
Aνακαλύψτε γιατί η επιλογή ανταλλακτικών 
Bosch είναι η σωστή για τους πελάτες σας



Τα Bosch Car Service αποτελούν το μεγαλύτερο δίκτυο ανεξάρτητων συνεργείων αυτοκινήτων παγκοσμίως. 
Με 16,000 μέλη σε 150 χώρες είναι ο πλέον αξιόπιστος προμηθευτής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών συνεργείου. 
Tα Bosch Car Service παρέχουν ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη για κάθε τύπο και μοντέλο αυτοκινήτου: 
από τα συμβατικά ηλεκτρικά μέρη έως τα πολύπλοκα ηλεκτρονικά και από τα μηχανικά έως τα σύγχρονα diesel. 
Αποτελούν την εναλλακτική απέναντι στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία, αφού ο πελάτης μπορεί να βασίζεται στην 
τεχνογνωσία και στις διαδικασίες του συνεργείου, αλλά πάντα σε προσιτές τιμές.

Τεχνική υποστήριξη
	Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σεμιναρίων - 

 ανά μοντέλο και σύστημα
	Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης 
	Πρόσβαση στην παγκόσμια βάση τεχνικών   

 πληροφοριών της Bosch
Υποστήριξη marketing
	Πανελλαδική διαφήμιση / Υποστήριξη τοπικών   

 ενεργειών διαφήμισης
	Προωθητικές ενέργειες / Προωθητικό υλικό

Επιχειρηματική ανάπτυξη 
	Κύκλος σεμιναρίων για τη διαχείριση ποιότητας,   

 πωλήσεων κ.ά.
	Αξιολογήσεις ποιότητας για τη μέγιστη απόδοση του  

 συνεργείου
	Κεντρικές συμφωνίες με σκοπό την αύξηση των   

 διελεύσεων
Χρήση του ονόματος Bosch
	Ενίσχυση της εικόνας του συνεργείου στην τοπική   

 αγορά 
	Χρήση του εμπορικού σήματος σε κάθε τομέα της   

 επιχείρησης

Στοχεύστε ψηλά…   
Γίνετε μέλος του δικτύου Bosch Car Service 

Bosch Injection Systems / Συστήματα Πέδησης Bosch / Επαγγελματικά Οχήματα Bosch
Για τα συνεργεία που δεν είναι ακόμη έτοιμα να ακολουθήσουν ένα ολοκληρωμένο πλάνο ανάπτυξης,  υπάρχει η δυνατότητα 
μιας πιο χαλαρής συνεργασίας με την Bosch. Το συνεργείο έχει το διαγνωστικό εξοπλισμό της Bosch και παρακολουθεί ένα 
πρόγραμμα σεμιναρίων – σχετικά με τα συστήματα ψεκασμού/πέδησης ή τα επαγγελματικά οχήματα. Έτσι λαμβάνει ένα 
πιστοποιητικό και μία πινακίδα, τα οποία γνωστοποιούν ότι διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία.

Μέσα από το δίκτυο Bosch Car Service η επιχείρησή σας απολαμβάνει 
τα ακόλουθα οφέλη:



Για περισσότερα από 125 χρόνια, οι καινοτομίες της 
Bosch έχουν κρατήσει τα οχήματα εν κινήσει και 
έχουν μεταφέρει τους ανθρώπους από και προς τους 
προορισμούς τους με ασφάλεια και άνεση.

Το τμήμα Automotive Aftermarket της Bosch 
προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και 
υπηρεσιών που είναι αξεπέραστα σε όλο τον κόσμο:

• Πρωτοποριακός εξοπλισμός συνεργείων

• Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών με καινούρια και  

   
ανακατασκευασμένα

• Γρήγορη, αξιόπιστη διανομή

• Δίκτυα συνεργείων που ικανοποιούν κάθε απαίτηση

• Ολοκληρωμένη εκπαίδευση

• Αξιόπιστη γραμμή τεχνικής υποστήριξης hotline

• Στοχευμένες πωλήσεις και υποστήριξη marketing

Από τα ανταλλακτικά μέχρι τον προγραμματισμό, 
την οργάνωση και τα αποτελέσματα, οι λύσεις που 
προσφέρει η Bosch συνδυάζονται με πρόσθετες 
υπηρεσίες, ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι ανάγκες 
του πελάτη θα ικανοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό.

Δίκτυα συνεργείων Bosch 
Τακάκια
Δισκόπλακες
Kit super pro
Λαμπτήρες
Αισθητήρες “λ”
Μετρητές μάζας αέρος
Αισθητήρες
Ενεργοποιητές
Αντλίες καυσίμου
Μπεκ βενζίνης
Πολλαπλασιαστές
Μπουζί
Φίλτρα (Καμπίνας, αέρα, καυσίμου, λαδιού)
Υαλοκαθαριστήρες
Αντλίες Diesel - Μπεκ
Προθερμάνσεις
Ιμάντες
Μίζα - Δυναμό
Μπαταρίες S3, S4 & S5
Τεχνολογίες μπαταρίας AGM & EFB
Διαγνωστικές συσκευές
Υπηρεσίες
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Aνακαλύψτε γιατί 
η επιλογή της Bosch 
είναι σωστή για τους 
πελάτες σας

Προϊόντα και υπηρεσίες



	Όλα τα τακάκια των φρένων κατασκευάζονται 
με προδιαγραφές πρώτης τοποθέτησης και 
υπερκαλύπτουν τις προδιαγραφές ECE R90*

	Όλα τα τακάκια των φρένων έχουν υποστεί θερμική 
κατεργασία εξομάλυνσης (scorching) για να 
συντομεύουν τη διαδικασία στρωσίματος

	Η Ο.Ε τεχνολογία υποστρώματος μειώνει τη 
μεταφορά θερμότητας προς το υγρό φρένων και 
μειώνει τον θόρυβο

Τακάκια
Η τεχνολογία πίσω από το τακάκι...
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Υλικό τριβής με θερμική κατεργασία
Η Bosch επιταχύνει τη διαδικασία 
στρωσίματος “με θερμική κατεργασία 
εξομάλυνσης” στα τακάκια, ώστε να 
αφαιρεθούν διά καύσεως αέρια και 
πλεονάσματα ρητίνης αντί να τα αφήσει να 
καούν πάνω στο όχημα κατά το στρώσιμο

Υλικό τριβής  
Η Bosch χρησιμοποιεί πάνω από 80 διαφορετικές συνθέσεις υλικών τριβής για να εξασφαλιστεί 
ότι το υλικό είναι το καταλληλότερο για κάθε εφαρμογή οχήματος

Ενδιάμεσο στρώμα ή υπόστρωμα
Στρώμα υλικού τριβής / με υψηλότερη 
περιεκτικότητα σε ρητίνη. Αυξάνει την 
αντοχή συγκόλλησης με την πίσω πλάκα 
και μειώνει τη μεταφορά θερμότητας 
προς το υγρό των φρένων, το οποίο 
μπορεί να μειώσει την απόδοση 
φρεναρίσματος

Κόλλα
Συγκολλά το υλικό τριβής με την 
πλάκα στήριξης

Προσθήκη
Πλάκα υποστήριξης

Η ραχοκοκαλιά στα τακάκια των φρένων. Οι 
πλάκες υποστήριξης είναι επικαλυμμένες με 

σκόνη για την πρόληψη της διάβρωσης

Εγκοπή

Λοξότμηση 

Τα τακάκια της Bosch καλύπτουν τις προδιαγραφές πρώτης 
τοποθέτησης σε εγκοπές, προσθήκες και πλαγιοτμίσεις 

Εγκοπές: επιτρέπουν στο τακάκι να παραμορφωθεί όταν βρίσκεται υπό πίεση 
ώστε να προστατέψουν το υλικό τριβής από δημιουργία ρηγματώσεων.

