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Nowa jakość szkoleń
w teorii i w praktyce
Do zdiagnozowania przyczyn nieprawidłowego działania podzespołów pojazdów nie wystarczą na-
wet najdoskonalsze urządzenia diagnostyczne. Niezbędni są odpowiednio wyszkoleni pracownicy. 
Takie wyszkolenie zapewnia nasze Centrum Szkoleniowe, do którego zapraszamy: pracowników 
serwisów samochodowych, pracowników szkół i uczelni o profilu samochodowym, a także wszyst-
kich miłośników motoryzacji.

W Centrum Szkoleniowym zapewniamy doskonałe warunki do zdobycia wiedzy zarówno teore-
tycznej, jak i praktycznej, i oferujemy niezbędne do tego warunki. 
•  Dwie w pełni wyposażone sale wykładowe – prezentacja i omówienie działania urządzeń 

diagnostycznych.
•  Dwa warsztaty szkoleniowe – praktyczne ujęcie wiedzy teoretycznej, ćwiczenia na testerach 

KTS, diagnoskopach FSA, urządzeniach do obsługi klimatyzacji ACS, testerach wtryskiwaczy 
ESP oraz urządzeniach do ustawiania geometrii FWA.

•  Bogate wyposażenie warsztatów – podnośnik nożycowy, rolki hamulcowe, samochody szkole-
niowe (m.in. Volvo S60, BMW 320 E91, Citroen C5 2.0 HDi), silniki szkoleniowe (benzynowe – 
bezpośredni i pośredni wtrysk; diesla – układ z pompą rozdzielaczową VE EDC, układ z pompą 
VP44, pompowtryskiwacze, układ Common Rail).

•  Szeroką gamę szkoleń:
 – NOWOŚĆ – SAMOCHODY CIĘŻAROWE, 
 – Teoria + Praktyka, 
 – Szkolenia bezpłatne.

Do zobaczenia w Centrum Szkoleniowym Techniki Motoryzacyjnej firmy Bosch w Warszawie!

Dyrektor Handlowy Działu Części Samochodowych   Kierownik Działu Technicznego
i Urządzeń Diagnostycznych Bosch

Paweł Hańczewski      Artur Kornaś
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Harmonogram szkoleń technicznych  
w Centrum Szkoleniowym Bosch

Luty 2014 dzień m-ca liczba dni

Podstawy obsługi silników diesla dla początkujących mechaników 3-4 2

Diagnostyka w praktyce z wykorzystaniem testera z rodziny KTS i oscyloskopu 11-12 2

Diagnostyka nowoczesnych układów zasilania silników diesla 16-17 2

Układy ABS, ASR, ESP, SBC, elektr. hamulec postojowy oraz wspomaganie układów kierowniczych 18-19 2

Rozpatrywanie reklamacji akumulatorów 20 1

Naprawa wtryskiwaczy Common Rail przy pomocy narzędzi trzeciego etapu 23-25 2,5

Marzec 2014 dzień m-ca liczba dni
Diagnostyka układów Common Rail firm Denso, Delphi i Siemens 2-3 2

Bezpośredni wtrysk benzyny firmy Bosch na przykładzie grupy Volkswagen – tylko praktyka 2 1

Diagnostyka i naprawa systemów oczyszczania spalin w pojazdach ciężarowych  
– Denoxtronic i Departronic        NOWOŚĆ

4-5 2

Diagnostyka układów Common Rail – tylko praktyka 6 1

Naprawa i badania wtryskiwaczy Common Rail na stole EPS 708 9-10 2

Pośredni wtrysk benzyny – systemy firmy Bosch oraz firm zewnętrznych 9-10 2

Praktyczne wskazówki dot. korzystania z testerów KTS 13 1

Układy oczyszczania spalin nowoczesnych silników diesla 16-17 2

Naprawa i badanie pomp oraz wtryskiwaczy Common Rail firm Delphi, Denso i Siemens 17-19 2

Naprawa i badanie pomp Common Rail 19-20 2

Diagnostyka w praktyce z wykorzystaniem testera z rodziny KTS i oscyloskopu – tylko praktyka 23 1

Rozpatrywanie reklamacji akumulatorów 24 1

Układy klimatyzacji 25-26 2

Układy zasilania silników diesla 27 1

Diagnostyka automatycznych skrzyń biegów 30-31 2

Kwiecień 2014 dzień m-ca liczba dni
Diagnostyka pojazdów ciężarowych z wykorzystaniem KTS Truck        NOWOŚĆ 1 1

Geometria zawieszenia pojazdów 8-9 2

Filtracja, diagnostyka układów zasilania i układów hamulcowych w pojazdach ciężarowych – Błonie 8 1

Prezentacja EPS 708/EPS 205/narzędzia III etapu 13 1

Diagnostyka nowoczesnych układów zasilania silników diesla 13-14 2

Rozwiązywanie problemów technicznych w kołach dwumasowych i innych produktach firmy ZF 15 1

KTS 540/570/940/970 16 1

FSA 720/740/760 17 1

Bezpośredni wtrysk benzyny (FSI) firmy Bosch na przykładzie grupy Volkswagen 21-22 2

III Etap dla profesjonalistów – tylko praktyka 23-24 2

Układy ABS i ASR 27 1

Geometria zawieszenia pojazdów – tylko praktyka 28 1

Przeprogramowanie sterowników pojazdów zgodnych z normą Euro 5 i Euro 6, PassThru 29 1
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Harmonogram szkoleń technicznych  
w Centrum Szkoleniowym Bosch

Maj 2014 dzień m-ca liczba dni

Hybrydowe układy napędowe (tylko dla posiadaczy uprawnień SEP do 1 kV) 5-6 2

Diagnostyka i naprawa systemów oczyszczania spalin w pojazdach ciężarowych – Denoxtronic i 
Departronic         NOWOŚĆ

7-8 2

Oświetlenie ksenonowe, inspekcje serwisowe, monitorowanie ciśnienia w oponach 14-15 2

Diagnostyka w praktyce z wykorzystaniem testera z rodziny KTS i oscyloskopu 18-19 2

Prezentacja EPS-708/EPS-205/narzędzia III etapu 18 1

Diagnostyka nowoczesnych układów zasilania silników diesla w pojazdach ciężarowych NOWOŚĆ 20-21 2

Regulacja składu mieszanki w silnikach z pośrednim wtryskiem benzyny 22 1

Diagnostyka układów Common Rail firm Denso, Delphi i Siemens 25-26 2

Układy Start-Stop, akumulatory Bosch EFB, AGM 27 1

Diagnostyka i naprawa systemów oczyszczania spalin w pojazdach ciężarowych – Denoxtronic  
i Departronic – Poczesna

27 1

Diagnostyka układów Common Rail – tylko praktyka 28 1

Pośredni wtrysk benzyny – tylko praktyka 29 1

Czerwiec 2014 dzień m-ca liczba dni
Seminarium – Nowości w silnikach diesla        NOWOŚĆ 1 1

Seminarium – Nowości w układach komfortu i bezpieczeństwa        NOWOŚĆ 2 1

KTS 200/340 3 1

Układy oczyszczania spalin silników diesla 8 1

Transmisja cyfrowa w pojazdach oraz układy Centralnej Elektroniki 9-10 2

Układy oczyszczania spalin nowoczesnych silników diesla 15-16 2

Diagnostyka w praktyce z wykorzystaniem testera z rodziny KTS i oscyloskopu – tylko praktyka 17 1

Podstawy obsługi silników diesla dla początkujących mechaników 18-19 2

Diagnostyka systemów hamulcowych EBS i TEBS firmy Knorr, Wabco, Haldex w pojazdach 
ciężarowych i przyczepach        NOWOŚĆ

22-23 2

Seminarium – Nowości w układach komfortu i bezpieczeństwa        NOWOŚĆ 23 1

Seminarium – Nowości w silnikach diesla        NOWOŚĆ 24 1

Diagnostyka pojazdów ciężarowych z wykorzystaniem KTS Truck        NOWOŚĆ 25 1

Układy ESP 26 1

Naprawa i badanie pompowtryskiwaczy na próbniku EPS 200/205 – I etap        NOWOŚĆ 29 1

Szkolenie dla użytkowników EPS 205 30.06- 01.07 2

Lipiec 2014 dzień m-ca liczba dni
KTS 540/570/940/970 2 1

FSA 720/740/760 3 1

Szkolenia z grupy – Teoria + praktyka

Nowy typ szkoleń – Tylko praktyka

Szkolenia z grupy – Tylko dla serwisów z programów warsztatowych

Szkolenia z grupy – Szkolenia bezpłatne
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Nowy typ szkoleń – Tylko praktyka

Przyczyny i metody postępowania podczas nietypowych sytuacji związanych z diagnostyką  
sterowników:
▶  brak komunikacji ze sterownikiem, niejednoznaczna identyfikacja sterownika, możliwości dia-

gnostyczne, ograniczona komunikacja, usterki nieznane, brak usterek mimo wadliwego działania 
systemu, nieprawdopodobnie duża liczba usterek w pamięci sterownika.

