механічних впливів (падіння, 

удари і т.п.);
• виріб використовувався не за призначенням;
• виріб використовувався з порушенням правил 

монтажу або експлуатації.

ДП «ДержавтотрансНДІпроект»  
м. Київ, проспект Перемоги, 57,
Контактна особа Брегіда Ф. Н.,
Тел.: (044) 201 08 06
E-mail: to@insat.org.ua

Адреси та контакти гарантійних СТО  
на сайті www.bosch-auto.com.ua 
або за телефоном  лінії технічної підтримки 
Bosch 0 800 500 303

Одеський національний політехнічний 
університет, центр «Надійність»  
м. Одеса, 65044, пр. Шевченка
Контактна особа Бондаренко С. І.,
Тел: (048) 233 87 55

Закревський В. М.,
Тел.: (044) 490 24 12
E-mail: Volodymyr.Zakrevskyy@ua.bosch.com

Завдяки гарантійній 
підтримці запасних частин 
Bosch, наші клієнти завжди 
впевнені у тому, що вони не 
залишаться один на один 
з можливими проблемами 
у випадку відмови виробу. 
Велика мережа гарантійних 
центрів на всій території 
України дозволяє оперативно 
вирішувати питання гарантії 
якості запасних частин Bosch.

Тренінги в Навчальному центрі Bosch –  
на крок попереду конкурентів

Програма тренінгів навчального центру дає можливість учасникам тренінгів, рухаючись від 
простого до складного, пізнавати всі тонкощі професії діагноста. Всі тренінги об’єднані в три 
блоки: базовий, спеціаліст, експерт. Це дозволяє спеціалісту будь-якого рівня підготовки знайти 
корисні для себе тренінги.

Базовий – надає інформацію про структуру 
програмного забезпечення ESI[trinic] 2.0, про прилади 
для діагностики автомобілів, а також основні системи 
бензинового і дизельного впорскування, базові 
системи комфорту, ABS/ESP.
Спеціаліст – більш високий ступінь тренінгів, 
розрахований на підготовлених спеціалістів, які 
пройшли всі тренінги базового блоку.
Експерт – вищий ступінь тренінгової програми, що 
дає можливість спеціалісту СТО виконувати гарантійні 
роботи, оцінювати причини виходу з ладу того або 
іншого блоку управління, або запасної частини, 
створювати нові процедури ремонту для проблем і 
випадків, які раніше не зустрічались на автомобілі. 
Експерт – це творча особистість, яка володіє вищим 
ступенем майстерності, людина, чиї здібності та 
знання, краще за будь-яку рекламу, залучають клієнтів 
на СТО.
Переваги перевірених тренінгових програм
Якість тренінгів від компанії Bosch завоювала довіру 
професіоналів на ринку обслуговування автомобілів. 
Крім мотивації персоналу, який отримує визнану 
кваліфікацію, це також підвищує привабливість Вашого 
сервісу в очах клієнтів.

Bosch пропонує наступне навчання  
для спеціалістів СТО:
 Застосування обладнання Bosch
 Бензинове впорскування

 Дизельне впорскування
 Гальмівні системи
 Електронні системи безпеки
 Ремонт компонентів Common Rail
 Гібридні автомобілі
 Стенди для шиномонтажу та балансування
 Стенди для розвал/сходження
 Прилади серії ACS для діагностики та 

обслуговування систем кондиціонування 
автомобіля

 Бізнес - тренінги (тільки для Бош Авто Сервіс) 

Індивідуальний запит на навчання – реальність
Якщо виникла необхідність зміцнити знання у 
визначеній області, наприклад, гальмівні або 
електричні системи, Bosch завжди піде на зустріч і 
розробить індивідуальну пропозицію з урахуванням 
вимог клієнта.

Виїзне навчання
Ми готові провести тренінг на території клієнта на 
попередньо узгоджених умовах. 

Додаткові тренінги
Будь-який тренінг із програми навчального центру 
може бути проведений поза графіком. 
Про можливість проведення ви можете дізнатись: 
за телефоном: (044) 490 24 02 
через e-mail: tr@ua.bosch.com
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Bosch пропонує тренінги для спеціалістів в області 
обслуговування і ремонту вантажних автомобілів. 
У тому числі обладнання та функціонування 
різноманітних EDC-систем вантажних автомобілів:
• Р-ПНВТ -система EDC MS 6,1
• UIS (PDE) -система EDC MS 6,2
• UPS (PLD) -(MR/PLD)
• CRS - система EDC MS 6,3
• DeNOx
Перевірка компонентів з використанням 
діагностичного обладнання KTS Truck, FSA і 
програмного продукту ESI 2.0.

Вся інформація про тренінги розміщена на сайті:
http://ua-ww.bosch-automotive.com
у розділі Навчальний центр Bosch

Контакти центрального офісу в м. Київ:
Роберт Бош Лтд.
Відділ технічної підтримки та сервісу
Тел/факс. (044) 490 24 02, (044) 490 24 83

Адміністратор навчального центру 
tr@ua.bosch.com

Отримання практичного досвіду в новітніх технологіях
Всі наші програми викладають тільки досвідчені експерти-
практики з більше ніж 10-ти річним досвідом роботи, при 
використанні новітніх технологій і обладнання.
Крім цього, курси складаються більше ніж на 60% із 
практичного матеріалу. Учасники працюють над рішенням 
реальних завдань щодо практики обслуговування 
автомобілів.

Щорічне оновлення тренінгової програми
Навчальний центр Бош щорічно оновлює свою програму 
навчальних курсів. Ми піклуємось про те, щоб знання, 
отримані на наших тренінгах, відповідали європейському 
рівню.
Як провідний розробник систем, що застосовуються 
у транспортних засобах, Bosch пропонує тренінгові 
програми, які покривають весь спектр ТЕХНОЛОГІЙ 
РЕМОНТУ СУЧАСНОГО АВТОМОБІЛЯ.
Ми також пропонуємо спеціальні тренінги з електронних 
систем на сучасних автомобілях, включаючи ABS, ASR, 
EBS, EAC... 

Спеціальні тренінги з обслуговування вантажних 
автомобілів
Знання про інновації є абсолютно необхідним елементом 
успіху в конкурентній боротьбі.

Навчальний центр компанії Bosch – 
єдиний у своєму роді для підготовки 
висококваліфікованих кадрів для 
СТО в Україні. Ми практики. Наші 
курси максимально наближені до 
реальності. Ми пропонуємо систем-
ну підготовку спеціаліста з перспек-
тивним планом навчання на весь рік. 
Знання та досвід компанії Bosch, на-
копичені за багаторічну історію, це – 
фундамент успіху вашої справи.

Навчивши своїх спеціалістів, 
власник СТО отримує:
• Додатковий дохід від ремонту су-

часних авто, які раніше не обслу-
говувались

• Збільшення кількості авто, що 
обслуговуються за рахунок змен-
шення часу ремонту

• Підвищення лояльності клієнтів 
за рахунок покращення сервісу

• Дипломованих спеціалістів, як 
конкурентну перевагу

1987727501 Діагностика систем автомобіля із застосуванням 
обладнання Bosch.