Προσθήκες: Υλικό απόσβεσης – απορροφά τις δονήσεις και μειώνει το 
θόρυβο.

Πλαγιοτμίσεις:  Μειώνουν το θόρυβο κατά τη διαδικασία του στρωσίματος.

*Ευρωπαϊκός κανονισμός ελέγχου υλικών τριβής 
  για την πέδηση οχημάτων



Δισκόπλακες 
Η τεχνολογία πίσω από το δίσκο…
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1   Αερισμός     
Όπου απαιτείται – απαραίτητος για αποβολή 
θερμότητας

2  Αντιδιαβρωτική επίστρωση             
 Δεν απαιτείται καθαρισμός της  επιφάνειας   
 πριν την εγκατάσταση, βελτιωμένη αισθητική   
 εμφάνιση με μακροχρόνια προστασία

3   Συγκεκριμένη εφαρμογή υλικού                                                                                       
Η μεγαλύτερη γκάμα από κράματα υψηλής 
περιεκτικότητας σε άνθρακα και υλικά αλουμινίου  
ταιριάζει στις προδιαγραφές πρώτης τοποθέτησης  
και εξασφαλίζει το υψηλό επίπεδο απαγωγής 
θερμότητας, εμποδίζοντας την παραμόρφωση   
του δίσκου

4   Aυλάκωση θερμότητας                                                                                                            
Λειτουργεί σαν ένα θερμικό φράγμα μειώνοντας 
τη μεταφορά θερμότητας προς την πλήμνη

5   Λεία επιφάνεια                                                                                                             
Εξασφαλίζει γρηγορότερο στρώσιμο από 
άποψη χρόνου και μειώνει το θόρυβο και τα 
προβλήματα κραδασμών

6  Ζυγοστάθμιση        
      Κάθε αεριζόμενος δίσκος είναι         
      ζυγοσταθμισμένος για την καλύτερη λειτουργία   
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Δίσκοι φρένων ανταγωνιστών: Κομμάτια γραφίτη
 Ασταθής ροή θερμότητας
 Προβλήματα ρωγμών
 Παραμόρφωση κάτω από υψηλή θερμοκρασία
 Κραδασμοί κατά την πέδηση
 

Δίσκοι φρένων Bosch: Πλαστικοποιημένος γραφίτης 
 Ομοιογενής ροή θερμότητας
 Υψηλή αντίσταση στη θερμοκρασία

Σύγκριση με τον ανταγωνισμό
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 Πλήρες σετ σιαγόνων με ρυθμιστές, κυλινδράκια και εξαρτήματα 
στερέωσης για την επισκευή των φρένων με ταμπούρα.

Έτοιμα να εγκατασταθούν στο όχημα

Εξοικονόμηση μέχρι και 50% του χρόνου που 
απαιτείται για την εγκατάσταση

Η Bosch προσφέρει ένα πλήρες πρόγραμμα εξαρτημάτων 
πέδησης για επιβατικά οχήματα.

Σετ φρένων ταμπούρων

Όλα τα εξαρτήματα 
είναι σχεδιασμένα για να 
συνεργάζονται μεταξύ τους 
και περιέχονται σε ένα 
κιτ, πράγμα που σημαίνει 
εύκολη παραγγελία και 
γρηγορότερη επισκευή

Kit Super Pro
Χαρακτηριστικά και οφέλη
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Λαμπτήρες
Γκάμα, χαρακτηριστικά και οφέλη

Προδιαγραφές προϊόντος πρώτης τοποθέτησης
Η γκάμα περιλαμβάνει απλούς και υψηλών 
απαιτήσεων λαμπτήρες
Η κατασκευή τους είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και  
προσφέρουν υψηλή αντοχή κατά της διάβρωσης
Πολύ ανθεκτικοί με εξαιρετική διάρκεια ζωής

*Σε σύγκριση με τους κοινούς λαμπτήρες αλογόνου

Αναβαθμισμένοι λαμπτήρες Bosch 

Γκάμα  Οφέλη 

Plus 120/90/50
Αντίστοιχα έως και 120/90/50% 
περισσότερο φως και εμβέλεια στο 
δρόμο* 

Βελτιωμένη φωτεινότητα στο δρόμο 
Αυξημένο εύρος ορατότητας για γρηγορότερο χρόνο αντίδρασης

Longlife Daytime
Λαμπτήρες αλογόνου με 10% 
περισσότερο φως* 

Ιδανικό και για οδήγηση κατά τη διάρκεια της ημέρας
Τριπλάσια διάρκεια ζωής

Pure Light
Universal σειρά, υψηλής ποιότητας, 
περιλαμβάνει όλους τους 
τυποποιημένους λαμπτήρες οχημάτων

Για πρόσθετη φωτεινότητα στο δρόμο

Xenon Blue/Silver
Ισχυρό λευκό-μπλε φως παρόμοιο με 
τα φώτα Xenon

Καθαρή φωτεινότητα στο δρόμο και ευκολία στην ανάγνωση 
της οδικής σήμανσης

Rally Performance
Υψηλή απόδοση εκτός δρόμου για 
τους φανατικούς των ράλι

Ισχύς 90W ή 130W
Λαμπερότερο φως για ορατότητα στο δρόμο

Λαμπτήρες εκκένωσης αερίου - xenon 
Τα βασικά στοιχεία:
 Δημιουργούν 2,5 φορές περισσότερο φως από συμβατικούς λαμπτήρες 

      που χρησιμοποιούν τόξο

	 Παρέχουν επιπλέον φωτισμό στο δρόμο λόγω υψηλής απόδοσης φωτός

	 Η τεχνολογία αιχμής οδηγεί σε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής 

	 	Δεν απαιτούν νήμα πυράκτωσης που σημαίνει αύξηση της αντοχής

D2R
(35w, pk32d-3)

DS1
(35w, pk32d-2)

D2S
(35w, pk32d-3)

Διαθέσιμη σειρά
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Αισθητήρες λ
Χαρακτηριστικά και οφέλη

Ένας αισθητήρας λάμδα ποιότητας πρώτης τοποθέτησης είναι 
ουσιαστικής σημασίας για τη βέλτιστη οικονομία καυσίμου 
και την απόδοση εκπομπών ρύπων.

Προϊόν πρώτης τοποθέτησης
Κάθε μονάδα έχει δοκιμαστεί σε μέγιστη 
θερμοκρασία  λειτουργίας
Παρέχει τη βέλτιστη οικονομία και εκπομπή 
ρύπων
Ένας νέος αισθητήρας λ αρχικού εξοπλισμού  
μπορεί να προσφέρει έως και 15% εξοικονόμηση  
καυσίμου

Βασικοί λόγοι για την αντικατάσταση του αισθητήρα λάμδα 
Ο αισθητήρας λάμδα είναι βασικό εξάρτημα του συστήματος διαχείρισης του κινητήρα του 
οχήματος και αποτρέπει την πρόκληση ζημιάς του καταλυτικού μετατροπέα. Μόνο όταν ο 
αισθητήρας λειτουργεί σωστά, ο κινητήρας θα μπορεί να λειτουργήσει με μέγιστη απόδοση και 
να κρατήσει τις εκπομπές καυσαερίων κάτω από αυστηρά όρια.