Niestandardowe metody komunikacji: 
▶  struktura komunikacji w nowoczesnych samochodach (CAN/gate way),
▶  diagnoza PSG (komunikacja ze sterownikami pomp wtryskowych typu VP).
Oscyloskop w KTS:
▶  praktyczne wykorzystanie jego możliwości.
Praktyczne wskazówki dotyczące korzystania ze schematów elektrycznych ESI[tronic]:
▶  praktyczne wskazówki, ćwiczenia.

1.1  Diagnostyka w praktyce z wykorzystaniem testera  
z rodziny KTS i oscyloskopu – tylko praktyka

Czas trwania: 1 dzień  

Jednodniowe szkolenie praktyczne to:
▶  100% czasu spędzonego w warsztacie na praktycznych eksperymentach,  

wyjaśnieniach, poznawaniu zróżnicowanych układów, 
▶  maksymalnie 6-osobowe grupy,
▶  otwarta forma szkolenia – dostosowana do życzeń i poziomu wiedzy uczestników.

Podstawowa diagnostyka silników diesla z układem zasilania typu Common Rail:
▶ skuteczne przekazanie umiejętności praktycznych z tego zakresu,
▶  100% czasu spędzonego w warsztacie na praktycznych eksperymentach, wyjaśnieniach,  

poznawaniu różnych generacji układów Common Rail firmy Bosch.
Zwarta, praktyczna forma szkolenia zakłada wypracowanie metod diagnostycznych oraz  
przekazanie najistotniejszych informacji z niżej określonej tematyki:
▶ przedstawienie na modelach/samochodach generacji systemu CR,
▶ cechy szczególne systemów CR,
▶ regulacja ciśnienia paliwa, działanie zaworów DRV i ZME,
▶ omówienie czujników i sygnałów koniecznych do pracy silnika,
▶ kontrola układu zasilania niskiego ciśnienia,
▶ kontrola układu CR testerem KTS. Pomiar przelewów wtryskiwaczy,
▶ metody wykrywania uszkodzonych komponentów w układzie wtryskowym (na samochodzie),
▶ diagnostyka układu przy pomocy oscyloskopu,
▶ typowe usterki układów.

1.2 Diagnostyka układów Common Rail – tylko praktyka Czas trwania: 1 dzień  
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Szkolenie praktyczne z zakresu pośredniego wtrysku benzyny zakłada:
▶  skuteczne przekazanie umiejętności praktycznych z tego zakresu,
▶  100% czasu spędzonego w warsztacie na praktycznych eksperymentach, wyjaśnieniach,  

poznawaniu zróżnicowanych układów wtrysku pośredniego.
Zwarta, praktyczna forma szkolenia zakłada wypracowanie metod diagnostycznych oraz  
przekazanie najistotniejszych informacji z niżej określonej tematyki:
▶  układy paliwowe o elektronicznie regulowanym wydatku,
▶  typowe usterki, pomiar ciśnienia i wydatku w układach przelewowych i „bezprzelewowych”,
▶  diagnostyka przepływomierzy masowych HFM 5, 6, 7, MAP-sensorów (Fiat, Opel, Renault, 

inne), rejestracja α/n. Pomiar masy powietrza – typowe usterki, diagnostyka,
▶  sondy lambda w procesie regulacji składu mieszanki (sondy szerokopasmowe, dwustanowe – 

cyrkonowe, tytanowe, firmy Bosch oraz firm zewnętrznych),
▶  wykorzystanie integratora i adaptacji w diagnostyce problemów ze składem mieszanki,
▶  problemy z regulacją i stabilizacją biegu jałowego (czujniki położenia pedału gazu, przepustnice 

elektromotoryczne, silniki krokowe, inne nastawniki przepustnicy oraz zawory obejściowe),
▶  rola integratora, adaptacji, ustawień podstawowych w procesie regulacji biegu jałowego,
▶  kompleksowa diagnostyka elektronicznych układów zapłonowych samochodu, w tym  

cewek, modułów zapłonowych, końcówek mocy, czujników prędkości i położenia: indukcyjnych, 
kątowych, Halla oraz fotooptycznych,

▶  diagnostyka układów zapłonowych z wykorzystaniem oscyloskopu,
▶  typowe usterki układów: recyrkulacji spalin, odprowadzenia par paliwa, zasilania powietrzem 

wtórnym, zmiany faz rozrządu – diagnostyka, naprawa.

1.4 Pośredni wtrysk benzyny – tylko praktyka Czas trwania: 1 dzień  
  

▶  regulacja wtryskiwaczy CRI 2.1 oraz 2.2 – optymalizacja procesu z użyciem III etapu,
▶  regulacja wtryskiwaczy CRIN2 i CRIN3 – optymalizacja procesu z użyciem III etapu,
▶  badanie wtryskiwaczy na stole probierczym EPS 708 – generowanie IMA kodów,
▶  budowa nowych typów wtryskiwaczy CRI2.5, CRIN 4.2,
▶  wykorzystanie elektronicznego klucza dynamometrycznego CRR 320.

1.3 III Etap dla profesjonalistów – tylko praktyka Czas trwania: 2 dni 
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Systemy bezpośredniego wtrysku benzyny FSI / TSI – MED na przykładzie systemów MED 9  
i SIMOS 10, w grupie VW:
▶  diagnostyka układu niskiego ciśnienia paliwa o zmiennym, elektronicznie regulowanym wydatku; 

integrator, adaptacje, ustawienia podstawowe,
▶  regulacja wysokiego ciśnienia, typowe usterki, tryby awaryjne, zasada działania pomp  

wysokociśnieniowych – warianty,
▶  wtryskiwacze wysokociśnieniowe – sterowanie, diagnostyka, montaż/demontaż,
▶  diagnostyka układu doładowania,
▶  klapy powietrza – koncepcja sterowania,
▶  tryby pracy silnika – rodzaje mieszanek, sposoby ich realizacji, zachowania systemu, tryby  

awaryjne, diagnostyka,
▶  obróbka spalin w silnikach FSI, warianty,
▶  sonda szerokopasmowa w procesie regulacji składu mieszanki o zmiennym λ, diagnostyka,  

zasada działania,
▶  układ gromadzenia i redukcji tlenków azotu (NOx), katalizator zasobnikowy NOx,
▶  czujnik NOx – zasada działania, zadania, diagnostyka,
▶  problem zasiarczania i odsiarczania katalizatorów NOx (również w kontekście jakości i zużycia 

paliwa),
▶  zmienne fazy rozrządu – diagnostyka,
▶  elektronicznie sterowany termostat (cel stosowania, tryb awaryjny, diagnostyka), 
▶  elektronicznie sterowane wentylatory (sterowanie, diagnostyka).

1.5  Bezpośredni wtrysk benzyny firmy Bosch  
na przykładzie grupy Volkswagen – tylko praktyka

Czas trwania: 1 dzień  
  

Zakres szkolenia praktycznego obejmuje:
▶  pełen proces od przygotowania do pomiaru geometrii zawieszenia (tj. weryfikację uszkodzeń 

zawieszenia),
▶  sprawdzenie warunków brzegowych – obciążenia pojazdu, poziomu nadwozia itp. poprzez  

pomiar zasadniczy kilkoma typami urządzeń FWA,
▶  interpretację wyników, naprawę i regulację.
Ćwiczenia obrazują wpływ:
▶  zbieżności,
▶  kąta pochylenia koła,
▶  kąta pochylenia i wyprzedzenia sworznia zwrotnicy,
▶  promienia zataczania,
▶  odchylenia osi geometrycznej od osi symetrii pojazdu na prowadzenie pojazdu  

(w przypadku uszkodzeń elementów zawieszenia, błędnej regulacji).
Zakres szkolenia obejmuje również:
▶  specyfikę zawieszeń Mercedesa – pomiar z wykorzystaniem czujnika ugięcia zawieszenia,
▶  regulację krzywej zbieżności zawieszeń wielowahaczowych w grupie VW z wykorzystaniem  

VAG 1925.
Podczas ćwiczeń wykorzystujemy różne typy urządzeń do geometrii w tym FWA 4630 (3D).