Рівень Базовий

Тривалість: 4 дні

Учасники Автомеханіки та автоелектрики без навичок або з початковими навичками роботи на діагностичному обладнанні 
Bosch.

Навчальна мета  Навчитись самостійно працювати з діагностичним обладнанням Bosch(FSA і KTS) для ремонту систем сучасного 
автомобіля.

Зміст • Характеристики діагностичних приладів і мотортестерів Bosch
• Можливості приладів при роботі із системами управління двигуном, безпеки та комфорту автомобіля
• Встановлення, деблокування ПО ESI [tronic] 2.0.
• Огляд інформаційних можливостей ПО ESI [tronic] 2.0.
• Пошук несправностей за допомогою інформаційного розділу SIS/CAS з ПО ESI [tronic] 2.0
• Робота з електричними принциповими схемами
• Застосування інформаційного розділу М( Вказівки щодо технічного сервісного обслуговування)  ПО ESI 

[tronic] 2.0.
• Перевірка компонентів систем впорскування та датчиків за допомогою мотортестера FSA
• Використання вимірювальних каналів KTS і моторних тестерів FSA при проведенні діагностики
• Використання базових функцій діагностичного сканера (активація,адаптація компонентів, кодування і т.д.)
• Проведення функціональних тестів автомобілів, що передбачаються виробниками
• Практична робота на автомобілях марок Volkswagen Golf 5, Seat Alhambra і Ford Focus

Кількість 
учасників 16 осіб

1987727511 Бензинове впорскування Bosch
Рівень Базовий

Тривалість: 4 дні

Учасники Автомеханіки та автоелектрики, діагности з базовою профільною підготовкою (курси PR, EL m 1, EK m 1)

Навчальна мета Навчитись самостійно проводити діагностику та ремонт систем управління бензиновим двигуном L-Jetronic і 
Motronic

Зміст • Обладнання, принцип дії, діагностика, регулювання та ремонт систем управління бензиновим двигунам.
• Системи впорскування L-Jetronic, Motronic, компоненти, методи діагностики.
• Застосування інформаційної програми ESI 2.0 для діагностики та ремонту.
• Аналіз систем із застосуванням системних сканерів.
• Зіставлення фактичних і номінальних значень.
• Призначення та проведення базового встановлення.
• CAN-шина.
• Діагностичний протокол OBD.
• Практичні заняття на автомобілях із застосуванням приладів FSA, набору Jetronic-Set.
• Перевірка засвоєних знань.

Кількість
учасників 16 осіб

Рівень 1. Базовий
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1987727562 Дизельне впорскування Bosch (EDCml)
Рівень Базовий

Тривалість: 4 дні

Учасники Автомеханіки, автоелектрики та діагности з навичками роботи на діагностичному обладнанні Bosch (курс PR, EL, 
EK), які виконують роботу з обслуговування автомобілів з дизельними двигунами

Навчальна мета Навчитись самостійно діагностувати, регулювати та ремонтувати механічні та електронні системи управління ди-
зельним двигуном Bosch

Зміст • Будова, принцип дії, діагностика, ремонт систем управління дизельним двигуном.
• Механічні та  електронні компоненти - методи діагностики.
• Будова ПНВТ Bosch різних типів (VE, VE- EDC, VR ).
• Конструкція, діагностика та ремонт різних типів форсунок.
• Застосування інформаційної програми ESI 2.0 для діагностики та ремонту.
• Аналіз систем із застосуванням системного тестера KTS.
• Зіставлення фактичних і номінальних значень.
• Практичні заняття на автомобілях із застосуванням приладів FSA, KTS.
• Перевірка засвоєних знань

Кількість
учасників 16 осіб

1987727500 Основи електроніки та електровимірювань
Рівень Базовий 

Тривалість: 4 дні

Учасники Автомеханіки та автоелектрики з базовими навичками або без навичок роботи на діагностичному обладнанні Bosch, 
які пройшли курс PR.

Навчальна мета Навчитись перевіряти та ремонтувати електричні ланцюги електричних і електронних компонентів автомобіля. На-
вчитись працювати із програмою ESI 2.0 при ремонті електрики та електроніки автомобіля. Навчитись вирішувати 
практичні завдання з електротехніки, що виникають при ремонті сучасного автомобіля.

Зміст • Вступ до основ електротехніки та електроніки.
• Взаємозв’язок між основними величинами в електричних ланцюгах , закон Ома.
• Методика розрахунку  елементів простого електричного  ланцюга.
• Ознайомлення з електронними компонентами (діод, транзистор, тиристор).
• Принципи вимірювань напруги струму і опору.
• Вивчення роботи стартера, генератора.
• Перевірка стартера, генератора , як на автомобілі так і демонтованого.
• Перевірка окремих компонентів стартера, генератора.
• Читання електричних схем, розбір компонентів схем, огляд сегментів електричних схем, зняття параметрів, 

осцилограм і порівняння їх зі зразковими.
• Ознайомлення із програмою ESI [tronic]2.0.

Кількість
учасників 16 осіб

Рівень 1. Базовий Рівень 1. Базовий

1987727504  Системи безпеки та комфорту.
Рівень Базовий

Тривалість: 4 дні

Учасники Автомеханіки, автоелектрики,  які пройшли курси «PR» і JET 2, і з практичним досвідом від 2-х років

Навчальна мета Навчитись самостійно діагностувати, обслуговувати та ремонтувати системи комфорту автомобіля і системи без-
пеки автомобіля із застосуванням системного сканера KTS 5xx, діагностичного комплексу FSA 7xx, ACS 6xx

Зміст • Базові принципи роботи, конструкція та особливості систем пасивної безпеки: подушок безпеки-водія, 
пасажира, бокових, головних та ін., натягувачів ременів безпеки, обмежників зусилля натягування ременів 
безпеки, пристроїв відключення АКБ, активних підголівників та ін.

• Вимоги безпеки та запропоновані виробниками алгоритми дій, при ремонті та відновленні систем пасивної 
безпеки.

• Фізичні закони, загальна будова, принципи дії та  особливості кліматичних автомобільних систем з ручним і 
автоматичним регулюванням. Конструкція, принципи роботи та діагностика окремих компонентів кліматичних 
систем (ТРВ, конденсатора, дроселя, випарювача, ємності з осушувачем та ін.).

• Діагностика систем пасивної безпеки та клімат - контролю за допомогою FSA 7xx, KTS 5xx- читання пам’яті не-
справностей, перегляд і обробка даних фактичних параметрів, використання додаткових функцій діагностики, 
що надаються KTS (перегляд конфігурацій, деактивація систем, режиму активації виконавчих механізмів та ін.).

• Вивчення приладу для обслуговування автомобільних кондиціонерів Bosch ACS 6хх і практична робота на 
автомобілях.