Παλιός αισθητήρας λ Νέος αισθητήρας λ

Ετήσια χιλιομετρική κάλυψη 11,000 11,000

Μέση κατανάλωση καυσίμου 30 mpg 34.5 mpg

Ετήσια κατανάλωση καυσίμου 1,456 lr 1,260 lr

Τιμή ανά λίτρο* 1,62¤ 1,62¤

Ετήσιο κόστος καυσίμου 2.705,16¤ 2.348,15¤

Ετήσιο όφελος από καύσιμα – 357,01¤

 *Με βάση τη μέση τιμή των καυσίμων τον Ιούλιο του 2012

Πάνω από 350¤ ετήσιο όφελος 
από καύσιμα!

Μειονεκτήματα παλιού αισθητήρα
  Λανθασμένη μέτρηση ποσοστού οξυγόνου στα καυσαέρια
  Αυξημένη κατανάλωση καυσίμου 
  Χαμηλή απόδοση του κινητήρα 
  Εκπομπές ρύπων εκτός ορίων
  Βλάβη στον καταλυτικό μετατροπέα 

Πλεονεκτήματα ενός νέου αισθητήρα
  Εξοικονόμηση καυσίμου έως 15%
  Αυξημένη ισχύς κινητήρα
  Φιλικό προς το περιβάλλον
  Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του καταλυτικού μετατροπέα



09

Μετρητές μάζας αέρος
Επισκόπηση και λειτουργία

Προϊόν πρώτης τοποθέτησης 
Μέρος του προγράμματος ανακατασκευής: 
Bosch εΧchange
Εργοστασιακά βαθμονομημένοι ως 
αυτοτελείς μονάδες 

Αυτά είναι κρίσιμα εξαρτήματα για τη σωστή απόδοση 
του σύγχρονου κινητήρα.

Γιατί θα πρέπει να τοποθετούνται τα πλήρη συγκροτήματα;
		  Η ακρίβεια μέτρησης επιτυγχάνεται 

με την βαθμονόμηση του αισθητήρα 
στο περίβλημα κατά τη διάρκεια της 
παραγωγής 

  Μόλις αφαιρεθεί ή αλλάξει θέση  το  
  στοιχείο αλλάζει η βαθμονόμηση
  Οι ειδικού τύπου βίδες είναι για να  
  εμποδίζουν την αποσυναρμολόγηση

την ένδειξη για να υπολογίσει  την 
την ποσότητα καυσίμου που πρέπει   
να αναμιχθεί με τον αέρα εισαγωγής,   
έτσι ώστε να επιτευχθεί η σωστή 
λειτουργία του κινητήρα

Λειτουργία: ο μετρητής μάζας αέρος μετράει 
την ποσότητα του αέρα που εισέρχεται στον 
κινητήρα και τη μετατρέπει σε ηλεκτρικό 
σήμα που στέλνεται στη μονάδα  εγκεφάλου.               
Η μονάδα του εγκεφάλου χρησιμοποιεί αυτήν 

Ο HFM6 έχει κολλημένο το στοιχείο του 
αισθητήρα στο κέλυφος για να αποτρέψει 
την αποσυναρμολόγηση

Ειδικού τύπου βίδες στον HFM5Η Bosch ανακατασκευάζει μετρητές 
μάζας αέρα για να ανακυκλώσει 
το κέλυφος

Λεπτομέρεια 
σχεδιασμού 
HFM5



Αισθητήρας πίεσης: χαμηλή, υψηλή, 
διαφορική, περιφερειακή
Αισθητήρας ταχύτητας περιστροφής 
κινητήρα (στρόφαλος).
Αισθητήρας θέσης  πεταλούδας 
γκαζιού
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Αισθητήρες
Επισκόπηση και οφέλη

Προϊόν πρώτης τοποθέτησης Παρέχουν βέλτιστη απόδοση του κινητήρα και οικονομία καυσίμου

Οι αισθητήρες διαχείρισης του 
κινητήρα  χρησιμοποιούνται για τη 
μέτρηση πολλών παραμέτρων, ώστε να 
διασφαλίζουν ότι το σύστημα λειτουργεί 
αποτελεσματικά
Παρέχουν δεδομένα στη μονάδα 
ελέγχου, για έλεγχο των εκπομπών, 

του χρονισμού ανάφλεξης/διάρκειας, 
της προθέρμανσης του κινητήρα 
και του μείγματος για όλες τις συνθήκες 
λειτουργίας/αλλαγές φορτίου
Είναι βασικά στοιχεία για τα σύγχρονα 
συστήματα διαχείρισης κινητήρα

Γιατί να επιλέξω αισθητήρες Bosch;
Η Bosch διαθέτει ένα ευρύ φάσμα 
αισθητήρων που μετρούν διαφορετικές 
παραμέτρους του κινητήρα, για την 
αποτελεσματικότερη λειτουργία του.  
Αυτή η γκάμα είναι πολύ σημαντική για 
τη σωστή απόδοση ενός σύγχρονου 
συστήματος διαχείρισης κινητήρα

Αποτελούν βασικά στοιχεία για τη διασφάλιση της σωστής 
λειτουργίας των σύγχρονων κινητήρων.

Λειτουργία

Γκάμα Αισθητήρων
Αισθητήρας πεντάλ γκαζιού
Αισθητήρας φάσης ή αισθητήρας 
εκκεντροφόρου 
Αισθητήρας θερμοκρασίας 
Αισθητήρας κρουστικής καύσης	
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Ενεργοποιητές
Επισκόπηση και οφέλη

Ενεργοποιητές είναι οι συσκευές που 
εφαρμόζουν τη φυσική κίνηση προκειμένου 
να δημιουργήσουν αλλαγές στις παραμέτρους 
λειτουργίας του κινητήρα 
- Ελέγχουν διαφορετικές περιοχές γύρω από 
   τον κινητήρα, για παράδειγμα:
- Ρυθμίζουν τις στροφές ρελαντί
- Ενεργοποιούν την πεταλούδα γκαζιού για 
  αλλαγή στροφών του κινητήρα
- Ενεργοποιούν ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες 
  για να ελέγχουν διάφορα συστήματα 
  εκπομπών

Αποτελούν βασικά στοιχεία για τη διασφάλιση της σωστής 
λειτουργίας των σύγχρονων κινητήρων.

Γιατί η Bosch χρησιμοποιεί ενεργοποιητές;

Προϊόν πρώτης τοποθέτησης Βέλτιστες εκπομπές καυσαερίων και οικονομία καυσίμου

Η Bosch έχει ένα ευρύ φάσμα ενεργοποιητών. 
Με απλά λόγια, είναι τα εξαρτήματα που 

χρησιμοποιεί η μονάδα ελέγχου για να διαχειρίζεται με ακρίβεια 
τη λειτουργία του κινητήρα.

