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Menetdinamikai rendszerekMenetdinamikai rendszerek

•• BlokkolBlokkoláásgsgáátltlóó (ABS)(ABS)
–– BoschBosch 2S2S
–– BoschBosch 2E2E

•• VVáákumoskumos fféékrkráásegsegííttééss
•• VisszatVisszatááplpláállóó szivattyszivattyúú
•• IndukciIndukcióós kers keréékfordulatszkfordulatszáám m éérzrzéékelkelőőkk
•• 3/3 szelepek3/3 szelepek
•• KKüüllöönnáállllóó vezvezéérlrlőőegysegyséégg
•• 4/4; 4/3; 3/3; 2/2 rendszerek4/4; 4/3; 3/3; 2/2 rendszerek













Menetdinamikai rendszerekMenetdinamikai rendszerek

•• BlokkolBlokkoláásgsgáátltlóó (ABS)(ABS)
–– BoschBosch 2EH2EH

•• Hibrid Hibrid ááramkramköörröös vezs vezéérlrlőőegysegyséégg
•• A vezA vezéérlrlőőegysegyséég a szelepegysg a szelepegyséégre van gre van ééppíítvetve
•• HibakHibakóód td táárolrolááss
•• VillogVillogóókkóódos kiolvasdos kiolvasááss
•• Soros diagnosztikaSoros diagnosztika
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•• BlokkolBlokkoláásgsgáátltlóó (ABS)(ABS)
•• ATE ( ATE ( TevesTeves--ContinentalContinental))

–– MK II (nyitott rendszer)MK II (nyitott rendszer)
•• IntegrIntegráált (hidraulikus rlt (hidraulikus ráásegsegííttéés)s)
•• NyomNyomáásfelsfelééppííttőő szivattyszivattyúú -- nyomnyomááskapcsolskapcsolóó
•• IndukciIndukcióós s kerkeréékfordkford. . éérzrzéékelkelőőkk
•• 2/2 szelepek (nyom2/2 szelepek (nyomáásnsnöövelvelőő –– nyomnyomááscsscsöökkentkkentőő))
•• KKüüllöönnáállllóó vezvezéérlrlőőegysegyséégg
•• VillogVillogóókkóódos hibaolvasdos hibaolvasááss

–– MK IV (nyitott rendszer)MK IV (nyitott rendszer)
•• VVáákumoskumos rráásegsegííttééss
•• NyomNyomáásnsnöövelvelőő szivattyszivattyúú
•• SzivattySzivattyúúmotor forgmotor forgáásséérzrzéékelkelőő
•• PedPedáállúút t éérzrzéékelkelőő (lehet)(lehet)
•• Soros diagnosztikaSoros diagnosztika
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•• BlokkolBlokkoláásgsgáátltlóó (ABS)(ABS)
•• TevesTeves MK IV G MK IV G –– GIGI

•• ZZáárt rendszerrt rendszer
•• KisnyomKisnyomáássúú ttáárolrolóó
•• NyomNyomáásnsnöövelvelőő szivattyszivattyúú
•• PedPedáállúút t éérzrzéékelkelőő
•• Hibrid elektronika a hidraulikus egysHibrid elektronika a hidraulikus egyséégen (GI)gen (GI)
•• ÖÖndiagnosztikandiagnosztika
•• Soros diagnosztikaSoros diagnosztika
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•• BlokkolBlokkoláásgsgáátltlóókk
•• Kompakt rendszerekKompakt rendszerek

–– BoschBosch 5.0; 5.3 (z5.0; 5.3 (záárt rendszer)rt rendszer)
•• VVáákumoskumos rráásegsegííttőő
•• VisszatVisszatááplpláállóó szivattyszivattyúú
•• IndukciIndukcióós vagy Hall elemes ford. s vagy Hall elemes ford. éérzrzéékelkelőőkk
•• 2/2 szelepek2/2 szelepek
•• A hidraulikA hidraulikáával egybeval egybeééppíített veztett vezéérlrlőőegysegyséégg
•• ÖÖndiagnosztikandiagnosztika
•• CAN buszCAN busz





Bosch 5.0





BOSCH 5.3
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•• BlokkolBlokkoláásgsgáátltlóókk
•• Kompakt rendszerekKompakt rendszerek

•• TevesTeves MK 20MK 20
•• ZZáárt rendszerrt rendszer
•• Hibrid elektronika a hidraulikus egysHibrid elektronika a hidraulikus egyséégengen
•• ÖÖndiagnosztikandiagnosztika
•• Soros diagnosztikaSoros diagnosztika
•• CAN buszCAN busz
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•• KipKipöörgrgéésgsgáátltlóókk (ASR, ASC, ETC, TRACS)(ASR, ASC, ETC, TRACS)
–– ÉÉrzrzéékelkelőők:k:

•• KerKeréékfordulatszkfordulatszáám jeladm jeladóókk
•• Hajtott kerekek fordulatszHajtott kerekek fordulatszáámmáának viszonynak viszonyííttáása a sa a 

nem hajtott kerekeknem hajtott kerekekééhezhez

–– BeavatkozBeavatkozáások:sok:
•• KKöözvetlen:zvetlen:

–– FFéékrendszer (csak ABS esetkrendszer (csak ABS esetéén)n)



Menetdinamikai rendszerekMenetdinamikai rendszerek

•• KipKipöörgrgéésgsgáátltlóókk (ASR, ASC, ETC, TRACS)(ASR, ASC, ETC, TRACS)
–– BeavatkozBeavatkozáások:sok:

•• KKöözvetett (motornyomatzvetett (motornyomatéék)k)
–– ElElőőgygyúújtjtáás (motorvezs (motorvezéérlrlőő))
–– BefecskendezBefecskendezéés (motorvezs (motorvezéérlrlőő))
–– FojtFojtóószelep (Eszelep (E--ggááz)z)



Menetdinamikai rendszerekMenetdinamikai rendszerek

•• EgybeEgybeééppíített ABS/EDStett ABS/EDS
•• EgybeEgybeééppíített ABS/ASRtett ABS/ASR
–– A tA túúlplpöörgrgőő kerkeréék(k(ekek) f) féékezkezéésese
–– KiegKiegéészszííttőő szelepek szszelepek szüükskséégesekgesek





Menetdinamikai rendszerekMenetdinamikai rendszerek

•• Komplex menetdinamikai rendszerekKomplex menetdinamikai rendszerek
•• BoschBosch 5.3 5.3 

–– ABSABS
–– ASRASR
–– EDSEDS

•• TevesTeves MK 20MK 20
–– ABSABS
–– ASRASR
–– MSRMSR
–– EBVEBV
–– ASMSASMS
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