1.6 Geometria zawieszenia pojazdów – tylko praktyka Czas trwania: 1 dzień  
  



9



10

Teoria + praktyka

Część teoretyczna:
▶  omówienie normy EURO 5 i EURO 6 w odniesieniu do normy emisji spalin oraz dostępu  

do dokumentacji napraw i serwisowania bezpośrednio od producentów pojazdów (OEM),
▶  standard interfejsu przeznaczonego do dokonywania przeprogramowania sterowników według 

normy SAEJ2534 (PassThru),
▶  konfigurowanie testerów usterek z rodziny KTS (np. 540, 570) jako moduł PassThru do obsługi 

przeprogramowania sterowników,
▶  pobieranie oprogramowania do przeprogramowania sterowników ze stron internetowych  

producentów pojazdów na przykładzie pojazdów marki Toyota, Opel i Ford,
▶  podstawowe zasady bezpiecznego przeprogramowania sterowników.
Część praktyczna:
▶  przeprogramowanie sterownika na pojeździe szkoleniowym.

2.2  Przeprogramowanie sterowników pojazdów 
zgodnych z normą EURO 5, EURO 6, PassThru

 Czas trwania: 1 dzień
 (teoria 80%, praktyka 20%) 

Część teoretyczna: 
▶  sposoby postępowania podczas nietypowych sytuacji związanych z diagnostyką sterowników,
▶  diagnoza PSG (komunikacja ze sterownikami pomp wtryskowych typu VP),
▶  praktyczne wskazówki dotyczące korzystania ze schematów elektrycznych,
▶  oscyloskop w KTS – praktyczne wykorzystanie jego możliwości,
▶  uruchomienie KTS: instalacja oprogramowania, odblokowanie, ważność kodu,
▶  korzystanie z ESI[tronic] – praktyczne wskazówki.
Część praktyczna:
▶  diagnostyka na samochodach i silnikach szkoleniowych.

2.1  Diagnostyka w praktyce z wykorzystaniem  
testera z rodziny KTS i oscyloskopu

Czas trwania: 2 dni  
(teoria 50%, praktyka 50%)
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Zakres szkolenia praktycznego obejmuje:
▶  kategorie pojazdów hybrydowych,
▶  historia pojazdów hybrydowych i elektrycznych,
▶  system Start/Stop,
▶  szeregowy i równoległy system hybrydowy,
▶  bateria trakcyjna – budowa i zarządzanie energią,
▶  system sterowania układu HV (wysokiego napięcia),
▶  trakcyjny silnik elektryczny,
▶  odzysk energii podczas hamowania,
▶  zasady bezpiecznej pracy przy układach pracujących pod wysokim napięciem,
▶  pomiar izolacji przewodów HV, wyłączanie systemu HV.

2.3  Hybrydowe układy napędowe  
(tylko dla posiadaczy uprawnień SEP do 1 kV)

Czas trwania: 2 dni  
(teoria 50%, praktyka 50%)

Część teoretyczna:
▶  budowa, działanie, obsługa oraz diagnostyka: 
 - automatycznych skrzyń biegów (AT),
 - dwusprzęgłowych skrzyń biegów (DSG),
 - zautomatyzowanych skrzyń biegów (AST),
 - bezstopniowych skrzyń biegów (CVT),
▶  powiązanie układów automatycznych skrzyń biegów z innymi układami w pojazdach.
Część praktyczna:
▶  identyfikacja elementów składowych przykładowych układów automatycznych skrzyń biegów,
▶  obsługa pojazdu z automatyczną skrzynią biegów,
▶  diagnostyka elektrycznych usterek układów automatycznych skrzyń biegów przy użyciu KTS-a,
▶  adaptacja oraz ustawienia parametrów pracy automatycznych skrzyń biegów przy użyciu KTS-a,
▶  sprawdzenie poziomu oleju w automatycznej skrzyni biegów przy użyciu KTS-a oraz ESI[tronic],
▶  procedury przy wymianie oleju w automatycznej skrzyni biegów przy użyciu KTS-a oraz ESI[tronic]. 

2.4 Diagnostyka automatycznych skrzyń biegów

Część teoretyczna:
▶  budowa, typowe usterki, możliwości diagnozowania układów Start/Stop,
▶  układy nadzorowania stanu akumulatora,
▶  dobór akumulatorów do pojazdów z układami Start/Stop,
▶  budowa akumulatorów EFB oraz AGM,
▶  procedury diagnostyczne przy sprawdzaniu stanu akumulatora z układem Start/Stop,
▶  procedury przy montażu nowego akumulatora w pojazdach z układem Start/Stop.
Część praktyczna:
▶  diagnostyka na samochodach szkoleniowych układów Start/Stop oraz akumulatorów.

2.5 Układy Start/Stop, akumulatory Bosch EFB, AGM Czas trwania: 1 dzień  
(teoria 50%, praktyka 50%)

Czas trwania: 2 dni  
(teoria 50%, praktyka 50%)
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Budowa zawieszeń, koncepcja geometrii zawieszenia. Diagnostyka, naprawa oraz regulacja 
zawieszenia z wykorzystaniem urządzeń FWA 4630, FWA 44XX/43XX i dokumentacji serwisowej 
ESI[tronic].
Część teoretyczna:
▶  pojęcia związane z geometrią zawieszenia: 
 - zbieżność / rozbieżność / zbieżność połówkowa,
 - pozytywny / negatywny kąt pochylenia koła,
 - kąt pochylenia sworznia zwrotnicy,
 - promień zataczania,
 -  kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy,
 -  moment skręcania,
 - moment stabilizacyjny,
 - różnica pomiędzy osią symetrii pojazdu a geometryczną osią jazdy,
 - przesunięcie osi pojazdu,
 - różnice w rozstawie osi,
 - przesunięcie boczne,
 - przesunięcie kół,
 - różnice w rozstawie kół.
▶  rola powyższych parametrów i ich wzajemne zależności,
▶  wpływ powyższych parametrów na prowadzenie pojazdu w przypadku nieprawidłowości 

(uszkodzenia elementów zawieszenia, błędna regulacja),
▶  rola układu trapezowego w kierowaniu pojazdem,
▶  różnice kąta skrętu kół – zadanie, przykłady uszkodzeń wpływających na ten parametr,
▶  oznaczenia felg i opon – typowe uszkodzenia, przyczyny,
▶  czynności przygotowawcze do pomiaru geometrii / warunki brzegowe,
▶  zasady pomiaru urządzeniami FWA.
Część praktyczna:
▶  pełen proces od przygotowania do pomiaru (weryfikacja uszkodzeń dyskwalifikujących, spraw-

dzenie warunków brzegowych – obciążenie pojazdu, poziom nadwozia itp.) poprzez pomiar za-
sadniczy kilkoma typami urządzeń FWA, interpretację wyników, regulację lub naprawę i regulację,

▶  część praktyczna odbywa się na wielu różnych / charakterystycznych typach zawieszeń.

2.7  Geometria zawieszenia pojazdów Czas trwania: 2 dni  
(teoria 50%, praktyka 50%)

Część teoretyczna:
▶  oświetlenie LED – urządzenie HTD 8xx,
▶  czujniki ciśnienia w ogumieniu – urządzenie TPA200,
▶  transmisja cyfrowa FlexRay,
▶  klimatyzacja – nowy czynnik chłodniczy R1234yf,
▶  układy ESP w nowoczesnych samochodach.
Część praktyczna:
▶  diagnostyka na samochodach szkoleniowych.