- Ρυθμίζουν το χρονισμό του εκκεντροφόρου και τη βύθιση των 
  βαλβίδων εισαγωγής ή/και εξαγωγής

Ρελαντί, βαλβίδας ρελαντί, βαλβίδας ελέγχου ρελαντί, 
βηματικού μοτέρ, βαλβίδας bypass 
ρελαντί, βαλβίδα δευτερεύοντος 
συστήματος αέρα
Σώματος πεταλούδας γκαζιού 
Βαλβίδας αναθυμιάσεων, δοχείο
ενεργού άνθρακα, σύστημα EVAP 
Ελεγκτή εκκεντροφόρου
Αντλίας δευτερογενούς αέρα

Λειτουργία

Γκάμα Ενεργοποιητών
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Αντλίες καυσίμου
Επισκόπηση και οφέλη

 Ειδικά κατασκευασμένο από την Bosch 
για μονάδες μέσα στη δεξαμενή
Επιτεύχθηκε με συγκέντρωση 
εξαρτημάτων σε σετ
Πλήρης με όλα τα απαραίτητα 
εξαρτήματα και οδηγίες
	Ποιότητα και λειτουργία πρώτης 
τοποθέτησης χωρίς συμβιβασμούς

Ακροστόμιο 
σύνδεσης 
σωλήνων 
καυσίμου

Επαφές 
συνδετήρα

Πρίζα, 
συνδετήρας

Δαχτυλίδι 
αποστάσεως

Αντλία 
καυσίμου

Ελαστικός 
προσαρμογέας

Πλαστικός 
προσαρμογέας

Φίλτρο 
καυσίμου

Η Bosch προσφέρει επίσης πακέτα αντλιών, για αντλίες μέσα στο ρεζερβουάρ, του ανταγωνισμού. Αυτά τα πακέτα 
περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα που απαιτούνται για να γίνει η επισκευή και τις πλήρεις οδηγίες. 
Οι αντλίες που χρησιμοποιούνται για αντικατάσταση είναι κατασκευασμένες από την Bosch, τις οποίες έχει αναπτύξει 
για χρήση σε συγκροτήματα ανταγωνιστών

Σετ αντλίας καυσίμου

Εξωτερικές αντλίες καυσίμου
Παλιάς σχεδίασης από το 1960 έως και τις αρχές του 1990. Αυτές οι 
αντλίες είναι επιρρεπείς σε:

Αντλίες καυσίμου μέσα στη δεξαμενή 
Τελευταίος σχεδιασμός από το 1990 και μετά: 

Εισροή νερού απ ‘ τη δεξαμενή ανάλογα με την παλαιότητα
Καύσιμα μολυσμένα με υπολείμματα
Διάβρωση
Φυσικές βλάβες

Πρακτικός σχεδιασμός που ενσωματώνει δοχείο στροβιλισμού, 
αισθητήρας στάθμης καυσίμου, ρυθμιστής πίεσης καυσίμου
Λιγότερο ευαίσθητα σε ζημιές και διαβρώσεις 
Κρύα και αθόρυβη λειτουργία 
Επίσης, αναφέρονται σαν συγκροτήματα καυσίμου δεξαμενής 
ή μονάδες εμβαπτισμένης αντλίας στο ρεζερβουάρ



Γιατί μπεκ ψεκασμού της Bosch;
Καθώς πρόκειται για την κορυφαία εταιρία στην εξέλιξη της τροφοδοσίας 
καυσίμου, η Bosch διαθέτει μία γκάμα από μπεκ ψεκασμού βενζίνης που 
κατασκευάζονται σύμφωνα με τα υψηλότερα στάνταρ πρώτης τοποθέτησης. 
Είναι σημαντικά για την απόδοση του συστήματος διαχείρισης ενός 
σύγχρονου κινητήρα και η αξιοπιστία τους είναι ζωτικής σημασίας για την 
αποτελεσματική λειτουργία του

Λειτουργία
u		Το μπεκ ψεκάζει μία ακριβή ποσότητα 

καυσίμου για μία προκαθορισμένη 
διάρκεια, σε συγκεκριμένη γωνία

u		Το καύσιμο ψεκάζεται με μεγάλη ακρίβεια 
και διασπάται σε ομοιογενή ατμό

u		Αναμιγνύεται με αέρα καθώς 
εισέρχεται στον κινητήρα

u		Το μίγμα αέρα/καυσίμου που 
προκύπτει καίγεται στο θάλαμο 

  καύσης του κινητήρα για να 
  παράγει την ισχύ
u		Χρησιμοποιούν ηλεκτρομαγνητικά 

πηνία ή την πολύ σύγχρονη τεχνολογία 
της πιεζοηλεκτρικής ενεργοποίησης

Γκάμα
u	Πιεζοηλεκτρικά

u	Άμεσου ψεκασμού

u	Ηλεκτρομαγνητικά

u	Μηχανικά

u	Προϊόν πρώτης τοποθέτησης u		Εξασφαλίζει τη μέγιστη απόδοση του κινητήρα, χαμηλές 
εκπομπές ρύπων και οικονομία καυσίμου

Ζωτικής σημασίας εξαρτήματα που εξασφαλίζουν τη σωστή απόδοση 
ενός σύγχρονου κινητήρα.

Mπεκ βενζίνης
Επισκόπηση και οφέλη
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Πολλαπλασιαστές
Επισκόπηση και γκάμα

Bosch - Οδηγεί την εξέλιξη στα συστήματα διαχείρισης κινητήρων

Η Bosch αποτελεί την πρωτοπορία στην εξέλιξη του συστήματος  
ανάφλεξης των κινητήρων από το 1902. Κατά συνέπεια, κανείς δε  
βρίσκεται σε καλύτερη θέση για να εξασφαλίσει ότι τροφοδοτούνται 
τα σωστά ανταλλακτικά για να κάνουν σωστά την 
εργασία. Με μία μεγάλη γκάμα προιόντων πρώτης 
τοποθέτησης, μπορείτε να εμπιστευτείτε τους 
πολλαπλασιαστές της Bosch.

u		Ο πολλαπλασιαστής παρέχει την ενέργεια υψηλής 
τάσης που επιτρέπει στα μπουζί να παρέχουν τον 
σπινθήρα που αναφλέγει το μίγμα αέρα/καυσίμου 
στο θάλαμο καύσης

u		Ο σχεδιασμός έχει αλλάξει και υπάρχει εξέλιξη, αλλά 
η βασική αρχή λειτουργίας παραμένει αναλλοίωτη

u	Προϊόν πρώτης τοποθέτησης
u	Καλύτερη απόκριση του κινητήρα

u	Χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου
u	Μειωμένη εκπομπή ρύπων

Η Bosch διαθέτει εμπειρία μεγαλύτερη των 100 ετών 
σε καινοτομίες των συστημάτων ανάφλεξης.