• Практичні заняття на автомобілях.
• Перевірка засвоєних знань.

Кількість
учасників 16 осіб

1987727572  Гальмівні системи ABS/ESP Bosch
Рівень Базовий

Тривалість: 4 дні

Учасники Автомеханіки, автоелектрики та діагности з базовими знаннями в області гідравлічних гальмівних систем і курсами 
PR, EL-1, JET2

Навчальна мета  Навчитись самостійно діагностувати та ремонтувати гідравлічні гальмові системи та системи безпеки ABS/ASR 5x, 
ABS/ASR 8, ESP, EXB (SBC)

Зміст • Фізичні основи функціонування систем ABS/ASR, ESP.
• Гідравлічні та електричні функції систем.
• Будова, принцип дії, взаємодія компонентів системи та їх перевірка.
• Системи ABS\ASR5,ABS\ASR8,ESP,SBC - методи діагностики
• Застосування інформаційної програми ESI 2.0 для діагностики та ремонту.
• Система АСС.
• Аналіз систем із застосуванням системного тестера KTS.
• Зіставлення фактичних і номінальних значень.
• Практичні заняття на автомобілях із застосуванням приладів FSA7xx, KTS5xx,гальмівного стенда.
• Перевірка засвоєних знань.

Кількість
учасників 16 осіб
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1987PU6209 Системи запалювання та  
електрообладнання автомобіля

Рівень Базовий

Тривалість: 4 дні

Учасники Автомеханіки та автоелектрики c навичками роботи на діагностичному обладнанні Bosch, які пройшли курси «PR» 
і «EL, модуль1»

Навчальна мета Навчитись перевіряти та ремонтувати системи запалювання та електронні компоненти автомобіля.
Навчитись працювати із програмою ESI 2.0 для ремонту систем управління двигуна автомобіля. Навчитись 
вирішувати практичні завдання, що виникають при читанні електричних схем сучасного автомобіля.

Зміст • Обладнання та  робота свічок запалювання
• Обладнання та діагностика різних систем запалювання і їх компонентів.
• Еталонні осцилограми систем запалювання.
• Вивчення основних функцій інформаційної системи ESI [tronic]2.0.
• Вивчення основ роботи цифрового осцилографа
• Навчання навичкам роботи з цифровим осцилографом.
• Дефекти систем запалювання і їх прояв на осцилограмах.
• Вивчення та аналіз осцилограм основних компонентів систем управління двигуном
• Практичні заняття на автомобілях із застосуванням приладів FSA, KTS. Перевірка засвоєних знань.

Кількість
учасників 16 осіб

Рівень 1. Базовий Рівень 2. Спеціаліст

1987727512 Бензинове впорскування Siemens, Denso, GM та ін.
Рівень Спеціаліст

Тривалість: 4 дні

Учасники Автомеханіки та автоелектрики, діагности з базовою профільною підготовкою (курси PR, EL1m JET 2)

Навчальна мета Навчитись самостійно проводити діагностику, ремонт і регулювання сучасних систем управління ДВЗ інших 
виробників ( крім Bosch).

Зміст • Діагностика, ремонт, обслуговування систем бензинового впорскування інших виробників (аналог курсу 
JET 2).

• Порівняння пристроїв  управління двигуном Fiat Marelli IAW, GM, BMW, Mitsubishi,VAG Simos та ін.
• Конструкція та функціональні відмінності.
• Застосування при обслуговуванні автомобілів обладнання Bosch 1ХХХ, діагностичного комплексу FSA.
• Практичні заняття.
• Перевірка засвоєних знань.

Кількість
учасників 16 осіб

1987727513 Безпосереднє бензинове впорскування Bosch

Рівень Спеціаліст

Тривалість: 4 дні

Учасники Автомеханіки та автоелектрики, діагности з базовою профільною підготовкою (курси PR, EL1 і JET2) і досвідом 
роботи від 2-х років

Навчальна мета Навчитись самостійно проводити діагностику, ремонт і регулювання сучасних систем управління двигуном 
Motronic, ME- Motronic і систем безпосереднього впорскування

Зміст • Конструкційні особливості, обслуговування сучасних систем бензинового впорскування ME-, MED- Motronic.
• Діагностика, що направлена на пошук несправностей .
• Самодіагностика сучасних систем впорскування.
• Особливості перевірки компонентів безпосереднього впорскування .
• Конструкційні відмінності.
• CAN-шина передачі даних.
• OBD-діагностика.
• Практичні заняття.
• Перевірка засвоєних знань.

Кількість
учасників 16 осіб
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1987727557  Дизельне впорскування Bosch (EDCm2)
Рівень Спеціаліст

Тривалість: 4 дні

Учасники Автомеханіки, автоелектрики і діагности з навичками роботи на діагностичному обладнанні Bosch (курс PR, EL, 
EK), які виконують роботи з обслуговування автомобілів з дизельними двигунами

Навчальна мета Навчитись самостійно діагностувати, регулювати та ремонтувати механічні та електронні системи управління ди-
зельним двигуном Bosch

Зміст • Будова , принцип дії, діагностика систем управління дизельним двигуном Bosch
• Будова  ПНВТ Bosch різних типів (СР1, СР2,СР3).
• Будова, перевірка систем впорскування PDE,PLD.
• Застосування інформаційної системи ESI 2.0 для діагностики та ремонту.
• Аналіз систем із застосуванням системного тестера KTS.
• Зіставлення фактичних і номінальних значень.
• Практичні заняття на автомобілях із застосуванням приладів FSA, KTS.
• Перевірка засвоєних знань

Кількість
учасників 16 осіб

1987727813 Системи безпеки та комфорту.
Рівень Спеціаліст

Тривалість: 4 дні

Учасники Діагности/автоелектрики з профільною підготовкою Bosch (курси PR, EL 4.1, модуль 1, JET-2) і практичним 
сервісним досвідом від 2-х років

Навчальна мета Навчитись самостійно діагностувати, обслуговувати та ремонтувати комфорт–системи та системи безпеки 
автомобіля із застосуванням сканера KTS 5** і діагностичного комплексу FSA-7xx

Зміст • Базові принципи, будова та особливості систем комфорту (інформаційних, управління енергопостачанням і 
блокувальних систем автомобіля).

• Системи управління головним світлом, склоочисників, контролю тиску в шинах, підсилювачів керма з елек-
троприводом, систем контролю дистанції та автоматичного паркування Parkpilot.

• Взаємодія різних систем автомобіля: забезпечення руху, активної та пасивної безпеки і комфорту.
• Будова, принципи роботи та методи діагностики окремих датчиків і виконавчих механізмів систем комфорту. 

Використання при проведенні діагностики і обслуговуванні систем комфорту приладів Bosch FSA 7xx, KTS 
5xx. Читання пам’яті несправностей, перегляд і обробка даних фактичних параметрів, використання додат-
кових функцій діагностики, що надаються KTS (перегляд конфігурацій, деактивація систем, режиму активації 
виконавчих механізмів та ін.).