2.6  Seminarium – Nowości w układach  
komfortu i bezpieczeństwa 

Czas trwania: 1 dzień  
(teoria 80%, praktyka 20%)

NOWOŚĆ
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Część teoretyczna:
▶  budowa układów automatycznego ogrzewania i klimatyzacji,
▶  zasady bezpieczeństwa przy obsłudze układów klimatyzacji,
▶  obieg czynnika chłodniczego w układach klimatyzacji z zaworem rozprężnym,
▶  obieg czynnika chłodniczego w układach klimatyzacji z dławikiem,
▶  budowa sprężarek, zaworów rozprężnych, dławików, parowników oraz skraplaczy,
▶  cechy szczególne układów klimatyzacji manualnej i automatycznej,
▶  czujniki temperatury, nasłonecznienia, wilgotności, zanieczyszczeń powietrza etc.,
▶  nowy czynnik chłodniczy R1234yf,
▶  obsługa układów klimatyzacji w samochodach elektrycznych i hybrydowych.
Część praktyczna:
▶  obsługa układów klimatyzacji przy użyciu urządzenia ACSxxx,
▶  sprawdzenie sprawności układu klimatyzacji przez pomiar ciśnień po stronie niskiego i wysokiego 

ciśnienia,
▶  sprawdzenie szczelności układu przy próbie podciśnieniowej, nadciśnieniowej,
▶  diagnostyka automatycznej klimatyzacji przy użyciu KTS-a,
▶  pomiary elektryczne czujników i instalacji elektrycznej przy użyciu urządzenia KTS i FSA, 
▶  wyszukiwanie usterek w układzie automatycznej klimatyzacji.

2.8 Układy klimatyzacji Czas trwania: 2 dni  
(teoria 50%, praktyka 50%)

Część teoretyczna:
▶  budowa oświetlenia ksenonowego,
▶  środki bezpieczeństwa przy obsłudze oświetlenia ksenonowego,
▶  układy regulacji zasięgu świateł LWR oraz czyszczenia szkieł reflektorów,
▶  funkcje sterownika Master i Slave w układac h Litronic 4.X,
▶  rozwiązania układów Bilitronic dla reflektorów projekcyjnych i refleksyjnych,
▶  oświetlenie LED,
▶  adaptacyjny system oświetleniowy,
▶  inspekcje serwisowe oraz możliwości ich obsługi KTS-em lub elementami obsługi dostępnymi 

w pojeździe – czujniki jakości oraz poziomu oleju,
▶  bezpośredni układ monitorowania ciśnienia w oponach,
▶  pośredni układ monitorowania ciśnienia w oponach,
▶  zastosowanie urządzenia TPA200 do obsługi czujników ciśnienia w oponach.
Część praktyczna:
▶  identyfikacja elementów składowych układów oświetlenia ksenonowego,
▶  wyszukiwanie usterek w układach oświetlenia ksenonowego,
▶  sprawdzenie ustawienia świateł ksenonowych oraz LED urządzeniem do ustawiania świateł  

z zastosowaniem specjalistycznego programu urządzenia KTS,
▶  ustawianie parametrów inspekcji serwisowej na wybranych pojazdach przy użyciu KTS-a,
▶  diagnozowanie oraz adapatacja układów monitorowania ciśnienia w oponach.

2.9  Oświetlenie ksenonowe, inspekcje serwisowe, 
monitorowanie ciśnienia w oponach 

Czas trwania: 2 dni  
(teoria 50%, praktyka 50%)
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Pośredni wtrysk benzyny / układy zapłonowe Bosch, Siemens / VDO, Magneti Marelli, Delphi, 
Sagem, inne.
Część teoretyczna:
▶  układy paliwowe o elektronicznie regulowanym wydatku,
▶  typowe usterki, pomiar ciśnienia i wydatku w układach przelewowych i „bezprzelewowych”,
▶  diagnostyka przepływomierzy masowych HFM 5, 6, 7, częstotliwościowych (samochody azjatyc-

kie), MAP-sensorów (Fiat, Opel, Renault, inne), rejestracja α/n. Pomiar masy powietrza –  
typowe usterki, diagnostyka,

▶  sondy lambda w procesie regulacji składu mieszanki (sondy szerokopasmowe, dwustanowe – 
cyrkonowe, tytanowe, firmy Bosch oraz firm zewnętrznych),

▶  wykorzystanie integratora i adaptacji w diagnostyce problemów ze składem mieszanki,
▶  problemy z regulacją i stabilizacją biegu jałowego (czujniki położenia pedału gazu, przepustnice 

elektromotoryczne, silniki krokowe, inne nastawniki przepustnicy oraz zawory obejściowe),
▶  rola integratora, adaptacji, ustawień podstawowych w procesie regulacji biegu jałowego,
▶  kompleksowa diagnostyka na samochodzie elektronicznych układów zapłonowych w tym  

cewek, modułów zapłonowych, końcówek mocy, czujników prędkości i położenia: indukcyjnych, 
kątowych, Halla oraz fotooptycznych,

▶  diagnostyka układów zapłonowych z wykorzystaniem oscyloskopu,
▶  typowe usterki układów: recyrkulacji spalin, odprowadzenia par paliwa, zasilania powietrzem 

wtórnym, zmiany faz rozrządu – diagnostyka, naprawa.
Część praktyczna:
▶  diagnostyka z wykorzystaniem urządzeń KTS i FSA na silnikach i samochodach szkoleniowych.

2.10  Pośredni wtrysk benzyny – systemy firmy Bosch 
oraz firm zewnętrznych

Czas trwania: 2 dni  
(teoria 50%, praktyka 50%)

Część teoretyczna:
▶ budowa, typowe usterki oraz możliwości diagnozowania układów ABS firmy Bosch,
▶ budowa, typowe usterki oraz możliwości diagnozowania układów ASR,
▶ pomiary elektryczne czujników i instalacji elektrycznej przy użyciu oscyloskopu,
▶ budowa, typowe usterki oraz możliwości diagnozowania układów ESP firmy Bosch,
▶ wspomaganie nagłego hamowania BAS,
▶ inicjalizacja czujnika położenia kierownicy przy użyciu KTS-a,
▶ powiązanie układów ESP z innymi systemami w samochodach,
▶ procedura wymiany płynu hamulcowego w pojeździe z układem ESP,
▶  budowa, typowe usterki oraz możliwości diagnozowania elektrohydraulicznego układu  

hamulcowego SBC,
▶  budowa, typowe usterki oraz możliwości diagnozowania elektrycznych hamulców postojowych APB,
▶ procedura wymiany klocków hamulcowych w pojeździe z elektrycznym hamulcem postojowym,
▶ elektrohydrauliczne i elektryczne wspomaganie układów kierowniczych.
Część praktyczna: 
▶ diagnostyka na samochodach szkoleniowychprzy użyciu urządzenia KTS i FSA.

2.11  Układy ABS, ASR, ESP, SBC, elektr. hamulec postojowy 
oraz wspomaganie układów kierowniczych

Czas trwania: 2 dni  
(teoria 50%, praktyka 50%)
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Część teoretyczna:
▶  systemy bezpośredniego wtrysku benzyny – MED na przykładzie systemów MED 9 i MED 7, 

znajdujących zastosowanie w samochodach grupy VW,
▶  FSI a klasyczne silniki, spalanie mieszanek ubogich jednorodnych i uwarstwionych – korzyści, 

problemy,
▶  obwód niskiego ciśnienia paliwa: budowa i zasada działania systemu o zmiennym, elektronicz-

nie regulowanym wydatku; integrator, adaptacje, ustawienia podstawowe,
▶  obwód wysokiego ciśnienia paliwa: budowa i zasada działania układu; budowa, zasada  

działania pomp wysokociśnieniowych – warianty, regulacja wysokiego ciśnienia, typowe usterki, 
tryby awaryjne, zachowania systemu,

▶  wtryskiwacze wysokociśnieniowe – koncepcja sterowania, diagnostyka, montaż/demontaż,
▶  układ dolotowy: kierownice powietrza – budowa, cel stosowania, koncepcja sterowania, tryb 

awaryjny,
▶  tryby pracy silnika – rodzaje mieszanek, sposoby ich realizacji, zachowania systemu, tryby  

awaryjne, diagnostyka,
▶  układ wydechowy – obróbka spalin: budowa układu wydechowego, warianty,
▶  sonda szerokopasmowa w procesie regulacji składu mieszanki o zmiennym λ, budowa, zasada 

działania, diagnostyka,
▶  układ gromadzenia i redukcji tlenków azotu (NOx): emisja i redukcja tlenków azotu: budowa  

i zasada działania układu kumulacji i redukcji NOx, katalizator zasobnikowy NOx, czujnik NOx – 
budowa, zasada działania, zadania, diagnostyka, problem zasiarczania i odsiarczania katalizato-
rów NOx (również w kontekście jakości i zużycia paliwa),

▶  recyrkulacja spalin w silnikach FSI,
▶  zmienne fazy rozrządu (również, jako element walki z tzw. turbodziurą),
▶  elektronicznie sterowany układ chłodzenia: układ z elektronicznie sterowanym termostatem 

(budowa, zasada działania, cel stosowania, tryb awaryjny, diagnostyka), elektronicznie  
sterowane wentylatory (cel stosowania, sterowanie, diagnostyka),

▶  oddławienie silników FSI w kontekście wzmocnienia siły hamowania.
Część praktyczna:
▶  diagnostyka z wykorzystaniem urządzeń KTS i FSA na silnikach i samochodach szkoleniowych.