Γκάμα της Bosch

Πολλαπλασιαστές 
χωνευτοί

Πολλαπλασιαστές τύπου 
στυλό

Πολλαπλασιαστές για 
άμεση ανάφλεξη

Πακέτο 
πολλαπλασιαστών

Συγκροτήματα 
πολλαπλασιαστών

Παραδοσιακοί 
πολλαπλασιαστές 
με ρητίνη



15

Μπουζί
Γκάμα, χαρακτηριστικά και οφέλη

u	Προϊόν πρώτης τοποθέτησης
u	Βέλτιστη απόδοση καυσίμου
u		Μειωμένες εκπομπές ρύπων
u	Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής κινητήρα

Super Super Plus Super 4 Platinum

Αξιόπιστη απόδοση για κινητήρες 
παλαιότερης τεχνολογίας Βελτιωμένη απόδοση κινητήρα Αναβάθμιση υψηλής απόδοσης για 

τα μπουζί super και super plus

Εξαιρετική διάρκεια ζωής και 
εκκίνηση χαμηλής τάσης για 
σύγχρονους κινητήρες

Υψηλή αξιοπιστία σε ψυχρή 
εκκίνηση

Εξαιρετικά αξιόπιστη ψυχρή 
εκκίνηση Βελτιωμένη επιτάχυνση Εξαιρετικά αξιόπιστη ψυχρή 

εκκίνηση

Γρήγορη μετάβαση σε θερμοκρασία 
λειτουργίας

Γρήγορη μετάβαση σε θερμοκρασία 
λειτουργίας Ομαλότερη λειτουργία κινητήρα Γρήγορη μετάβαση σε θερμοκρασία 

λειτουργίας

Προστατεύει τον κινητήρα και 
τον καταλύτη

Προστατεύει τον κινητήρα και τον 
καταλύτη

Αυτοκαθαρισμός για μεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής

Προστατεύει τον κινητήρα και τον 
καταλύτη

Προ-ρυθμισμένο διάκενο 
ηλεκτροδίων

Προ-ρυθμισμένο διάκενο 
ηλεκτροδίων

Προ-ρυθμισμένο διάκενο 
ηλεκτροδίων

Προ-ρυθμισμένο διάκενο 
ηλεκτροδίων

Χρήση “ύτριου” για μεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής και αξιοπιστία

Βελτιωμένη απόδοση στην ψυχρή 
εκκίνηση

Χωρίς διακοπές καύσεων καθ όλη 
τη διάρκεια ζωής

Τεχνολογία αιχμής με ευρεία εφαρμογή
Χρησιμοποιώντας υψηλής ποιότητας υλικά όπως το “ύτριο”, η Bosch εξελίσσει 
μπουζί που καλύπτουν τις ειδικές απαιτήσεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού. 
Αλλά ότι είναι επιτυχημένο στις πίστες, είναι επίσης χρήσιμο για το δρόμο. 
Η χρήση καινοτόμων υλικών και τεχνολογιών στα μπουζί της Bosch, τα 
κατατάσσει πρώτα στις προτιμήσεις των κατασκευαστών οχημάτων ως προϊόν 
πρώτης τοποθέτησης

Ο σωστός τύπος μπουζί για κάθε εφαρμογή περιγράφεται με 
λεπτομέρεια στον κατάλογο μπουζί της Bosch.
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Φίλτρα – Καμπίνας, αέρα, καυσίμου και λαδιού
Χαρακτηριστικά και οφέλη 

Μεγάλη αντοχή στην υγρασία
Αποτρέπουν το σχηματισμό των 
μικροοργανισμών
Ακριβής εφαρμογή για 
μακροπρόθεσμη διάρκεια

Αυξημένη ποσότητα φρέσκου αέρα 
στην καμπίνα
Μείωση θαμπώματος στα παράθυρα
Φιλτράρισμα γύρης

Φίλτρα λαδιού: Χαρακτηριστικά 
 Αδιαπέραστο φίλτρο, αφαιρεί αποτελεσματικά τις ακαθαρσίες
 Τα κατάλληλα χαρακτηριστικά τοποθετούνται κατά περίπτωση, π.χ.   
 βαλβίδα παράκαμψης, μηχανισμός αποστράγγισης

Φίλτρα λαδιού: 
Πλεονεκτήματα

Φίλτρα αέρα: Χαρακτηριστικά

Φίλτρα αέρα: Πλεονεκτήματα

Αυξάνουν τη διάρκεια 
ζωής του κινητήρα
Εξασφαλίζουν την ομαλή 
λειτουργία του κινητήρα 
με αύξηση 
των διαστημάτων
συντήρησης 

Υψηλή δυνατότητα συγκράτησης 
σκόνης λόγω άρτιου σχεδιασμού 
των πτυχών
Ακριβής εφαρμογή για 
μακροπρόθεσμη διάρκεια

Βελτιώνουν την απόδοση του 
κινητήρα και την κατανάλωση 
καυσίμου
Αυξάνουν τη διάρκεια ζωής και 
μειώνουν τις επισκευές στον 
κινητήρα

Φίλτρα καμπίνας: Χαρακτηριστικά

Φίλτρα καμπίνας: Πλεονεκτήματα

Φίλτρα καυσίμων: Χαρακτηριστικά Φίλτρα καυσίμων: Πλεονεκτήματα
Εξαιρετικό φιλτράρισμα 
νερού και άλλων ακαθαρσιών, 
φιλτράρει μέχρι 2 microns
Μεγάλη επιφάνεια για 
φιλτράρισμα υψηλής 
ποιότητας

Αποτρέπουν τη διάβρωση 
και τη βλάβη των συστημάτων 
ψεκασμού του κινητήρα
Προστατεύουν τα εξαρτήματα 
του κινητήρα από ακαθαρσίες
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Υαλοκαθαριστήρες - Εμπρός και πίσω παρμπρίζ
Ανατομία και σχεδιασμός

ECO/TWIN 
u		Πατενταρισμένος 

προ-τοποθετημένος 
αντάπτορας γενικής χρήσης 
Quick-Clip

u					Εσωτερική μεταλλική λάμα 
ελατηρίου για ομοιόμορφη 
και σταθερή πίεση επαφής 
σε όλο το παρμπρίζ

u					Μειωμένη πιθανότητα να 
παγώσει ή να διαβρωθεί

AEROTWIN
u					Χωρίς μεταλλικά μέρη και 

αρθρώσεις

u					Ενσωματωμένο αεροδυναμικό 
σπόιλερ

u					Αποτελεσματικότερος καθαρισμός 
σε υψηλές ταχύτητες

u					Μειωμένος αεροδυναμικός 
θόρυβος

u					Βελτιωμένη και ομοιόμορφη πίεση 
επαφής σε όλο το κρύσταλλο

u					Πλήρης γκάμα για κάθε εφαρμογή 
u	Βραβευμένη τεχνολογία 
u	Πατενταρισμένη τεχνολογία για εξαιρετική 
 απόδοση και διάρκεια ζωής

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ
ECO & TWIN

ΛΕΠΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ
 AEROTWIN

ΣΕΙΡΑ ECO TWIN AEROTWIN AEROTWIN AEROTWIN

ΤΥΠΟΣ
Universal με 
προσαρμογέα  
Quick-Clip 

Συγκεκριμένη 
εφαρμογή 
μοντέλου 
οχήματος

Universal με 
καινοτόμο σύστημα 
προσαρμογής

Συγκεκριμένη 
εφαρμογή 
μοντέλου 
οχήματος

Αναβάθμιση 
για εκ των 
υστέρων 
τοποθέτηση

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟΥ SP 3 ψήφιο No. AM A AR

Βραβευμένοι υαλοκαθαριστήρες με τεχνολογία αιχμής.

1.  ΜΑΛΑΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 
      βελτιωμένη δυνατότητα παραμόρφωσης για ομαλή και αθόρυβη λειτουργία
2.  ΣΚΛΗΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ με MICRO DOUBLE EDGE  

με ακριβές κόψιμο για καθαρισμό χωρίς να αφήνει ακαθαρσίες

3. ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΓΡΑΦΙΤΗ για απαλή ολίσθηση

1.