• Практичні заняття на автомобілях.
• Перевірка засвоєних знань.

Кількість
учасників 16 осіб

Рівень 2. Спеціаліст Рівень 3. Експерт

1987727517 Безпосереднє бензинове впорскування  
Siemens, Mitsubishi, GM та ін.

Рівень Експерт

Тривалість: 4 дні

Учасники Автомеханіки, автоелектрики, майстри СТО, які мають середню технічну та спеціальну освіту, із глибокими знання-
ми в області систем запалювання та сумішоутворення, що мають великий практичний досвід безпечного застосу-
вання обладнання Bosch KTS і FSA і використання ПО ESI 2.0. Учасники пройшли курси базового рівня:
–  ESI 2.0. Діагностика систем впорскування. Застосування обладнання Bosch (PR)
–  Бензинове впорскування Bosch 1 (JET 2)
–  Бензинове впорскування Bosch 2 (JET 4)
–  Бензинове впорскування інших виробників 1 (JET 3).

Навчальна мета Навчитись діагностувати сучасні системи безпосереднього впорскування з елементами E-GAS.  
Проведення основних перевірок, базових установчих процедур і ремонту на системах управління двигуном і 
впорскуванням інших виробників. Системи безпосереднього впорскування Siemens і МELCO. Методи оцінки 
перехідних циклів двигуна і зміни фаз впорскування.

Зміст • Принципи роботи і будова систем безпосереднього впорскування інших виробників (не Bosch)– Simens, VDO, 
GDI, DFI, MSV 70, Continental та ін. Будова, принципи роботи та діагностика датчиків і виконавчих механізмів, 
що застосовуються у системах безпосереднього впорскування інших виробників. Будова, принципи роботи та 
діагностика систем паливоподачі низького, високого тиску, п’єзоінжекторів.

• Особливості обслуговування систем безпосереднього впорскування інших виробників- процедура заміни 
паливних насосів, інжекторів високого тиску, кодування інжекторів за допомогою KTS 5xx.

• Будова, режими роботи та діагностика систем подачі повітря Multiair, Valvelift, Valvetronic 2, TPH та ін.
• Будова, особливості та методи діагностики систем запалювання інших виробників
• Будова і робота систем турбонаддуву Twin - Scroll – від Borg Warner, BI- Turbo.
• Особливості випускних систем - робота каталізаторів, накопичувачів, кисневих датчиків, датчиків NO-оксидів.
• Практичні заняття на автомобілях.
• Перевірка засвоєних знань.

Кількість
учасників 16 осіб

1987726163  Високовольтні системи гібридних  
і електроавтомобілів

Рівень Експерт

Тривалість: 3 дні

Учасники Автомеханіки, автоелектрики, майстри СТО, які мають спеціальну освіту, з гарними знаннями в області систем за-
палювання і сумішоутворення, що мають практичний досвід безпечного застосування обладнання Bosch KTS і FSA 
і використання ПО ESI[tronic].

Навчальна мета Навчитись виконувати діагностику електричної та приводної частини гібридних автомобільних систем різних 
виробників. Навчитись визначати конфігурацію приводу, конструкційні та функціональні особливості систем. Оз-
найомитись з безпекою при роботі з високовольтними системами гібридних автомобілів.

Зміст • Застосування засобів системної діагностики і апаратних перевірок KTS/FSA при обслуговуванні високоволь-
тних систем.

• Основні процедури перевірок і методи захисту персоналу.
• Види альтернативних паливних систем і приводів.
• Типологія приводів на прикладі продукції головних світових виробників гібридних автомобілів у Європі, 

Америці та Японії.
• Особливості використання програми ESI[tronic] при сервісному і ремонтному циклі робіт.

Кількість
учасників 16 осіб



18 19

Рівень 3. Експерт

1987727582  Будова, діагностика та обслуговування систем 
DENOXtronic

Рівень Експерт

Тривалість: 2 дні

Учасники Автоелектрики і автомеханіки, автодіагности, майстри з практичним досвідом в області дизельного впорскування і 
автомобільної діагностики. А також автоелектрики та автомеханіки, автодіагности , які пройшли курси PR, EDCm2 і 
професійно застосовують прилади Bosch KTS і FSA і ПО ESI[tronic] 2.0.
Учасники пройшли всі курси базового рівня і поглибленого рівня з систем дизельного впорскування.

Навчальна мета Навчитись проводити діагностику, обслуговування і ремонт систем Bosch DENOXtronic

Зміст • Склад вихлопних газів дизельного двигуна
• Сажовий фільтр і методи регенерації
• DeNOx 1
• DeNOx 2 принцип дії та методи діагностики
• Каталітичний нейтралізатор вихлопних газів
• Departronic
• Bluetec
• Застосування обладнання для діагностики і обслуговування систем DeNOxtronic

Кількість
учасників 16 осіб

1987727563  Дизельне впорскування комерційних автомобілів
Рівень Експерт

Тривалість: 4 дні

Учасники Автоелектрики, автодіагности, майстри з практичним досвідом роботи в області дизельного впорскування і 
автомобільної діагностики. Учасники впевнено володіють діагностичним сканером KTS і ПО ESI 2.0. Учасники 
пройшли курси базового рівня з систем дизельного впорскування EDC1, EDC2.

Навчальна мета  Навчитись проводити комплексну діагностику систем EDC-вантажних автомобілів. Застосовувати системний ска-
нер KTS Truck.

Зміст • Будова і функціонування систем EDC-вантажних автомобілів : 
–  Mersedes 
–  Volvo 
–  Iveco 
–  Scania 
–  MAN

• Будова, діагностика і обслуговування систем DeNOxtronic
• Перевірка систем з використанням діагностичного обладнання KTS Truck, FSA, програмного забезпечення 

ESI[tronic] Truck

Кількість
учасників 16 осіб

1987727674  Обслуговування ГРМ
Рівень Експерт

Тривалість: 3 дні

Учасники Автомеханіки та автоелектрики, діагности з базовою профільною підготовкою (курси PR, EL1 і JET2) і досвідом 
роботи від 2-х років.

Навчальна мета • Навчитись самостійно проводити діагностику, обслуговування і ремонт різних систем ГРМ.
• Навчитись застосовувати спецінструмент при обслуговуванні ГРМ.

Зміст • Управління роботою клапанів двигуна внутрішнього згоряння
• Системи з ремінним приводом
• Системи з ланцюговим приводом
• Системи із шестерним приводом
• Основні елементи системи ГРМ
• Ремінь приводу ГРМ
• Натяжні та проміжні ролики приводу ГРМ
• Зміна часу і ступеня відкриття клапана
• BMW Vanos/Valvetronic systems
• FIAT Multiair system
• VW/AUDI Variocam system
• Toyota VVT-i system
• Обслуговування приводу ГРМ
• Обслуговування ГРМ з ремінним приводом
• Обслуговування ГРМ з ланцюговим приводом

Кількість
учасників 16 осіб

1987726157 Обслуговування газобалонного обладнання
Рівень Експерт

Тривалість: 3 дні

Учасники Автомеханіки, автоелектрики, майстри СТО, які мають середню технічну і спеціальну освіту, з відмінними знання-
ми в області систем запалювання і сумішоутворення, що мають практичний досвід безпечного застосування об-
ладнання Bosch KTS і FSA і використання ПО ESI[tronic].
Учасники мають практичний досвід роботи від 1-го року і пройшли курси з бензинових систем базового 
рівня.

