
Η τεχνολογία της Bosch χρησιμοποιείται σε όλα σχεδόν τα οχήματα του κόσμου.

Εστιάζουμε στον άνθρωπο και χρησιμοποιούμε την τεχνογνωσία μας για να 
παραμένει σε κίνηση.

Επιτυγχάνουμε αυτόν το στόχο για περισσότερα από 125 χρόνια με πρωτοπόρο 
πνεύμα και υψηλή τεχνογνωσία στην έρευνα και την κατασκευή των προϊόντων μας.

Τηρούμε την πάγια δέσμευσή μας να παρέχουμε ένα μοναδικό συνδυασμό λύσεων 
για ανταλλακτικά, συσκευές διάγνωσης, εξοπλισμό συνεργείου και υπηρεσίες:

▶ Λύσεις για αποτελεσματικές επισκευές οχημάτων

▶ Καινοτόμος εξοπλισμός συνεργείου και λογισμικό

▶ Το πιο ολοκληρωμένο παγκοσμίως πρόγραμμα νέων και ανακατασκευασμένων 
ανταλλακτικών

▶ Μεγάλο δίκτυο εμπορικών αντιπροσώπων για γρήγορη και αξιόπιστη προμήθεια 

▶ Αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών με τη γραμμή τεχνικής υποστήριξης

▶ Εκτενές πρόγραμμα σεμιναρίων εκπαίδευσης

▶ Στοχευμένη υποστήριξη πωλήσεων και μάρκετινγκ

Αυτό που σας ενθουσιάζει
μας εμπνέει.

Ανακαλύψτε περισσότερα στο: 
bosch-automotive-aftermarket.com

Robert Bosch Α.Ε.
Automotive Aftermarket

Ερχείας 37
19400 Κορωπί
www.bosch.gr

    Kίνητρό μας είναι η αποτελεσματικότητα.

KTS 560 / KTS 590  
Διάγνωση μονάδων ελέγχου με τη χρήση 
του ESI[tronic]

Kίνητρό μας  
 οι λύσεις
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ESI[tronic] 2.0: Διάγνωση, εντοπισμός βλαβών, 
επισκευή και συντήρηση σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστή 

Γνωρίζατε ότι:
▶ Τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων είναι διαθέσιμα 

στο ESI[tronic] - με τα σχετικά στοιχεία 
συντήρησης και επισκευής - μόλις 6 μήνες 
μετά την κυκλοφορία τους στην αγορά.

 
▶ Η πιο εκτενής κάλυψη παγκοσμίως για τη 

διάγνωση μονάδων ελέγχου όλων των τύπων 
οχημάτων: έχετε πρόσβαση σε περισσότερα 
από 32.000 επιβατηγά οχήματα, 19.000 
επαγγελματκά, 6.000 δίκυκλα, 8.000 
φορτηγά, τράκτορες και ειδικά οχήματα. 

  
▶ Η ολοκληρωμένη βάση δεδομένων 

των μονάδων ελέγχου σας επιτρέπει 
μία αποτελεσματική ανάλυση μέσα 
σε 20 δευτερόλεπτα κατά μέσο όρο.                                                                                                                                                                

▶ Υπάρχει η δυνατότητα αναγνώρισης 104.000 
οχημάτων και κινητήρων.                                  

▶ Καθοδηγούμενη διάγνωση: οι οδηγίες 
εντοπισμού σφαλμάτων SIS σας καθοδηγούν 
αξιόπιστα, βήμα προς βήμα, στην αιτία της 
βλάβης.

▶ Όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για 
τη συντήρηση και την επισκευή είναι άμεσα 
διαθέσιμες.        

▶ Μέσω του ESI[tronic] έχετε πρόσβαση σε 
ηλεκτρικά διαγράμματα, θέσεις εξαρτημάτων,    
πραγματικές τιμές, ενεργοποιήσεις 
εξαρτημάτων και προσαρμογές/ρυθμίσεις.     

Απλή διάγνωση μονάδων ελέγχου; Και βέβαια 
όχι! Σήμερα περιμένετε πολλά περισσότερα από 
το λογισμικό της διαγνωστικής σας συσκευής!                                                                                                                                        
 
Ως επαγγελματίας γνωρίζετε ότι υπάρχει 
πάντα κάτι καινούργιο: το ESI[tronic] είναι 
πάντα ενημερωμένο με τις πλέον πρόσφατες 
πληροφορίες για κάθε μοντέλο αυτοκινήτου.                                                                                                                                     
                   

Ως επαγγελματίας έχετε στόχο να αντιμετωπίζετε
γρηγορότερα τα σφάλματα: η καθοδηγούμενη 
αντιμετώπιση σφαλμάτων σας κατευθύνει γρήγορα 
και εύκολα από την απλή διάγνωση στην επισκευή.                                                                                                                                        
 
Ως επαγγελματίας χρειάζεστε λύσεις από έναν 
αξιόπιστο συνεργάτη: με το ESI[tronic] βασίζεστε 
στην τεχνογνωσία της Bosch πάνω στην ανάπτυξη 
συστημάτων για οχήματα.

KTS 560/590: Τα πλεονεκτήματα με μία ματιά
▶  Λειτουργούν σε κάθε υπολογιστή με λειτουργικό   
    σύστημα Windows και εγκατεστημένο το λογισμικό   
    ESI[tronic] 2.0.

▶  Υποστηρίζουν όλα τα σύγχρονα πρωτόκολλα 
    διάγνωσης, καθώς και την επικοινωνία με 

συστήματα οχημάτων που είναι συνδεδεμένα σε 
δίκτυο επικοινωνίας DoIP (Diagnostics over Internet 
Protocol) με βάση το Ethernet. Έτσι με το σημερινό 
σας διαγνωστικό είστε έτοιμοι για τις μελλοντικές 
απαιτήσεις.

▶  Υποστηρίζουν τις εφαρμογές των 
αυτοκινητοβιομηχανιών για διάγνωση και 
επαναπρογραμματισμό σύμφωνα με το Euro 5/6 
(PassThru).

▶  Παρέχουν τη δυνατότητα παράλληλης επικοινωνίας      
με διάφορα πρωτόκολλα διάγνωσης. Υποστηρίζουν 
ταυτόχρονη σύνδεση σε έως και 3 CAN & 3 K-line.

▶  Έχουν ενσωματωμένα LED για άμεση ένδειξη της 
κατάστασης της επικοινωνίας μεταξύ του οχήματος 
και του υπολογιστή.

▶  Πραγματοποιούν εύκολα και γρήγορα μετρήσεις 
τάσης, αντίστασης και έντασης ρεύματος. Το KTS 590 
διαθέτει πολύμετρο και παλμογράφο, ενώ το KTS 560 
διαθέτει πολύμετρο.

▶  Διαθέτουν ισχυρό Bluetooth και έχουν συμπαγή 
κατασκευή, ιδανική για τις σκληρές συνθήκες  χρήσης 
στο συνεργείο.

Παραγγελία προϊόντων
Αριθμός παραγγελίας
 
KTS 560: 0 684 400 560
KTS 590: 0 684 400 590

 ▶ Καλώδιο σύνδεσης OBD (1,5 m)
 ▶ Τροφοδοτικό
 ▶ Αξεσουάρ μέτρησης
 ▶ Καλώδιο σύνδεσης USB (3 m)
 ▶ Σετ εξαρτημάτων στερέωσης σε τροχήλατη βάση
 ▶ Προσαρμογέας Bluetooth® USB
 ▶ Βαλίτσα

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται η συσκευή διάγνωσης
και τα παρακάτω αξεσουάρ:
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