2.

3.



Αντλίες Diesel και Μπεκ
Επισκόπηση και οφέλη 
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Η Bosch είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής συστημάτων 
Diesel στον κόσμο.

Σχετικά με ψεκασμό Diesel
Η λειτουργία ενός συστήματος ψεκασμού 
Diesel είναι ο ψεκασμός συγκεκριμένης 
ποσότητας καυσίμου στο σωστό χρόνο με 
σκοπό να δημιουργήσει καθαρή καύση. Ο 
σχεδιασμός αυτών των συστημάτων έχει 
εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου από 
συστήματα που χρησιμοποιούν μηχανικές 

περιστροφικές αντλίες έως τα σημερινά 
σύγχρονα συστήματα common rail. Τα 
κύρια εξαρτήματα  αντικατάστασης είναι 
αντλίες diesel και μπεκ. Και τα δύο είναι 
κατά κύριο λόγο πατέντες της Bosch. Καθώς 
τα πετρελαιοκίνητα οχήματα συνεχίζουν να 
αυξάνονται στην Ελλάδα, η ζήτηση γι’ αυτά τα 
μηχανικά τμήματα μεγαλώνει. 

1975
VE Μηχανική 

αντλία

1986
VE EDC

1996
VP44

1997
Common Rail

1998
Σύστημα μπεκ

Προϊόντα ανακατασκευής σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές κατασκευαστών

Μόνο εξαρτήματα ποιότητας πρώτης τοποθέτησης χρησιμοποιούνται 
για ανακατασκευή
Υπόκεινται στις ίδιες δοκιμές λειτουργίας και αντοχής όπως αυτές των 
προϊόντων πρώτης τοποθέτησης 
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Κατασκευαστική ανοχή 
0,002 χιλιοστά για κινητά 
μέρη. Σε σύγκριση με μια 
ανθρώπινη τρίχα είναι 30 
φορές πιο λεπτό

Πολύ πιο γρήγορο από 
το ανοιγόκλειμα ενός 
ματιού.            
Ο ψεκασμός πραγματοποι-
είται σε 1 – 2  χιλιοστά 
του δευτερολέπτου. Το 
ανοιγόκλειμα ενός ματιού 
(0,4 δευτερόλεπτα) 
χρειάζεται περισσότερο 
από 200 ψεκασμούς

Ψεκασμός καυσίμου:  Όπου υπάρχει  ποιότητα

Κεφάλι καρφίτσας 
2 mm3

Ποσότητα ψεκασμού  
από 1 – 350 mm3

Διάρκεια ψεκασμού 
1 – 2 ms

Ανθρώπινη τρίχα
(δια. 0,06 mm)

Ανοχή: 0,002 mm

Επιπτώσεις από υλικά αντικατάστασης χαμηλής ποιότητας

u	Κροτάλισμα κινητήρα	u	Δυσκολία στην εκκίνηση	u	Υπερβολική εκπομπή ρύπων και καπνού	 u	Μειωμένη απόδοση

Παλιάς τεχνολογίας 
350-1200 

Τελευταίας 
τεχνολογίας piezo 
1800+ 

Τάση
Ο ακριβής έλεγχος του καυσίμου είναι 
σημαντικός για τη μεγιστοποίηση της 
απόδοσης και της οικονομίας.

Η τεχνολογία αιχμής της 
Bosch (χρήση laser) επιτρέπει 
τη δημιουργία μπεκ με τις 
ελάχιστες κατασκευαστικές 
ανοχές

Στα σημερινά μπεκ 
Diesel οι ανοχές είναι 
μικρότερες από 1 micron 
συγκρινόμενα με τα 100 
microns που είχαν παλιά

Το καύσιμο ψεκάζεται 
στον θάλαμο καύσης με 
πίεση 2.200 bar
Ισούται με τη συγκέντρωση 
του βάρους ενός 
αυτοκινήτου στο νύχι 
ενός δαχτύλου 

Ποσότητα ψεκασμού                                                                                                                
Κυμαίνεται από 1-350 mm3. 
Η ποσότητα αυτή εγχέεται 
με ρυθμό 2.000 KRH 
μέσω μίας μετρητικής οπής 
0,25 mm2

Διαθέσιμο 
και στο 
πρόγραμμα 
Bosch 
eXchange
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Προθερμάνσεις
Γκάμα, χαρακτηριστικά και οφέλη

u	Προϊόν πρώτης τοποθέτησης
u	Βέλτιστη απόδοση καυσίμου
u	Μειωμένες εκπομπές ρύπων
u		Γρήγορη προθέρμανση για 

άμεση ψυχρή εκκίνηση του 
κινητήρα

u	Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής  
 του κινητήρα

Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα

Bosch Duraterm
Κορυφαίο τεχνολογικά για παλαιότερης 

τεχνολογίας πετρελαιοκινητήρες

Προθέρμανση 
ανώτερης ποιότητας

u			Ο κινητήρας είναι έτοιμος να εκκινήσει 
σε 4 δευτερόλεπτα – περίπου όπως και             
ο βενζινοκινητήρας

u			Ομαλή και καθαρή εκκίνηση που 
εξασφαλίζει μακροζωία στον κινητήρα

Συνεπής μετα-θέρμανση

u			Ο κινητήρας αποδίδει γρήγορα πλήρη 
ισχύ, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα 
χαμηλή κατανάλωση και χαμηλές 
εκπομπές ρύπων

u			Παρέχει άνετη οδήγηση από το 
ξεκίνημα, όπως επίσης, εγγυημένη 
μακροζωία για τον κινητήρα

Χωρίς “λάμψεις”
u			Καλύτερη απόδοση – για μεγαλύτερη 

διάρκεια

u			Χαμηλότερες εκπομπές ρύπων

Σπείρωμα
ανθεκτικό στη διάβρωση

u			Εξασφαλίζει σωστή τοποθέτηση για όλη 
τη διάρκεια ζωής

u			Εύκολη αλλαγή/αντικατάσταση

Bosch DuraSpeed
Τελευταίας τεχνολογίας πρώτης 

τοποθέτησης στην αγορά aftermarket για 
σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες

Κεραμικό 
θερμαντικό στοιχείο

u			Γρήγορη προθέρμανση: <2 δευτερόλεπτα

u			Μεγάλη αξιοπιστία και ποιότητα = 
προθερμαντήρας για μια ζωή

Μακρύτερο και λεπτότερο u			Σύγχρονοι πετρελαιοκινητήρες 
μειωμένου όγκου

Χαμηλότερη κλίμακα τάσης u			Περιορίζει την καταπόνηση στο 
ηλεκτρικό σύστημα και στην μπαταρία

Η Bosch είναι ο ηγέτης στην τεχνολογία συστημάτων Diesel.
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Elastic Tool Kit
Eργαλείο γενικής χρήσης για 
συνεργεία: κατάλληλο για χρήση σε 
όλα σχεδόν τα μοντέλα οχημάτων
Εύκολη και γρήγορη αντικατάσταση

Αντικαθιστά τα συμβατικά, μίας 
χρήσης εργαλεία και προστατεύει 
μακροπρόθεσμα το περιβάλλον

Iμάντες
Χαρακτηριστικά και οφέλη

Υπερ-σύγχρονα συνθετικά ελαστικά: εξαιρετικά ανθεκτικοί
Στέλεχος τάνυσης κατασκευασμένο από ελαστικό και 
εξαιρετικά ανθεκτικές ίνες υψηλής τεχνολογίας: χωρίς 
συντήρηση
Ανθεκτικός ιμάντας

