
 أجهزة بوش لتشخيص االعطال
KTS 560 / KTS 250 / KTS 350 / KTS TRUCK 

 

 تقدم الحل المتكامل لورش الصيانة 



 ESI-TRONIC 2.0  اجهزة فحص مصممة لتناسب جميع انواع ورش الصيانة مزودة ببرنامج
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الســيارات واإلصالح واستكشاف األخطاء وإصالحها والصيانة لجميع للتشخيص 

 والشــاحنات والحــافالت والدراجــات و المـعدات االنشائية

 :وتشمل الميزات

 قراءة و مسح االعطال 

 التشخيص 

 معلومات الخدمة 

 النشرات الفنية 

 معلومات اصالح القطعة 

 تفعيل االجزاء لغايات الفحص 

 معلومات النظام 

 مواعيد الصيانة 

 اوقات اصالح الورشة 

 معلومات و كيفية عمل الصيانة 

 المخططات الكهربائية الحديثة 

 معلومات قطع الغيار 

  البيانات المرجعية 

  بيانات قراءات الحساسات ومقارنتها 



ESI[tronic] 2.0  
 سوفت وير عالمي

  لمدة االشتراكات غير محدودة ، أو

اشتراك )  OTPشهًرا وكذلك  36

 (مفتوح دائم

 

  اشتراكات مبنية على حسب حاجة

 الورشة

 

  تحديثات بشكل دوري عبر االنترنت

 DVD’sاو من خالل 

 

  يدعم البرنامج ااالستعمال من الفأرة

و لوحة المفاتيح او من خالل 

 شاشات اللمس
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ESI[tronic] 2.0  

 :حقائق و ارقام 

 سيارة ركوب صغيرة 32,000الفحص الكثر من •

 الية و شاحنة و معدة انشائية19,000الفحص الكثر من •

 دراجة نارية 6,000الفحص الكثر من •

 مقطورة و تراكتور زراعي و غيرها 8,000الفحص الكثر من •

 SACHS, LEMFORDER, BOGE and ZFكتالوج قطع لـ •

 قطع اخرى للعرض  380,000قطعة ديزل و   51,000كتالوج لـ •

 قطع اخرى للعرض  383,000قطعة كهربائية و  18,000كتالوج لـ  •

 قطعة للسيارات القديمة 1,600قائمة لـ •

 مخطط كهربائي  24,000اكتر من •
 اختبار للطرمبات القديمة 2000و   In-Lineلطرمبات  12000بيانات االختبار لـ •

 مستكشف األخطاء األكثر شموالً في العالم•

 نوًعا من أنواع المركبات 80امكانية تشخيص أكثر من •

 مرجع معلومات الشركة المصنعة•



ESI[tronic] 2.0  
Universal Software 

 :يلي ما الميزات تشمل

 
 إمكانية مع السيارة معلومات :واحدة بكبسة  

  الكمبيوتر، وحدة تشخيص إلى الوصول

 .والصيانة األخطاء اكتشاف

للكمبيوترات المعماري الهيكل. 

 سريعة ولوج عملية. 

متعددة وظائف. 

االستعمال سهولة. 

ورشة متطلبات لجميع برنامج 

 .العمل

4 Automotive Aftermarket | AA/SME-WTE | 2018 

© Robert Bosch Middle East FZE 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. 