2.12  Bezpośredni wtrysk benzyny firmy Bosch  
na przykładzie grupy Volkswagen

Czas trwania: 2 dni  
(teoria 50%, praktyka 50%)
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Część teoretyczna:
▶ powiązanie systemów w samochodach magistralą danych CAN,
▶ topologia sieci,
▶  funkcja Gateway i jej fizyczne umiejscowienie w pojeździe,
▶  wymagania stawiane systemom przenoszenia danych,
▶  odmiany transmisji CAN,
▶  adresowanie danych,
▶  ramka wiadomości, ramka błędów,
▶  błędy transmisji,
▶  arbitraż,
▶  sprzężenie magistrali danych,
▶  transmisja cyfrowa LIN,
▶  transmisja cyfrowa MOST,
▶  transmisja cyfrowa Byteflight,
▶  transmisja cyfrowa FlexRay,
▶  technika pomiarowa dla układów transmisji cyfrowej CAN i LIN,
▶  funkcje sterowników centralnej elektroniki,
▶  układy komfortu w nowoczesnych pojazdach posiadających układy centralnej elektroniki.
Część praktyczna:
▶  identyfikacja elementów składowych układów transmisji cyfrowej na wybranych pojazdach,
▶  pomiary oscyloskopowe transmisji szeregowej CAN i LIN przy użyciu urządzenia FSA,
▶  wyszukiwanie usterek w układach transmisji cyfrowej,
▶  kompleksowa diagnostyka wszystkich układów powiązanych transmisją cyfrową,
▶  diagnozowanie układów centralnej elektroniki przy użyciu KTS-a,
▶  wyszukiwanie usterek w układach centralnej elektroniki,
▶  kodowanie sterowników centralnej elektroniki przy użyciu KTS-a.

2.13  Transmisja cyfrowa w pojazdach  
oraz układy centralnej elektroniki

Czas trwania: 2 dni  
(teoria 50%, praktyka 50%)

Część teoretyczna:
▶  budowa i zasada działania pompowtryskiwaczy UI 1.1; 1.3; 1.5 oraz 2.0,
▶  budowa i zasada działania pompowtryskiwaczy UIN2 oraz UIN3,
▶  punkt BIP – omówienie zasady wyznaczania,
▶  wyposażenie do badania i naprawy pompowtryskiwaczy – I etap
▶  części zamienne.
Część praktyczna:
▶  test elektryczny pompowtryskiwaczy,
▶  wymiana zestawu rozpylacza w pompowtryskiwaczach UI oraz UIN z wykorzystaniem  

dedykowanych narzędzi,
▶  badanie i regulacja ciśnienia otwarcia w pompowtryskiwaczach UI oraz UIN na próbniku  

EPS 200/205 z wykorzystaniem dedykowanych adapterów.

2.14  Naprawa i badanie pompowtryskiwaczy  
na próbniku EPS 200/205 – I etap

 Czas trwania: 1 dzień  
 (teoria 40%, praktyka 60%) 

NOWOŚĆ
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Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które w ostatnich dwóch  
latach były na szkoleniu opisującym układy zasilania silników Diesla i/lub układy oczyszczania spalin.
Tematyka seminarium:
▶  podsumowanie dotychczasowych systemów CR w samochodach,
▶  nowości w układach zasilania,
▶  informacje na temat specyficznych rozwiązań producentów samochodów,
▶  nowe silniki diesla,
▶  zmiany w układach oczyszczania spalin,
▶  specyficzne zagadnienia serwisowe związane z nowymi układami.

2.16  Seminarium – Nowości w silnikach  
diesla

 Czas trwania: 1 dzień 
 (teoria 80%, praktyka 20%)  

Szkolenie jest przeznaczone dla nowych pracowników serwisów samochodowych, którzy będą 
zajmowali się samochodami z silnikami diesla. Szkolenie będzie składało się w 80% z części 
praktycznej, podczas której uczestnik będzie miał możliwość wykonania podstawowych czynności 
serwisowych związanych z silnikiem diesla. Duży nacisk będzie położony na pracę według proce-
dur montażowych, zawartych w programie ESI[tronic] (narzędzia specjalne, momenty dokręcania 
itp.) w celu wykształcenia właściwych nawyków, koniecznych do dobrego wykonania pracy.
Silnik diesla ogólnie:
▶  proces spalania paliwa,
▶  rodzaje układów zasilania,
▶  pomiar kompresji,
▶  pomiar szczelności.
Układy z pompami rozdzielaczowymi EDC
▶  zasada działania pompy rozdzielaczowej (dawkowanie paliwa i regulacja kąta wtrysku),
▶  ustawiania początku tłoczenia przy pomocy czujnika zegarowego,
▶  kontrola dynamiczna początku tłoczenia przy pomocy KTS,
▶  kontrola wtryskiwaczy dwusprężynowych na próbniku EPS 100.
Układy z pompwtryskiwaczami
▶  zasada działania pompowtryskiwacza (dawkowanie paliwa i regulacja kąta wtrysku),
▶  montaż pompowtryskiwacza w głowicy,
▶  sprawdzenie szczelności osadzenia,
▶  kontrola parametrów pompowtryskiwaczy przy użyciu urządzenia KTS.
Wymiana paska rozrządu na przykładzie silnika 1.9 TDI i 2.0 TDI
Układy z pompami typu VP30/44:
▶  zasada działania pompy VP30/44,
▶  montaż pompy na silniku,
▶  specyficzne zagadnienia związane z pompami VP30/VP44.
Układ Common Rail:
▶  opis układu niskiego ciśnienia, charakterystyczne parametry,
▶  montaż i kodowanie wtryskiwaczy przy pomocy KTS,
▶  montaż pompy wysokiego ciśnienia,
▶  sprawdzenie usterek przy pomocy KTS.

2.15  Podstawy obsługi silników diesla  
dla początkujących mechaników

 Czas trwania: 2 dni 
 (teoria 20%, praktyka 80%)  

NOWOŚĆ
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2.17  Diagnostyka nowoczesnych układów zasilania  

silników diesla
Czas trwania: 2 dni  
(teoria 50%, praktyka 50%) 

Część teoretyczna:
▶ działanie i zadania układu zasilania Common Rail,
▶ działanie i zadania układu zasilania z pompowtryskiwaczami,
▶ diagnostyka układów przy pomocy testera KTS i FSA,
▶ pomiary i omówienie sygnałów z czujników i do elementów wykonawczych,
▶ wpisywanie kodów wtryskiwaczy do sterownika silnika,
▶ montaż elementów układu CR i pompowtryskiwaczy,
▶ pomiar ciśnienia zasilania pompy wysokiego ciśnienia,
▶ ocena przelewów wtryskiwaczy.
Część praktyczna:
▶ diagnostyka z wykorzystaniem urządzeń KTS i FSA na silnikach i samochodach szkoleniowych.

2.18  Układy oczyszczania spalin nowoczesnych  
silników diesla

Czas trwania: 2 dni  
(teoria 50%, praktyka 50%)

Część teoretyczna:
▶  działanie i zadania układu EGR (recyrkulacja spalin),
▶  katalityczne reaktory spalin – rodzaje i zadania katalizatorów w silnikach diesla,
▶  przegląd stosowanych systemów filtrów cząstek stałych DPF,
▶  oczyszczanie i regeneracja filtrów DPF,
▶  kontrola zapełnienia filtra DPF i procesu regeneracji,
▶  diagnostyka sprawności układu DPF,
▶  ocena stanu filtra DPF na podstawie informacji z ECU silnika.
Część praktyczna:
▶  diagnostyka z wykorzystaniem urządzeń KTS i FSA na silnikach i samochodach szkoleniowych.
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Część teoretyczna:
▶  Przegląd układów Denso 

 - układ paliwowy HP2,
 - budowa i działanie pompy wysokiego ciśnienia HP2,
 - działanie i funkcja zaworu kontrolującego zasilanie pompy (SCV),
 - szyna paliwowa i jej komponenty,
 - budowa i działanie wtryskiwacza typu X2,
 - układ paliwowy HP3,
 - budowa i działanie pompy HP3,
 - zawór ograniczający ciśnienie,
 - wtryskiwacze piezoelektryczne,
 - moduł IDM, moduł sterujący wtryskiwaczami – opis działania.