Καινοτόμος τεχνολογία

Τραπεζοειδείς poly-V ελαστικοί

Ελάχιστη φθορά
Βέλτιστο τέντωμα-χωρίς επανατάνυση:  Ήπιο στα εξαρτήματα
Βέλτιστη απόσβεση
Εύκολη τοποθέτηση με το Elastic Tool Kit 1.0
Εξαιρετικά ανθεκτικοί

Πλεονεκτήματα

Μόνο ένας κοινός ιμάντας μετάδοσης κίνησης για αρκετά 
συγκροτήματα
Υψηλή λειτουργική ασφάλεια και ικανότητα απόδοσης
Μεγάλη επιφάνεια μετάδοσης ισχύος χάρη στο προφίλ των 
αυλακώσεων
Υψηλή αντοχή στην κάμψη χάρη στο πίσω μέρος του ιμάντα 
που περιέχει ίνες

Τραπεζοειδείς poly-V

Χαμηλή δαπάνη χρόνου/χρήματος για τη συντήρηση
Ασφάλεια, αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στα 
υψηλής ποιότητας υλικά

Τραπεζοειδείς:
Μέγιστη ασφάλεια χάρη στο ειδικό για τον 
κινητήρα μίγμα ελαστικού και την κατασκευή του 
ιμάντα
Μεγάλη άνεση χάρη στην αθόρυβη λειτουργία
Ανθεκτικές στο τέντωμα δέσμες λινών από 
υαλονήματα
Ιδανική μετάδοση ισχύος χάρη στο προφίλ 
δοντιού που αντιστοιχεί ειδικά σε κάθε κινητήρα
Ιδανική προστασία των δοντιών χάρη στο ύφασμα 
κάλυψης πολυαμιδίου

Οδοντωτοί:

Οι ιμάντες μετάδοσης 
κίνησης της Bosch 
προσφέρουν μέγιστες 
επιδόσεις καθημερινά. 
Παρά την έντονη μηχανική, 
χημική και θερμική 
καταπόνηση, εντυπωσιάζουν 
με τη μέγιστη ασφάλεια, 
τη λειτουργικότητα και την 
οικονομικότητά τους.
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Μίζα - Δυναμό
Χαρακτηριστικά και οφέλη

100 χρόνια εμπειρία στην ανάπτυξη και την κατασκευή της μίζας 
και του δυναμό.

 
 Επιλογή προϊόντος

u  Για να τερματίσετε με τον καλύτερο θα πρέπει να ξεκινήσετε με τον καλύτερο
u  Η Bosch στη διαδικασία ανακατασκευής χρησιμοποιεί εξαρτήματα ίδιας ποιότητας με αυτά   
       της πρώτης τοποθέτησης

Ποιότητα ανταλλακτικών

u 100% αντικατάσταση στα βασικά εξαρτήματα και εξαρτήματα φθοράς
u Τα νέα εξαρτήματα προέρχονται μόνο από πιστοποιημένα από την Bosch εργοστάσια και είναι ποιότητας       

        πρώτης τοποθέτησης
u Μέρη που δεν αντικαθίστανται υποβάλλονται σε αυστηρές διαδικασίες ελέγχου για τη διασφάλιση της  
        συμμόρφωσης

Διαδικασία δοκιμής 
u Όλες οι μονάδες στο τέλος της παραγωγής δοκιμάζονται για τη λειτουργικότητα
u Δείγματα από κάθε παραγωγή δοκιμάζονται με έλεγχο διάρκειας ζωής προϊόντος
u Τα αποτελέσματα των δοκιμών παρακολουθούνται συνεχώς για να εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει
       απόκλιση από τα καθορισμένα όρια

Η Bosch χρησιμοποιεί μόνο εξαρτήματα πρώτης 
τοποθέτησης στη διαδικασία ανακατασκευής, για να 
εξασφαλίσει ότι το προϊόν θα είναι εξίσου καλό όσο 
το καινούριο

	Στη διαδικασία ανακατασκευής χρησιμοποιούνται 
ανταλλακτικά με πιστοποιημένη από την Bosch ποιότητα 
πρώτης τοποθέτησης
Στον τελικό έλεγχο προϊόντος η Bosch επιλεκτικά δοκιμάζει 
μονάδες για όλη τη διάρκεια ζωής τους, ώστε να βεβαιωθεί 
ότι πληρούν τις προδιαγραφές της πρώτης τοποθέτησης.



100 χρόνια εμπειρία στην 
ανάπτυξη και την κατασκευή 
του αρχικού εξοπλισμού της 
μίζας και του δυναμό

Χαρακτηριστικά μίζας
	 Ενισχυμένα ρουλεμάν 
	 Ενισχυμένο πλανητικό σύστημα
	 Βαρέως τύπου μηχανισμός εμπλοκής
	 Βελτιωμένη μπομπίνα

Πλεονεκτήματα
	 Επανεκκινεί το όχημα γρήγορα και αθόρυβα κάθε  
 φορά
	 Προσφέρει μέχρι και 300.000 εκκινήσεις   
 έναντι 150.000 μιας τυπικής μίζας

Πλεονεκτήματα

Δυναμό
Start/Stop 
Τα δυναμό της σειράς 
efficiency line παρέχουν 
στο ηλεκτρικό σύστημα 
του οχήματος ενέργεια 
αμέσως μετά την 
εκκίνηση του κινητήρα 
και επιτρέπουν γρήγορη 
φόρτιση της μπαταρίας.

Μίζες 
Start/Stop 
Οι μίζες για τα 
συστήματα Start 
/Stop έχουν 
σχεδιαστεί για 
περισσότερες 
εκκινήσεις από 
συμβατικές μίζες.

Περίληψη για 
τα ηλεκτρικά με 
περιστροφική κίνηση:

u		Η Bosch χρησιμοποιεί στη 
διαδικασία της ανακατασκευής μόνο 
εξαρτήματα πρώτης τοποθέτησης 
από τον κατασκευαστή, για να 
εξασφαλίσει ότι το προϊόν είναι 
τόσο καλό ποιοτικά, όσο και  
το καινούργιο

u		Μόνο η Bosch εγγυάται ποιότητα 
πρώτης τοποθέτησης για τα 

ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται 
στη διαδικασία της ανακατασκευής

u		Επιπλέον των λειτουργικών ελέγχων 
στο τέλος της γραμμής παραγωγής, 
η Bosch πραγματοποιεί επιλεκτικά 
ελέγχους διάρκειας ζωής στην 
παραγωγή για να εξασφαλίσει ότι 
τηρούνται τα πρότυπα ποιότητας 
πρώτης τοποθέτησης

Εξελίξεις
Οι μίζες και τα δυναμό εξελίχθηκαν τεχνολογικά, προκειμένου να είναι συμβατά με οχήματα που διαθέτουν σύστημα 
Start/Stop, ακολουθώντας τις σύγχρονες ανάγκες για μεγαλύτερο αριθμό εκκινήσεων του κινητήρα και τις απαιτήσεις 
για ταχύτερη φόρτιση της μπαταρίας