Навчальна мета Навчитись діагностувати, ремонтувати і обслуговувати газові паливні системи бензинового впорскування і па-
ливне газове обладнання LPG/CNG з елементами E-GAS, попереднього і безпосереднього формування паливо-
повітряної суміші. Навчитись застосовувати діагностичний сканер KTS, мотор-тестер FSA і газоаналізатор ВЕА при 
виявленні помилок і усуненні збоїв систем.

Зміст • Об’ємні та енергетичні відповідності різних видів палива. Агрегатні і динамічні стани паливних газів пропан/
бутан/метан. Екологічні та споживчі мотивації використання бівалентних паливних систем.

• Конструкція, призначення, функції компонентів газових паливних систем ежекційного і інжекційного типу.
• Взаємодія окремих компонентів у загальному компонуванні систем.
• Основні процедури перевірки компонентів систем. Діагностика, ремонт і обслуговування газових систем 

впорскування різних виробників (технологія - зріджений нафтовий газ), особливості налаштування систем і 
синхронізації елементів і пристроїв бівалентної паливоподачі на автомобілі.

• Цільова діагностика для оцінки станів систем з паралельним застосуванням інтерфейсу KTS, осцилографа FSA 
і газоаналізатора BEA. Виконання приписів SIS/CAS, CAS [plus] і ПО ESI[tronic] при послідовній процедурі 
пошуку несправностей.

• Поглиблення практичних навичок роботи на автомобілях і навчальних моделях із застосуванням 
діагностичного і сервісного обладнання Bosch KTS/FSA/BEA.

• Практичні роботи на автомобілях вищевказаних систем.
• Перевірка засвоєних знань.

Кількість
учасників 16 осіб

Рівень 3. Експерт
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1987PU6237  Монтаж/демонтаж на автомобілі  
дизельних/бензинових інжекторів

Рівень Експерт

Тривалість: 2 дні

Учасники Автомеханіки і автоелектрики, діагности з базовою профільною підготовкою (курси PR і JET2) і досвідом роботи від 
2-х років

Навчальна мета Навчитись правильно, згідно з рекомендаціями компанії Bosch, робити демонтаж, підготовку до монтажу, монтаж і 
адаптацію в системі дизельних/бензинових інжекторів із застосуванням відповідного приладдя і обладнання.

Зміст • Діагностика стану системи впорскування з використанням KTS xxx і програми ESI 2.0.
• Діагностика стану системи впорскування CR шляхом вимірювання кількості зворотного зливання палива.
• Підготовка системи впорскування автомобіля до демонтажу/ монтажу інжекторів.
• Демонтаж інжекторів з використанням відповідного оснащення.
• Підготовка посадкових місць інжекторів і самих інжекторів до монтажу.
• Монтаж інжекторів із застосуванням відповідного оснащення.
• Підготовка системи впорскування автомобіля до запуску. Адаптація інжекторів у системі
• Перевірка параметрів роботи системи впорскування автомобіля з використанням KTS xxx і програми ESI 2.0.

Кількість
учасників 16 осіб

Рівень 3. Експерт

1987PU6217  Будова і діагностика інжекторів  
Bosch CR + Piezo

Рівень Дизельний спеціаліст

Тривалість: 2 дні

Учасники Автомеханіки, автоелектрики та діагности з початковими навичками роботи на діагностичному обладнанні Bosch, 
які виконують роботи з обслуговування автомобілів з дизельними двигунами.

Навчальна мета Отримати знання стосовно будови інжекторів Bosch систем Common Rail (включаючи п’єзоінжектори) і застосуван-
ня стендів EPS 815/708/200 для їх перевірки. Підготувати слухачів до вивчення і використання повного комплекту 
обладнання для ремонту інжекторів Bosch систем Common ( 3-й ступінь). Навчитись проводити діагностику і де-
фектування компонентів інжектора Bosch.

Зміст • Будова і діагностика інжекторів Bosch систем Common Rail (включаючи п’єзоінжектори).
• Гідравлічна схема інжекторів Bosch систем Common Rail .
• Технологія складання/розбирання, дефектування інжекторів Bosch систем Common Rail.
• Архітектура стенда EPS 815/708 для перевірки інжекторів Bosch систем Common Rail .
• Приклади використання стенда EPS 815/708 для перевірки інжекторів Bosch систем Common Rail (включаючи 

п’єзоінжектори).
• Система маркування компонентів Bosch для БДС/БДЦ(BQS).
• Перевірка засвоєних знань.

Кількість
учасників 16 осіб

1987726283  Перевірка та ремонт ПНВТ Bosch CR
Рівень Дизельний спеціаліст

Тривалість: 4 дні

Учасники Автоелектрики та автомеханіки, автодіагности, майстри з практичним досвідом в області дизельного впорскування 
та автомобільної діагностики.
Механіки, які  професійно використовують перевірочні стенди EPS 815 і EPS 708.
Учасники пройшли курси базового рівня з  системах дизельного впорскування: Дизельне впорскування-1, Дизельне 
впорскування-2 (Діагностика легкових автомобілів. Системи Common Rail); Дизельне впорскування-3 (Діагностика 
вантажних автомобілів)

Навчальна мета Навчитись працювати на дизельних стендах EPS 815 і EPS 708 із КМА.
Навчитись ремонтувати і перевіряти ПНВТ системи впорскування «Common Rail».
Навчитись  ремонтувати ПНВТ: CP-1, -2, -3 з наступною перевіркою / регулюванням на стендах EPS 815 і EPS 708.

Зміст • Робота паливних систем «Common Rail» і компонентів Common Rail
• Технологія розбирання, дефектування та складання ПНВТ: CP-1, -2, -3 і їх модифікацій.
• Перевірочні стенди EPS 815 і EPS 708 c KMA, їх комплектація для перевірки і регулювання ПНВТ «Common 

Rail» (CP-1,-2,-3).
• Процедура перевірки ПНВТ на стенді та аналізу перевірочних протоколів для ПНВТ СР-1, -2, -3.
• Ознайомлення з технологією ремонту інжекторів «Common Rail» Bosch .
• Практична робота з перевірки насосів CR на дизельному стенді EPS 815.
• Система маркування компонентів Bosch для БДС/БДЦ(BQS)
• Перевірка засвоєних знань.