▶  Przegląd układów Delphi 
 - system Delphi DFP 1 (np. Focus 1.8 TDCi),
 - wtryskiwacze DFI 1,
 - system Delphi z pompą DFP 3,
 - budowa systemu z pompą DFP 3 i wtryskiwaczami DFI 3.

▶  Przegląd układów Siemens 
 - system wtryskowy PCR 2.0,
 - budowa i działanie wtryskiwacza Siemens,
 - charakterystyczne cechy wtryskiwaczy Siemens,
 - zastosowanie systemu Siemens w silniku 1.6 TDI w grupie V.A.G.

Część praktyczna:
 ▶  rozmieszczenie komponentów w poszczególnych systemach,
 ▶  układ zasilania niskiego ciśnienia,
 ▶  pomiary sygnałów sterujących wtryskiwaczami i zaworami regulacji ciśnienia,
 ▶  ocena sprawności wtryskiwaczy,
 ▶  kodowanie wtryskiwaczy,
 ▶  adaptacja układu po wymianie komponentów.

2.19  Diagnostyka układów Common Rail firm Denso, 
Delphi i Siemens

Czas trwania: 2 dni  
(teoria 50%, praktyka 50%)
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Czas trwania: 2 dni  
(teoria 50%, praktyka 50%)

Część teoretyczna:
▶  identyfikacja wtryskiwaczy,
▶  budowa wtryskiwaczy elektromagnetycznych samochodów osobowych i ciężarowych,
▶  ocena uszkodzonych podzespołów,
▶  urządzenia i narzędzia III etapu naprawy wtryskiwaczy,
▶  przebieg naprawy i pomiarów,
▶  przebieg badania wtryskiwaczy na stole probierczym.
Część praktyczna:
▶  naprawa wtryskiwaczy CRI oraz CRIN z wykorzystaniem narzędzi do III etapu naprawy  

(regulacja parametrów, pomiar skoku rdzenia),
▶  badanie i ocena wyników testu elektromagnetycznych wtryskiwaczy Common Rail z użyciem 

stołu probierczego EPS 708.

2.20  Naprawa wtryskiwaczy Common Rail przy  
pomocy narzędzi trzeciego etapu

Czas trwania: 2,5 dnia  
(teoria 30%, praktyka 70%)

Część teoretyczna:
▶ identyfikacja pomp Common Rail,
▶ budowa pomp CP1, CP1H oraz CP3,
▶ ocena uszkodzonych podzespołów, 
▶ urządzenia i narzędzia do naprawy pomp,
▶ przebieg naprawy,
▶ EPS 708 – budowa i zastosowanie,
▶ przebieg badania pomp na stole probierczym,
▶ budowa i sposób podłączenia pomp innych producentów na stole probierczym EPS 708.
Część praktyczna:
▶ naprawa pomp CP1, CP1H oraz CP3 z wykorzystaniem narzędzi dedykowanych,
▶ badanie i ocena wyników testu pomp CP1 i CP3 z wykorzystaniem stołu probierczego EPS 708,
▶  badanie i ocena wyników testu pomp innych producentów z wykorzystaniem stołu probierczego 

EPS 708.

2.21  Naprawa i badanie pomp Common Rail Czas trwania: 2 dni  
(teoria 30%, praktyka 70%)
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Część teoretyczna:
▶  identyfikacja wtryskiwaczy i pomp,
▶  budowa i zasada działania pomp Delphi: DFP1, DFP3, DFP6,
▶  budowa i zasada działania wtryskiwaczy elektromagnetycznych i piezoelektrycznych Delphi,
▶  budowa i zasada działania pomp Denso: HP2, HP3, HP4,
▶  budowa i zasada działania wtryskiwaczy elektromagnetycznych i piezoelektrycznych Denso,
▶  budowa i zasada działania pomp Siemens: PCR 2.0 i PCR 2.3,
▶  budowa i zasada działania wtryskiwaczy piezoelektrycznych Siemens,
▶  przebieg badania pomp i wtryskiwaczy na stole probierczym EPS 708,
▶  procedura pobierania i instalacji danych testowych do pomp i wtryskiwaczy Delphi, Denso,  

Siemens ze strony www.refdat.net
Część praktyczna:
▶  naprawa wtryskiwaczy elektromagnetycznych Delphi,
▶  naprawa pomp Delphi i Denso,
▶  badanie i ocena wyników testu wtryskiwaczy Delphi, Denso, Siemens z wykorzystaniem stołu 

probierczego EPS 708,
▶  badanie i ocena wyników testu pomp Delphi, Denso, Siemens z wykorzystaniem stołu  

probierczego EPS 708.

2.22  Naprawa i badanie pomp oraz wtryskiwaczy  
Common Rail firm Delphi, Denso i Siemens

Czas trwania: 2 dni  
(teoria 50%, praktyka 50%) 

Czas trwania: 2 dni  
(teoria 50%, praktyka 50%) 

Część teoretyczna:
▶  identyfikacja wtryskiwaczy,
▶  budowa wtryskiwaczy elektromagnetycznych samochodów osobowych i ciężarowych,
▶  budowa wtryskiwaczy piezoelektrycznych,
▶  ocena uszkodzonych podzespołów,
▶  urządzenia i narzędzia II etapu naprawy wtryskiwaczy,
▶  przebieg naprawy,
▶  EPS 708 budowa i zastosowanie,
▶  przebieg badania wtryskiwaczy na stole probierczym.
Część praktyczna:
▶  naprawa wtryskiwaczy CRI oraz CRIN z wykorzystaniem narzędzi do II etapu naprawy,
▶  badanie i ocena wyników testu elektromagnetycznych wtryskiwaczy Common Rail  

z wykorzystaniem stołu probierczego EPS 708,
▶  badanie i ocena wyników testu piezoelektrycznych wtryskiwaczy Common Rail  

z wykorzystaniem stołu probierczego EPS 708.

2.23  Naprawa i badanie wtryskiwaczy Common Rail  
na stole EPS 708

Czas trwania: 2 dni  
(teoria 30%, praktyka 70%)
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Czas trwania: 2 dni  
(teoria 50%, praktyka 50%)

Część teoretyczna:
▶  budowa i zasada działania systemów: Denoxtronic 1.1; 2.1; 2.2; 6.5; (MAN, SCANIA, RENAULT, 

IVECO, DAF, VOLVO), Bluetec, EATS (Mercedes Benz), NoNox- Emitec (MAN), Allbonair (DAF, 
Volvo), Departronic,

▶  systemy oczyszczania spalin w pojazdach spełniających normę EURO VI,
▶  budowa modułów tłoczących Denoxtronic 1.1; 2.1; 2.2,
▶  budowa modułów dozujących Denoxtronic 1.1; 2.1; 2.2,
▶  pompy membranowe Denoxtronic 1.1; 2.1; 2.2,
▶  zawory chłodzenia i zawór 4/2 Denoxtronic  2.1; 2.2,
▶  części zamienne Denoxtronic 1.1; 2.1; 2.2,
▶  schematy elektryczne modułów Denoxtronic 1.1; 2.1; 2.2,
▶  budowa modułów odmierzających i dozujących Departronic,
▶  części zamienne Departronic,
▶  zestawy do testowania systemów Denoxtronic na pojeździe,
▶  oprogramowanie ESI[tronic] do naprawy modułów Denoxtronic na stanowisku probierczym,
▶  oprogramowanie ESI[tronic] Truck do diagnostyki systemów oczyszczania spalin.
Część praktyczna:
▶  diagnostyka systemów Denoxtronic na pojeździe z wykorzystaniem testera KTS Truck  

i wyposażenia do diagnostyki,
▶  diagnostyka i naprawa modułów dozujących i tłoczących Denoxtronic 1.1; 2.1; 2.2  

na stanowisku probierczym,
▶  naprawa modułów Departronic.

