
Идеалното решение за  
леки, лекотоварни и тежкотоварни 
автомобили, автобуси и ремаркета

ESI[tronic] 2.0: в крак с тенденциите при електрониката на 
автомобилите
Увеличеният брой системи за комфорт и безопасност, както 
и тези за намаляване на вредните емисии изискват по-голяма 
компетентност от сервиза при ремонт.
 Оптимизирана идентификация на автомобила 
  Директен достъп до търсене на грешки и инструкции за 

ремонт 
  Нормовремена, оборудване на автомобила, резервни части 

за дизелови и електрически системи 
  Актуализацията на софтуера може да се извърши както 

чрез DVD, така и чрез Интернет (от 2013 година).

Сега инсталирането на ESI[tronic]
във Вашия сервиз е още по-лесно.
   Инсталация с i-ключ
  Онлайн лицензиране

Поддържани операционни системи
  Windows XP (Home 32bit, Profes-

sional 32bit, вграден) 

  Windows Vista (Home Premium 32/64 
bit, Business 32/64 bit)

  Windows 7 (Home Premium 32/64 bit, 
Business 32/64 bit)

Поддържан хардуер
 PC платформа с Microsoft Windows®
 KTS 6-та серия
 KTS 5-та серия

ESI[tronic] 2.0 поддържа работа с мишка, клавиатура и Touchscreen.



Идеалното решение за  
леки, лекотоварни и тежкотоварни 
автомобили, автобуси и ремаркета

ESI[tronic] 2.0 може да се инсталира бързо на Вашия персонален
компютър, на уреда за диагностика Bosch  или на Вашия лаптоп.

ESI[tronic] 2.0:  
Предимства от пръв поглед

Все повече автомобили и техническа информация –
ESI[tronic] 2.0 се справя с този широк диапазон и предлага
едновременно нови предимства при обслужване:
  Нов, лесен за работа интерфейс за диагностика на 

управляващите блокове.
	 Информация за автомобила: директният достъп до 

диагностиката на управляващите блокове и ръководството 
за търсене на грешки спестява много време от излишни 
стъпки.

		Планът със сервизните интервали сега има директна връзка 
с диагностиката на управляващите блокове. Паметта за 
повреди може лесно да се избира и нулира.

За повече информация моля обръщайте се към вашия Бош 
търговец.

Повече информация на адрес:
www.bosch.bg



ESI[tronic] 2.0:  
Предимства от пръв поглед

Ново! ESI[tronic] 2.0 
Актуален, професионален, 
универсален софтуер



Може повече и е лесен за
работа: Новият ESI[tronic] 2.0

Едно кликване – и вече е ясно: информация за автомобила с 
достъп до диагностика на управляващите блокове, търсене на 
повреди и техническо обслужване.

Мултифункционалност в новия ESI[tronic] 2.0
Без значение дали става въпрос за независим сервиз, сервиз за 
бързи ремонти или сервиз за товарни автомобили – по въпроса 
с диагностиката изискванията на сервизите са подобни: 
софтуерът в уред за диагностика трябва да извършва само чиста 
диагностика на блоковете за управление. Изискват се 
интелигентно откриване на грешки, помощ за бърз ремонт и 
лесни указания за сервизно обслужване. Въпреки високото 
техническо ниво, работата със софтуера трябва да е лесна. 
Затова необоримият аргумент е мултифункционалността. В 
крайна сметка  „Времето е пари”. Това го знае всеки сервиз, 
който днес успешно се е утвърдил на пазара.

Бърза диагностика – лесни ремонти
  ESI[tronic] 2.0: цялостна диагностика на автомобила: диаг-
ностика на блокове за управление (SD), търсене на грешки
(SIS), механика (M) и електрически схеми за комфорт (P)
  Нова, интуитивна концепция, при която бързо и лесно се 

достига до необходимата информация 
  Еднократно определяне на автомобила за отделнитете модули: 

оборудване (A), стойности за труд (B) и ръководства за ремонт 
на компонентите (K).



Бързи работни процеси благода-
рение на допълнителните функции

Отлично пригоден за модерното диагностично оборудване: 
ESI[tronic] 2.0 на сервизен таблет DCU 130 с Touchscreen и 
модул KTS Truck. 

Полезни електрически 
схеми
С тях можете бързо да
локализирате повреди
в системата – незави-
симо дали при лек или
товарен автомобил.

CAS[plus] в ESI[tronic] 2.0: без заобикаляне директно към 
целта 
Практично: CAS[plus] дава възможност за директно превключва-
не между необходимите диагностични функции: 
  От прегледа на системите в диагностиката на блоковете за 

управление, от там към търсенето на грешки (ремонт на 
компонентите) и обратно

  От плана за сервизно обслужване в диагностиката на 
управляващите блокове (напр. прочитане на кодовете на 
грешките или настройване на сервизните интервали)

  От интервалите за сервизно обслужване в контролните 
стойности (напр. дебелината на накладките). 

Новият ESI[tronic] 2.0: всяка функция гарантира лесно об-
служване и по-бърза диагностика
  ESI[tronic] 2.0 се предлага на 24 езика
  Модулът Truck се съдържа в ESI[tronic] 2.0 и се предлага на 9 езика
  Актуализацията на софтуера ESI[tronic] 2.0 може да се 

извърши, както чрез DVD, така и чрез Интернет (предвидено 
за 2013 година).

 Всички информации могат да се разпечатат



ESI[tronic] 2.0: Модулната структура предлага възможност да 
изберете само необходимия софтуер за сервиза.

Новият ESI[tronic] 2.0 идва на пазара също с нов облик, който 
улеснява Вашата работа.

Бързи работни процеси благода-
рение на допълнителните функции

Много функции, един инструмент:  
Софтуерният пакет ESI[tronic] 2.0

Един ESI[tronic] за 
всички
В окомплектовка се 
съдържат най-новите 
данни за блоковете 
за управление на 
леки, лекотоварни и 
товарни автомобили и 
ремаркета.

Диагностика на автомобила

Сервизна техническа 
информация

Механика на автомобила

Електрически схеми за
комфорт на автомобила

Товарен автомобил

Най-обширният ESI[tronic], който някога е имало
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