Кількість
учасників 16 осіб

Ремонт дизельних систем  
і компонентів
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1987PU6216  Перевірка і повний ремонт інжекторів  
Bosch CR

Рівень Дизельний спеціаліст

Тривалість: 5 днів

Учасники Автоелектрики і автомеханіки, автодіагности, майстри з практичним досвідом в області дизельного впорскування 
і автомобільної діагностики. Механіки зі знаннями будови і функціонування систем Common Rail , які професійно 
використовують дизельні стенди EPS ХХХ.
Учасники пройшли всі курси базового рівня і поглибленого рівня з систем дизельного впорскування.

Навчальна мета Навчитись практично проводити розбирання, дефектуввання і складання інжекторів CRI / CRIN та їх перевірку на стендах 
EPS 815, EPS 708 і EPS 200.

Зміст • Конструкція перевірочного стенда EPS 815 c KMA, його комплектація для регулювання інжекторів CRI-CRIN.
• Вивчення інжекторів CRI-CRIN першого і другого поколінь.
• Ремонт інжекторів CRI-CRIN в об’ємі першого, другого і третього ступенів.
• Процедура перевірки інжекторів на стендах EPS 815, EPS 708 і EPS 200, включаючи аналіз перевірочних 

протоколів.
• Система маркування компонентів Bosch для БДС/БДЦ(BQS).
• Перевірка засвоєних знань.

Кількість
учасників 8 осіб

1987726286  Перевірка і ремонт насосних секцій  
і насос-форсунок

Рівень Дизельний спеціаліст 

Тривалість: 3 дні

Учасники Автоелектрики і автомеханіки, автодіагности, майстри з практичним досвідом в області дизельного впорскування 
і автомобільної діагностики.
Професійне використання перевірочних стендів EPS 815.

Навчальна мета Навчитись виконувати діагностику і ремонт насос-форсунок (UI) і поодиноких ПНВТ (UP). Отримати навички 
професійного використання дизельних перевірочних стендів EPS.

Зміст • Будова, типологія, принцип дії, методи діагностики і ремонту насос-форсунок (UI) і поодиноких ПНВТ (UP).
• Курс дає можливість освоїти правильне застосування спеціального обладнання, за допомогою якого здійснюється 

вхідна діагностика, складання-розбирання і завершальний контроль працездатності насос-форсунок (UI) і поодиноких 
ПНВТ (UP).

• Система маркування компонентів Bosch для БДС/БДЦ(BQS).
• Перевірка засвоєних знань.

Кількість
учасників 16 осіб

Ремонт дизельних систем  
і компонентів

1987PU6227  Bosch Quality Scan
Рівень Експерт

Тривалість: 1.5 дня

Учасники Співробітники БДС і БДЦ, які працюють у системі CDB (Comprehensive Diesel Business) з практичним досвідом роботи 
в області ремонту компонентів дизельного впорскування.
Механіки, які професійно використовують перевірочні стенди EPS 815 і EPS 708.

Навчальна мета Навчитись застосовувати системи маркування Bosch Quality Scan при ремонті і перевірці інжекторів і ПНВТ систем 
впорскування «Common Rail».
Вивчити ПО Bosch Quality Scan Client і Bosch Quality Scan Online Platform.
Навчитись практично робити ремонтні роботи компонентів CR з використанням системи маркування Bosch Quality Scan.

Зміст • Опис системи
• Апаратні засоби
• Вимоги до майстерень
• Процедури в майстернях
• Встановлення обладнання
• Процедура маркування
• ПК EPS та ПО
• Клієнтське ПО «Bosch Quality Scan Client»
• Онлайн ПО «Bosch Quality Scan Online Platform»
• Додатки для iOS і Android
• Особливі випадки
• Практична робота з перевірки і маркування на дизельному стенді EPS.
• Перевірка засвоєних знань.

Кількість
учасників 8 осіб

1987726239  Перевірка і ремонт ПНВТ Bosch СР-4
Рівень Експерт

Тривалість: 3 дні

Учасники Співробітники БДС і БДЦ зареєстровані у системі BoschQualityScan з практичним досвідом в області дизельного 
впорскування і автомобільної діагностики.
Механіки, які професійно використовують перевірочні стенди EPS 815 і EPS 708.

Навчальна мета Навчитись перевіряти та ремонтувати ПНВТ систем впорскування «Common Rail».
Познайомитись з конструкцією і управлінням стенда EPS 815 і EPS 708 із КМА.
Виконувати ремонтні роботи ПНВТ: CP-4, з наступною перевіркою на стендах EPS 815 і EPS 708.

Зміст • Робота паливних систем «Common Rail» і компонентів Common Rail.
• Технологія розбирання, дефектування та складання ПНВТ: CP-4 і їх модифікацій.
• Перевірочні стенди EPS 815 і EPS 708 c KMA, їх комплектація для перевірки і регулювання ПНВТ «Common 

Rail» (CP-1,-2,-3,-4).
• Процедура перевірки ПНВТ на стенді і аналізу перевірочних протоколів для ПНВТ СР-4.
• Практична робота з перевірки насосів CR СР-4 на дизельному стенді EPS.
• Перевірка засвоєних знань.

Кількість
учасників 8 осіб

Ремонт дизельних систем  
і компонентів
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1987726724 Професійний прийом автомобіля
Тривалість: 2 дні

Учасники Майстри-приймальники, персонал стола замовлень мережі СТО Бош Сервіс

Навчальна мета Навчитись ефективно використовувати активний прийом на станції технічного обслуговування.

Зміст • Законодавчі документи, що регулюють надання послуг сервісу в Україні.
• Основні принципи утримання клієнтів.
• Що таке процес у майстерні і для чого він необхідний?
• Основні етапи стандартного процесу в майстерні згідно з Посібником з ведення бізнесу Бош Сервіс «Bosch 

Service Excellence».
• Вивчення теоретичної частини процесу активного прийому автомобіля
• Практичне заняття з проведення  активного прийому з автомобілем клієнта:
• Демонстрація процесу активного прийому автомобіля тренерами.
• Відпрацювання навички проведення активного прийому кожним з учасників згідно з затвердженим аркушем 

вхідного контролю автомобіля з використанням лінії SDL і KTS.
• Оцінка учасників - проведення активного прийому кожним з учасників.
• Підведення підсумків, заповнення анкети зворотного зв’язку, видача сертифікатів

Кількість
учасників 10 осіб

Гарантия Гарантійне обслуговування  
автомобільних запчастин Bosch

Тривалість: 1 день

Учасники Спеціаліст БАС, відповідальний за гарантію (діагност або майстер-приймальник, можливо ін.)

Навчальна мета Навчитись  робити висновки про гарантію запасних частин і правильно оформляти гарантійні випадки відповідно 
до процедур гарантійного обслуговування.