2.24  Diagnostyka i naprawa systemów oczyszczania spalin 
w pojazdach ciężarowych – Denoxtronic i Departronic

Czas trwania: 2 dni  
(teoria 40%, praktyka 60%)

Część teoretyczna:
▶ opis układów zasilania z pompowtryskiwaczami Bosch typu UIN-2 oraz UIN-3 oraz Delphi,
▶ opis układów zasilania pompa-wtryskiwacz (UP firmy Bosch),
▶  opis układów Common Rail firmy Bosch z pompami CP2, CP3, CPN5 oraz wtryskiwaczami 

CRIN1, CRIN2, CRIN3, CRIN 3.3 oraz CRIN4,
▶  opis układu  z pompami PF45 firmy Bosch,
▶  opis układu Common Rail firmy Delphi w pojazdach  DAF,
▶  opis układów Scania HPI oraz XPI,
▶  czujniki i elementy wykonowcze w układach zasilania,
▶  funkcje diagnostyczne  oprogramowania ESI[tronic] Truck,
▶  wyposażenie warsztatowe do diagnostyki układów w pojeździe.
Część praktyczna:
▶ diagnostyka układu Common Rail firmy Bosch na przykładzie silnika MAN,
▶ diagnostyka układu Common Rail firmy Delphi na przykładzie silnika DAF,
▶ wykorzystanie testera KTS Truck do diagnostyki,
▶ wykorzystanie zestawów do pomiarów niskiego i wysokiego ciśnienia,
▶ badania czujników za pomocą oscyloskopu warsztatowego FSA 500.

2.25  Diagnostyka nowoczesnych układów zasilania 
silników diesla w pojazdach ciężarowych

Czas trwania: 2 dni  
(teoria 40%, praktyka 60%)

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Część teoretyczna:
▶  opis systemów hamulcowych pojazdów: EBS 2  i EBS 5 firmy Knorr,
▶  opis systemów hamulcowych naczepy  TEBS 4 i TEBS G2  firmy Knorr,
▶  opis systemów hamulcowych pojazdów EBS firmy Wabco,
▶  opis systemów hamulcowych przyczepy Wabco C, Wabco D i Wabco E,
▶  opis systemów hamulcowych przyczepy  firmy Haldex EB+ oraz EB+ 2 i 3 generacji,
▶  czujniki i elementy wykonawcze w układach hamulcowych,
▶  funkcje diagnostyczne systemów hamulcowych – KTS Truck,
▶  kopiowanie i konfiguracja sterowników systemów EBS – KTS Truck,
▶  parametryzacja i konfiguracja modulatorów TEBS przyczep – KTS Truck.
Część praktyczna:
▶  diagnostyka systemu hamulcowego pojazdu ciężarowego – KTS Truck,
▶  wymiana sterownika EBS oraz modulatora osi tylnej pojazdu ciężarowego,
▶  badanie sygnałów elektrycznych pedału hamulca oraz czujników ABS za pomocą oscyloskopu  

FSA 500,
▶  diagnostyka systemu hamulcowego przyczepy – KTS Truck,
▶  badanie sygnałów elektrycznych czujników ABS oraz czujników ciśnienia przyczepy za pomocą 

oscyloskopu FSA 500,
▶  konfiguracja modulatorów Knorr, Wabco, Haldex po wymianie lub naprawie – KTS Truck,
▶  wprowadzanie wartości ciśnień i obciążenia na podstawie tabliczki znamionowej przyczepy –  

KTS Truck.

2.26  Diagnostyka sys. hamulcowych EBS i TEBS firmy Knorr, 
Wabco, Haldex w poj. ciężarowych i przyczepach

Czas trwania: 2 dni  
(teoria 40%, praktyka 60%) 

Czas trwania: 2 dni  
(teoria 50%, praktyka 50%) 

Część teoretyczna:
▶  właściwości i funkcje testera KTS Truck,
▶  dodatkowe wyposażenie KTS Truck,
▶  instalacja oprogramownia ESI [tronic] 2.0 Truck,
▶  funckje i możłiwości oprogramowanie ESI [tronic] 2.0 Truck,
▶  tryb rozszerzony oprogramowania ESI [tronic] 2.0 Truck,
▶  możliwości parametryzacji, konfiguracji i kalibracji systemów w pojazdach ciężarowych  

za pomocą KTS Truck.
Część praktyczna:
▶  diagnostyka systemu hamulcowego pojazdu ciężarowego – KTS Truck,
▶  diagnostyka systemu hamulcowego przyczepy – KTS Truck,
▶  diagnostyka systemu Common Rail firmy Bosch – KTS Truck,
▶  diagnostyka systemeu Common Rail firmy Delphi – KTS Truck,
▶  diagnostyka systemu oczyszczania spalin Denoxtronic – KTS Truck.

2.27  Diagnostyka pojazdów ciężarowych z wykorzystaniem 
KTS Truck

Czas trwania: 1 dzień  
(teoria 50%, praktyka 50%)

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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▶  przekazanie wiedzy dotyczącej budowy 
i działania układów ABS i ASR firmy Bosch,

▶  diagnostyka usterek i naprawa  
układów ABS i ASR,

▶  obsługa układów hamulcowych z układami 
ABS i ASR,

▶  ćwiczenia praktyczne.

3.1  Układy ABS i ASR Czas trwania: 1 dzień 
(teoria 80%, praktyka 20%)

▶  przekazanie wiedzy dotyczącej budowy 
i działania układów ESP firmy Bosch,

▶  powiązanie układów ESP z innymi systemami 
w pojeździe,

▶  diagnostyka usterek i naprawa układów ESP,

▶  obsługa układów hamulcowych z układami 
ESP, SBC oraz elektrycznymi hamulcami 
postojowymi,

▶  ćwiczenia praktyczne.

3.2  Układy ESP Czas trwania: 1 dzień
(teoria 80%, praktyka 20%) 

▶  typowe problemy z nawiązaniem komunikacji,
▶  program zastępczy,
▶  usterki nieznane,

▶  specyficzne samochody,
▶  przykłady z praktyki warsztatowej,
▶  wskazówki dotyczące codziennej pracy.

3.3  Praktyczne wskazówki dot. korzystania z testerów KTS Czas trwania: 1 dzień
(teoria 80%, praktyka 20%)

Tylko dla serwisów z programów warsztatowych

Dla progamów: Bosch Układy Hamulcowe, Bosch Systemy Wtryskowe, Bosch Pojazdy Użytkowe

▶  diagnostyka układu paliwowego,
▶  pomiar masy powietrza w kontekście składu 

mieszanki – typowe problemy,
▶  regulacja składu mieszanki,

▶  sondy lambda – diagnostyka,
▶  adaptacje składu mieszanki,
▶  regulacja składu mieszanki w kontekście  

silników z LPG.

3.4   Regulacja składu mieszanki w silnikach z pośrednim  
wtryskiem benzyny

Czas trwania: 1 dzień
(teoria 80%, praktyka 20%)

▶  FSI a klasyczne silniki,
▶  układ paliwowy – budowa i diagnostyka  

obwodów niskiego i wysokiego ciśnienia,
▶  tryby pracy silnika,
▶  rodzaje mieszanek; sposoby ich realizacji, za-

chowania systemu, tryby awaryjne, diagnostyka,
▶  ukł. gromadzenia i redukcji tlenków azotu 

(NOx),
▶  problem zasiarczania i odsiarczania  

katalizatorów NOx.

3.5  Bezpośredni wtrysk benzyny (FSI) na przykładzie 
grupy Volkswagen

Czas trwania: 1 dzień
(teoria 80%, praktyka 20%)
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▶  budowa układu paliwowego i układu sterowa-
nia Common Rail,

▶  pompy wysokiego ciśnienia, regulacja ciśnienia,
▶  wtryskiwacz Common Rail – budowa,  

działanie, charakterystyczne parametry,

▶  budowa i działanie pompowtryskiwaczy,
▶  regulacja dawki kąta wtrysku, punkt BIP,
▶  montaż i regulacja pompowtryskiwaczy na 

silniku.

3.6 Układy zasilania silników diesla Czas trwania: 1 dzień
(teoria 80%, praktyka 20%)

▶  skład spalin i aktualne normy emisji,
▶  sposoby redukcji toksycznych substancji 

w spalinach,
▶  rodzaje filtrów cząstek stałych, działanie,

▶  filtry DPF bez dodatku do paliwa,
▶  filtry FAP w samochodach grupy PSA,
▶  obsługa serwisowa układów z filtrem cząstek 

stałych DPF/FAP.

