
ESI[tronic] Bike:  
do profesjonalnego diagnozowania 
motocykli i skuterów



Easy connect teraz także dla motocykli i skuterów
Z reguły każdy motocykl lub skuter dysponują fabrycznym, 
specjalnym gniazdem diagnostycznym.

Stosowanie Easy connect daje warsztatom korzyści 
również w przypadku motocykli i skuterów:

 Tylko jeden bezpośredni przewód przyłączeniowy
 Automatyczne rozpoznawanie fabrycznego,  
 dedykowanego gniazda diagnostycznego
 Łatwa i szybka adaptacja w pojeździe, wykluczająca 
 zamianę pinów
 Sprawdzenie połączenia oraz pasującego przewodu  
 przyłączeniowego
 Mniej złącz wtykowych
 Uproszczone oraz inteligentne sterowanie multiplexerem
 Sterowany przez program wybór pinów do komunikacji

Do profesjonalnego wykonywania prac serwisowych  
i naprawczych motocykli oraz skuterów jest potrzebne 
specjalne oprogramowanie diagnostyczne.
Aby sprostać tym wymaganiom, firma Bosch 
stworzyła dla istniejących testerów KTS 340, 525, 
540, 570 lub KTS 840 i 870 program ESI[tronic] 
Bike: do stosowania w warsztacie, na stanowisku 
przyjęć pojazdów oraz jako rozszerzenie do 
posiadanego już programu ESI[tronic] 2.0 lub 
przyrządu diagnostycznego KTS 340.
ESI[tronic] Bike razem z testerami rodziny 
KTS stwarza Państwu doskonałą możliwość 
rozpoczęcia diagnozowania sterowników  
w motocyklach i skuterach.

ESI[tronic] Bike
ESI[tronic] Bike jest nowym programem, stworzonym na 
bazie dobrze przyjętego przez rynek ESI[tronic] 2.0  
– pozwalającym diagnozować najpopularniejsze, europejskie 
i azjatyckie pojazdy jednośladowe.
ESI[tronic] Bike dysponuje funkcjami oraz informacjami zna-
nymi z ESI[tronic] 2.0:

 Odczyt i kasowanie kodów usterek
 Pokazywanie wartości rzeczywistych
 Łatwe wywoływanie sterowników zamontowanych  
 w jednośladzie za pomocą funkcji Przegląd systemów
 Nastawniki
 Adaptacje/ustawianie
 Funkcje specjalne
 Wykonywanie wszystkich czynności w ramach przeglądu  
 okresowego

Posiadany ESI[tronic] 2.0 lub tester KTS 340 można  
w każdej chwili rozszerzyć o ESI[tronic] Bike.

ESI[tronic] 2.0: wszystko z jednego źródła
Oprócz diagnozy sterowników dostępne są również 
informacje techniczne, takie jak: schematy elektryczne, 
wskazówki serwisowe i naprawcze oraz informacje 
o systemach. Dodatkowo zawiera katalogi części 
zamiennych Bosch oraz partnerów firmy Bosch,  
z informacjami serwisowymi i wskazówkami 
montażowymi. Odznaczające się prostą obsługą katalogi 
zapewniają szybką i wydajną pracę przy pojeździe.
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