Зміст • Процедури гарантійного обслуговування автомобільних запчастин марки Бош
• Правила оформлення звітної гарантійної документації
• Нормативні документи Українського законодавства в сфері гарантійних зобов’язань «продавець-покупець»
• Розгляд типових випадків виходу з ладу виробів і висновків стосовно них (гарантія - не гарантія)

Кількість
учасників 16 осіб

Бізнес тренінги

1987PU6206 Оцінка технічного стану автомобіля
Тривалість: 2 дні

Учасники Діагности на посту ТО і майстри-приймальники

Навчальна мета Вивчити можливості лінії інструментального контролю SDL і суміжного обладнання. Навчитись ефективно засто-
совувати його при прийомі автомобіля. Ознайомитьсь з вимогами державних стандартів, що рекомендуються для 
технічного стану автомобіля.

Зміст • Технічні характеристики обладнання
• Основні параметри, що вимірюються на обладнанні. Відповідність виміряних параметрів стандартам України – 

ДСТУ 3649, 4277, 4276.
• Процедура проходження ТО, порівняння вимірюваних параметрів з нормативними.
• Визначення поняття придатний/брак.
• Практичні заняття на різних автомобілях (бензин, дизель)
• Перевірка засвоєних знань

Кількість
учасників 16 осіб

1987727787 Вимірювання і регулювання геометрії ходової 
частини. Стенди розвал-сходження

Тривалість: 2 дні

Учасники Автомеханіки посту діагностики і регулювання геометрії ходової частини.

Навчальна мета Навчитись ефективно застосовувати обладнання, що використовується на посту регулювання розвал/сходження.

Зміст • Основні параметри геометрії ходової частини автомобіля і їх призначення.
• Типи та  технічні характеристики стендів.
• Основні параметри, що вимірюються на стендах серії FWA.
• Особливості процедури вимірювання у різних виробників (VAG, BMW, MB, PSA) і порівняння вимірюваних 

параметрів з нормативними.
• Самостійний контроль точності приладів.
• Практика на різних автомобілях.
• Перевірка засвоєних знань.

Кількість
учасників 16 осіб

Власникам обладнання Bosch
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1987PU6214 Застосування приладів KTS
Тривалість: 2 дні

Учасники Автомеханіки та автоелектрики без або з навичками роботи на діагностичному обладнанні Bosch.

Навчальна мета Вивчити функції діагностичного тестера Bosch KTS 5XX, 350, а також програмне забезпеченням ESI 2.0. 
Вміти орієнтуватись в сегментах програми. Ідентифікувати автомобіль у програмі. 

Зміст • Характеристики діагностичних приладів Bosch
• Можливості приладів при роботі з системами управління двигуном, безпеки, комфорту
• Огляд і вміст ПО ESI 2.0
• Пошук несправностей за допомогою SIS/CAS
• Використання вимірювальних каналів мультиметра і осцилографа при проведенні діагностики
• Використання базових функцій діагностичного сканера (активація, адаптація компонентів )
• Проведення функціональних тестів, що передбачені виробниками
• Практична робота на автомобілях

Кількість
учасників 16 осіб

1987PU6215 Застосування приладів FSA
Тривалість: 2 дні

Учасники Автомеханіки без або з початковими навичками роботи на діагностичному обладнанні Bosch.

Навчальна мета Вивчити обладнання і отримати базові навички з застосування мотортестерa FSA 7ХХ/5ХХ .

Зміст • Склад, призначення і комплект поставки
• Функціональні можливості програмного забезпечення: 

–  Ідентифікація автомобіля в програмі 
–  Етапи перевірки компонентів 
–  Перевірка компонентів з використанням еталонних осцилограм 
–  Запис осцилограм у базу даних 
–  Застосування мультиметра в графічному режимі 
–  Застосування генератора сигналів для симуляції сигналів датчиків 
–  Перегляд і друк проведених вимірювань

• Практична робота на автомобілях

Кількість
учасників 16 осіб

Власникам обладнання Bosch

1987PU6211 Обладнання для діагностики і обслуговування 
систем кондиціонування автомобілів

Тривалість: 2 дні

Учасники Механіки СТО.

Навчальна мета Ознайомитись із принципом роботи систем автомобільних кондиціонерів і обладнанням стендів щодо їх обслуго-
вування. Навчитись виконувати калібрування і технічне обслуговування стендів серії ACS. Закріпити здобуті на-
вички в роботі з системами кондиціювання на практиці.

Зміст • Принцип роботи систем автомобільних кондиціонерів різного типу
• Типи холодоагентів, їх характеристики, подібності та відмінності
• Конструкція і принцип роботи стендів з обслуговування автомобільних кондиціонерів серії ACS.
• Введення в експлуатацію стендів ACS.
• Функції, меню та налаштування стендів ACS.
• Робота стендів у ручному та автоматичному режимах.
• Діагностика систем кондиціонування автомобілів за допомогою приладів ACS і ПО ESI 2.0.
• Обслуговування систем автомобільних кондиціонерів (практика).
• Методи пошуку витікання у системах кондиціонування
• Промивання системи кондиціонування без її демонтажу.

Кількість
учасників 16 осіб

1987727536 Застосування приладу KTS Truck
Тривалість: 3 дні

Учасники Автоелектрики, автодіагности, майстри з практичним досвідом роботи в області дизельного впорскування та 
автомобільної діагностики. Учасники впевнено володіють діагностичним сканером КТС, ПО ESI 2.0 і пройшли 
базові курси.

Навчальна мета Навчитись  застосовувати діагностичний прилад KTS Truck для проведення комплексної діагностики комерційного 
транспорту.

Зміст Програмне забезпечення ESI2.0 для TRUCK
• Можливості KTS Truck при проведенні діагностики
• Функція «Розширений режим PIN1» тягача :
• Програмування зчеплення
• Муфти вентилятора
• Насосних секцій
• Рівня підвіски
• Гальмівної системи
• Отримання коду
• Активація
• Функція «Розширений режим PIN2» для причепа:
• Перепрограмування блоку управління гальмівної системи і підвіски Haldex, Knorr Bremse,Wabco
• Запит на отримання коду
• Активація
• Діагностика систем комерційного транспорту на автомобілях Мersedes,Iveco
• Діагностика систем причепа
• Діагностика систем DeNOxtronic

Кількість
учасників 16 осіб

Власникам обладнання Bosch
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1987PU6207 Обладнання для шиномонтажу  
та балансування коліс

Тривалість: 2 дні

Учасники Механіки СТО, які працюють із балансувальними та шиномонтажними стендами, а також співробітники шиномон-
тажних майстерень.

Навчальна мета Ознайомитись з типами існуючих коліс і їх відмінностями. Ознайомитись із шиномонтажними та балансувальними 
стендами виробництва компанії Бош і аксесуарами до них. Навчитись максимально використовувати в роботі всі 
можливості балансувальних і шиномонтажних стендів, і закріпити здобуті навички на практиці.