3.7  Układy oczyszczania spalin silników diesla Czas trwania: 1 dzień
(teoria 80%, praktyka 20%) 

Tylko dla serwisów z programów warsztatowych

▶  układy zasilania z pompowtryskiwaczami firmy 
Bosch typu UIN-2 oraz UIN-3

▶  układy zasilania pompa/wtryskiwacz (UP Bosch)
▶  układy Common Rail firmy Bosch z pompami 

CP2, CP3, CPN5 oraz wtryskiwaczami CRIN1, 
CRIN2, CRIN3, CRIN 3.3 oraz CRIN4

▶  układ z pompami PF45 firmy Bosch
▶  filtry paliwa, oleju, powietrza w ukł. zasilania
▶  funkcje diagnostyczne oprogramowania  

ESI[tronic] Truck

▶  diagnostyka układu zasilania na pojeździe 
z wykorzystaniem KTS Truck

▶  opis systemów hamulcowych pojazdów: 
i przyczep firmy: Knorr, Wabco i Haldex

▶  diagnostyka systemu hamulcowego pojazdu 
ciężarowego – KTS Truck

▶  konfiguracja modulatorów TEBS  
przyczep – KTS Truck

▶  Zastosowanie osuszaczy powietrza  
w układach hamulcowych.

3.8  Filtracja, diagnostyka układów zasilania i ukła-
dów hamulcowych w poj. ciężarowych – Błonie

Czas trwania: 1 dzień
(teoria 50%, praktyka 50%) 

▶  budowa i zasada działania systemów: Deno-
xtronic 1.1; 2.1; 2.2; 6.5; (MAN, SCANIA, RE-
NAULT, IVECO, DAF, VOLVO) oraz Departronic,

▶  systemy oczyszczania spalin w pojazdach 
spełniających normę EURO VI,

▶  budowa modułów tłoczących Denoxtronic 1.1; 
2.1; 2.2,

▶  budowa modułów dozujących Denoxtronic 
1.1; 2.1; 2.2,

▶  pompy membranowe Denoxtronic 1.1; 2.1; 2.2,
▶  zawory chłodzenia i zawór 4/2 Denoxtronic  

2.1; 2.2,

▶  części zamienne Denoxtronic 1.1; 2.1; 2.2,
▶  budowa modułów odmierzających  

i dozujących Departronic,
▶  części zamienne Departronic,
▶  zestawy do testowania systemów Denoxtronic 

na pojeździe,
▶  oprogramowanie ESI[tronic] Truck do  

diagnostyki systemów oczyszczania spalin 
w pojazdach ciężarowych,

▶  diagnostyka systemów Denoxtronic na po-
jeździe z wykorzystaniem testera KTS Truck 
i wyposażenia do diagnostyki.

3.9  Diagnostyka i naprawa sys. oczyszczania spalin  
w poj. ciężarowych – Denoxtronic i Departronic

Czas trwania: 1 dzień 
(teoria 50%, praktyka 50%)
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Szkolenia bezpłatne

Każdy serwis zaraz po zakupie testera KTS, diagnoskopu FSA lub testera wtryskiwaczy EPS 200 
jest szkolony z podstawowych funkcji tych urządzeń. Jednak wiele pytań szczegółowych rodzi się 
dopiero podczas ich praktycznego wykorzystywania. 
Dlatego dla posiadaczy nowych urządzeń diagnostycznych Bosch oferujemy sześć bezpłatnych 
szkoleń. Oferta jest skierowana do użytkowników, którzy w ciągu sześciu miesięcy od daty 
zakupu urządzenia przystąpią do szkolenia. 

4.1  KTS 540/570/940/970

4.2  KTS 200/340

4.3  FSA 720/740/760

4.4  Szkolenie dla użytkowników EPS 205

4.5  Prezentacja EPS 708/EPS 205/narzędzia III etapu

Uwaga! Firmy nie posiadające EPS 205 płacą za szkolenie 2500 PLN netto. W przypadku zakupu 
EPS 205 w ciągu sześciu miesięcy od daty szkolenia koszty te zostaną zwrócone.

4.6  Rozpatrywanie reklamacji akumulatorów

Szkolenie tylko dla pracowników dystrybutorów rozpatrujących reklamacje akumulatorów firmy Bosch.

Czas trwania: 1 dzień
(teoria 100%)

Czas trwania: 1 dzień
(teoria 100%)

Czas trwania: 1 dzień
(teoria 10%, praktyka 90%)

Czas trwania: 1 dzień
(teoria 10%, praktyka 90%)

Czas trwania: 1 dzień
(teoria 100%)

Czas trwania: 1 dzień
(teoria 20%, praktyka 80%)
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4.7  Rozwiązywanie problemów technicznych w kołach  
dwumasowych  i innych produktach firmy ZF

Zakres szkolenia praktycznego obejmuje:
▶  pełen proces od przygotowania do pomiaru geometrii zawieszenia (tj. weryfikację uszkodzeń 

zawieszenia),
▶  sprawdzenie warunków brzegowych (obciążenie pojazdu, poziom nadwozia itp.) poprzez  

pomiar zasadniczy kilkoma typami urządzeń FWA 
▶  interpretację wyników, naprawę i regulację.
Ćwiczenia obrazują wpływ:
▶  zbieżności,
▶  kąta pochylenia koła,
▶  kąta pochylenia i wyprzedzenia sworznia zwrotnicy,
▶  promienia zataczania,
▶  odchylenia osi geometrycznej od osi symetrii pojazdu na prowadzenie pojazdu (w przypadku 

uszkodzeń elementów zawieszenia, błędnej regulacji).
Zakres szkolenia obejmuje również:
▶  specyfikę zawieszeń mercedesa – pomiar z wykorzystaniem czujnika ugięcia zawiesze nia.

4.8  Geometria zawieszenia pojazdów – tylko praktyka

▶  koła dwumasowe, budowa, działanie, diagnoza,
▶ sprzęgła samonastawne budowa, działanie, diagnoza,
▶ typowe problemy występujące po wymianie sprzęgieł,
▶ amortyzatory w zawieszeniach obniżonych, amortyzatory specjalne,
▶ układy zawieszeń w pojazdach,
▶ przekładnie kierownicze i pompy wspomagania.

Czas trwania: 1 dzień
(teoria 100%)

Czas trwania: 1 dzień
(teoria 100%)
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Czas trwania: 1 dzień
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Jesteście Państwo zainteresowani szkoleniami dla grupy Państwa klientów?  
Chcielibyście dostosować tematy szkoleniowe do własnych potrzeb? 
Prosimy o kontakt na adres: 
artur.kornas@pl.bosch.com 

1.  Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie  
www.szkoleniabosch.pl i wyślij.

2.  Dokonaj płatności po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu, na niżej podany numer 
konta: 
Robert Bosch Sp. z o.o.: Bank Handlowy w Warszawie S.A.,  
Konto: 58 1030 1508 0000 0005 0256 3009 
UWAGA! Płacący przelewem najpóźniej 4 dni przed szkoleniem otrzymują rabat 10%.

3.  Pierwszego dnia szkolenia przekaż szkoleniowcowi kopię płatności lub opłać szkolenie w kasie 
firmy Bosch.

Masz pytania? 
Zadzwoń: tel. 22/715-45-19

Szkolenia indywidualne

Zgłoszenia/płatności
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Samochodem
▶  od strony Gdańska:

Wisłostrada, trasa Toruńska,  
Al. Jerozolimskie, Łopuszańska, Jutrzenki

▶  od strony Białegostoku:
trasa Toruńska, Al. Jerozolimskie,  
Łopuszańska, Jutrzenki

▶  od strony Siedlec, Lublina:
 trasa Łazienkowska, Al. Jerozolimskie,  
Łopuszańska, Jutrzenki

▶  od strony Krakowa, Katowic, Wrocławia:
Al. Krakowska, Łopuszańska, Jutrzenki

▶  od strony Poznania:
Autostrada A2, Aleje Jerozolimskie,  
Jutrzenki

Pociągiem 
▶  z Dworca Zachodniego: 
  autobusami 189, 401, 517, 717 

do przystanku Łopuszańska  
i dalej 10 min pieszo

  kolejką WKD do stacji Warszawa 
Salomea i dalej 5 min pieszo

▶  z Dworca Centralnego 
  autobusem 517 do przystanku 

Łopuszańska i dalej  
10 min pieszo

  kolejką WKD ze stacji WKD 
Śródmieście do stacji  
Warszawa Salomea i dalej  
5 min pieszo

Centrum Szkoleniowe  
Techniki Motoryzacyjnej firmy Bosch
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa

Wszelkich informacji udziela:  
Katarzyna Marciszewska
tel.: 22/715-45-19
fax: 22/715-45-98
email:  
szkoleniabosch@pl.bosch.com
www.szkoleniabosch.pl
www.sudbosch.pl
Współrzędne GPS: 
52° 11' 32" N
20° 55' 34" E

Jak do nas dojechać