Зміст • Типи коліс, що використовуються, та їх відмінності.
• Поняття дисбалансу колеса, його види, причини виникнення і способи усунення.
• Балансувальні верстати:
 –  конструкція та призначення
 –  типи верстатів та їх відмінності
 –  класифікація балансувальних верстатів Bosch
• Шиномонтажні верстати
 –  конструкція  та призначення
 –  типи верстатів та їх відмінності
 –  класифікація шиномонтажних верстатів Bosch
• Практична робота на шиномонтажному і балансувальному верстатах з різними типами коліс.

Кількість
учасників 16 осіб

Власникам обладнання Bosch

1987727592 Сучасний підхід до діагностики автомобілів
Тривалість: 2 дні

Учасники Автомеханіки та автоелектрики без навичок або з початковими навичками роботи на діагностичному обладнанні 
Bosch

Навчальна мета Навчитись на практиці працювати із програмою ESI 2.0 і діагностичним тестером Bosch KTS.

Зміст • ESI[tronic] -огляд, ESI[tronic] -тренер. CAS
• Пошук запасних частин ESI[tronic]. Пошук автомобілів ESI[tronic]
• Діагностика автомобілів. KTS кабелі та адаптери. Вимірювання на автомобілі KTS 5**/650.
• CAS і автомобіль.
• Діагностика автомобіля без ESI[tronic]

Кількість
учасників 16 осіб

1987PU6212 Бензинове впорскування Bosch Motronic
Тривалість: 2 дні

Учасники Автомеханіки і автоелектрики без навичок або з початковими навичками роботи на діагностичному обладнанні Bosch

Навчальна мета Навчитись на практиці виконувати самостійну діагностику і ремонт систем управління бензиновим двигуном Bosch 
Motronic.

Зміст • Опис систем впорскування. М, ME-motronic. Огляд систем.
• Компоненти, їх функції. EGAS MED (безпосереднє впорскування палива)-Motronic.
• BDE (Bosch безпосереднє впорскування) - подача палива, режими роботи, компоненти та їх функції HDP (насос 

високого тиску) і HDEV (інжектор високого тиску) заміна.
• Перевірка датчика положення педалі. Ремонт / спеціальні інструменти

Кількість
учасників 16 осіб

1987PU6213 Дизельне впорскування Common Rail
Тривалість: 2 дні

Учасники Автомеханіки і автоелектрики без навичок або з початковими навичками роботи на діагностичному обладнанні 
Bosch.

Навчальна мета  Навчитись на практиці виконувати самостійну діагностику і ремонт систем управління дизельним двигуном Bosch.

Зміст • Принцип дії, процес згоряння. Огляд паливних систем. ПНВТ Rail
• Клапан регулювання і датчик тиску. Інжектори.
• Компоненти та їх призначення
• Діагностика, заміна інжекторів. Діагностичний і ремонтний інструмент
• Адаптація інжекторів і порівняння подачі. Рекомендації щодо ремонту

Кількість
учасників 16 осіб

Бош Модуль. 
Системи впорскування палива
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1987PU6223 Гальмівні системи Bosch  
для легкових автомобілів

Тривалість: 1 день

Учасники Автомеханіки, автоелектрики, діагности з базовими знаннями гідравлічних систем, які мають практичний досвід ро-
боти з механічною частиною гальмівних систем

Навчальна мета Навчитись самостійно діагностувати і  ремонтувати механічні та гідравлічні вузли гальмівних систем.

Зміст • Фізичні основи руху
• Функціонування систем ABS
• Функціонування систем ABS\ASR
• Будова, принцип дії гідравлічної та електронної систем
• Методи діагностики
• Застосування інформаційної системи ESI (tronic) для діагностики і ремонту
• Практичні заняття із застосуванням вимірювального обладнання
• Пошук запасних частин в ESI [tronic] 2.0

Кількість
учасників 16 осіб

1987PU6224 ESI[tronic]2.0. Гальмівні системи
Тривалість: 1 день

Учасники Автомеханіки, автоелектрики без навичок або з початковими навичками роботи з діагностичним обладнанням Bosch

Навчальна мета  Навчитись самостійно діагностувати, ремонтувати і обслуговувати гідравлічні гальмівні системи та системи безпеки 
ABS із застосуванням програми ESI 2.0 і діагностичного обладнання OTS XXX.

Зміст • Структура програмного забезпечення ESI [tronic] 2.0, діагностичне обладнання серії OTS XXX.
• Процедура ідентифікації автомобіля.
• Посібник з пошуку несправностей програмного забезпечення ESI [tronic] 2.0 для проведення сервісних і 

ремонтних робіт гальмівних систем.
• Послідовність і структура діагностики систем АВS.
• Пошук запасних частин в ESI [tronlc] 2.0

Кількість
учасників 16 осіб

Бош Модуль.  
Гальмівні системи

Місце проведення тренінгів:
Київ вул. Зрошувальна, 7
Навчальний центр Bosch

Проїзд:
Варіант 1
станція метро «Чернігівська», трамвай або 
маршрутне таксі № 22, в сторону Ленінград-
ської площі, зупинка “Дарницька автошкола», 
необхідно перейти трамвайні шляхи, повер-
нувши на вул. Академіка Горбунова, далі 400 
м. до Навчального Центру.
Варіант 2
станція м. Харківська – вул. Ремонтна маршрут 
№ 487 к, зупинка вул. Зрошувальна
Варіант 3
З  залізничного вокзалу електропоїзд при-
міського сполучення в напрямку Київ-Яготин, 
відправлення з залізничного вокзалу: 6.40, 
7.27, 8.51 (уточнити час відправлення за тел. 
044 503 60 51), зупинка Фармацевтична

Варіант 4
станція м. Червоний Хутір, будь-який маршрут-
ний автобус, який їде до Фармацевтичного за-
воду «Дарниця». Необхідно перейти трамвайні 
шляхи, повернувши на вул. Академіка Горбу-
нова, далі 400 м. до Навчального Центру.

Найближчі готелі:
1. Готель «Анастасія»: м. Київ,  

вул. Бориспільська, 26Б,  
тел.: (044) 576-68-71

2. Готель «Мисливський двір»: м. Київ,  
вул. Славгородська, 49,  
тел.: (044) 501-35-30

3. Готель «Готель Дарницький»: м. Київ,  
вул. Привокзальна, 12,  
тел.: (044) 566-10-02

4. Готель ВАТ ВГСП Київський радіозавод: 
м. Київ, пров. Волго-Донський, 12;  
тел.: (044) 566-10-75

Рекомендуємо заздалегідь бронювати місця в 
готелі.

Навчальний центр у Києві

ул. О
роси

те
льная, 7

Учебный Центр Бош

Схема проїзду:



Роберт Бош Лтд. Україна,
пр. П. Тичини, 1 В, офіс «А»
7-й поверх (ТОЦ «Silver Breeze»)
м. Київ, 02152, Україна
Відділ сервісу і технічної підтримки
Тел.: (044) 490-24-00
Факс: (044) 490-24-81
Hotline_AA@ua.bosch.com
Лінія технічної підтримки. 
Автозапчастини, обладнання, сервіс
0 800 500 303
www.ua-ww.bosch-automotive.com