Εξαιρετική ισχύς ακόμα και σε χαμηλές στροφές 
Αυξημένη απόδοση και μειωμένη κατανάλωση καυσίμων
Επιπλέον δίοδοι αυξάνουν την απόδοση στο 77% 
έναντι του 65%
Μειωμένος θόρυβος

Μίζα - Δυναμό
Χαρακτηριστικά και οφέλη
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Μπαταρίες – S3, S4 και S5
Γκάμα, τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη

	Προϊόν πρώτης τοποθέτησης
	Ανώτερη απόδοση ψυχρής εκκίνησης 

	Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής 

Μπαταρίες  Τύπος οχήματος Προδιαγραφές  Ηλεκτρικές απαιτήσεις 

S5A
& S5

Υψηλής τεχνολογίας 
οχήματα/μεγάλοι
κινητήρες diesel

	Ξεπερνούν τις προδιαγραφές 
των κατασκευαστών

30% βελτιωμένη ψυχρή 
εκκίνηση από την S3

	85% κάλυψη αγοράς

Υψηλή απαίτηση ενέργειας, 
όπως επιπλέον αισθητήρες 
στάθμευσης, έλεγχος 
κλιματισμού, υπολογιστής 
ταξιδιού, θερμαινόμενο 
μπροστινό παρμπρίζ, DVD 
player

S4E
& S4 Σύγχρονα οχήματα από 

το 2000 και μετά

Προδιαγραφές κατασκευαστών 
για οχήματα μετά το 2000

Βελτιώση κατά 15%  στην ψυχρή 
εκκίνηση

97% κάλυψη αγοράς 

Μικρές απαιτήσεις ενέργειας, 
όπως aircondition, 
θερμαινόμενα καθίσματα, 
immobiliser, cruise control, 
συστήματα διαχείρισης 
κινητήρα

S3 Παλαιότερα οχήματα πριν 
από το 2000

	Προδιαγραφές κατασκευαστών 
για οχήματα πριν το 2000

Ιδανική για ψυχρή εκκίνηση

75% κάλυψη αγοράς

Χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας 
συνήθως: ABS, θερμαινόμενο 
πίσω παρμπρίζ, συναγερμός, 
ηλεκτρικά παράθυρα, 
καθρέφτες και ηλιοροφή

BLACK LINE

BLUE LINE

GREY LINE
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Τεχνολογίες μπαταρίας: AGM και EFB
Για οχήματα με σύστημα Start/Stop

	Εξαιρετική αντοχή για την  
 κάλυψη του αυξημένου αριθμού  
 εκκινήσεων του οχήματος και  
 του ταχύτερου κύκλου φόρτισης
	Εξαιρετική ψυχρή εκκίνηση 

 – έως και +30% σε σύγκριση  
 με συμβατικές μπαταρίες
	Σφραγισμένη και στεγανή 

Τάση αγοράς

Ά
ρι

θμ
ός
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ιω
ν 

οχ
ημ
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ω

ν

AGM  Συμβατικές μπαταρίες εκκίνησης

 2006  2009  2010  2010  2012  2013  2014 2015

Start /Stop

Μπαταρίες  Τύπος οχήματος Προδιαγραφές  Ηλεκτρικές απαιτήσεις 

S5A
& S5

Υψηλής τεχνολογίας 
οχήματα/μεγάλοι
κινητήρες diesel

	Ξεπερνούν τις προδιαγραφές 
των κατασκευαστών

30% βελτιωμένη ψυχρή 
εκκίνηση από την S3

	85% κάλυψη αγοράς

Υψηλή απαίτηση ενέργειας, 
όπως επιπλέον αισθητήρες 
στάθμευσης, έλεγχος 
κλιματισμού, υπολογιστής 
ταξιδιού, θερμαινόμενο 
μπροστινό παρμπρίζ, DVD 
player

S4E
& S4 Σύγχρονα οχήματα από 

το 2000 και μετά

Προδιαγραφές κατασκευαστών 
για οχήματα μετά το 2000

Βελτιώση κατά 15%  στην ψυχρή 
εκκίνηση

97% κάλυψη αγοράς 

Μικρές απαιτήσεις ενέργειας, 
όπως aircondition, 
θερμαινόμενα καθίσματα, 
immobiliser, cruise control, 
συστήματα διαχείρισης 
κινητήρα

S3 Παλαιότερα οχήματα πριν 
από το 2000

	Προδιαγραφές κατασκευαστών 
για οχήματα πριν το 2000

Ιδανική για ψυχρή εκκίνηση

75% κάλυψη αγοράς

Χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας 
συνήθως: ABS, θερμαινόμενο 
πίσω παρμπρίζ, συναγερμός, 
ηλεκτρικά παράθυρα, 
καθρέφτες και ηλιοροφή

AGM – επίστρωση με μικρο-ίνες γυαλιού για 
απορρόφηση του οξέως
Στην τεχνολογία AGM, ειδική επίστρωση από μικρο-ίνες 
γυαλιού τοποθετείται ανάμεσα στις πλάκες μολύβδου και 
απορροφά το οξύ της μπαταρίας. Για ελαχιστοποίηση των 
απωλειών του ενεργού υλικού, τα στοιχεία της μπαταρίας 
βρίσκονται υπό πίεση. Χάρη στην ταχεία αντίδραση του 
οξέος και του υλικού της πλάκας, μπορεί να παρέχονται 
μεγαλύτερες ποσότητες ενέργειας.

EFB – με τη θετική πλάκα επικαλυμμένη με 
πλέγμα πολυεστέρα
Στην τεχνολογία EFB, η θετική πλάκα είναι επικαλυμμένη 
με ένα πλέγμα πολυεστέρα παρέχοντας επιπλέον 
συγκράτηση του ενεργού  υλικού επί της πλάκας. Ως εκ 
τούτου, η μπαταρία S4 E διαθέτει βελτιωμένη αντοχή 
σε βαθιά εκφόρτιση, σε σύγκριση με τις συμβατικές 
μπαταρίες και παραμένει λειτουργική ακόμα και όταν 
υπάρχουν ισχυροί κραδασμοί.

Εργονομική λαβή

Εργονομική λαβή

Πατενταρισμένος 
διαχωριστήρας  
PowerFrame για βέλτιστη 
ροή του ρεύματος και 
μείωση της διάβρωσης

Πατενταρισμένος 
διαχωριστήρας  
PowerFrame για βέλτιστη 
ροή του ρεύματος και 
μείωση της διάβρωσης

Νεύρο βάσης  με 
υψηλό βαθμό 
συμβατότητας για 
όλα τα οχήματα

Σετ πλακών με 
ιδιαίτερα ισχυρή 
σύνδεση 

Σετ πλακών με 
ιδιαίτερα ισχυρή 
σύνδεση 

Διαχωριστής 
διαπερατός σε 
ιόντα

Λαβύρινθος καπακιού για 
μεγάλη ασφάλεια λειτουργίας Ειδικά σχεδιασμένο καπάκι 

για μεγάλη ασφάλεια 
λειτουργίας Καλύμματα πόλων

Καλύμματα πόλων



Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Diagnostics από την Βοsch

Bosch Diagnostics: Διάγνωση και επισκευή από μία πηγή
Η πρωτοποριακή τεχνολογία ελέγχου από την Bosch είναι ιδανική για κάθε
συνεργείο. Η Bosch προσφέρει εξοπλισμό ελέγχου, το λογισμικό
Esi[tronic] 2.0, τα τεχνικά σεμινάρια και το τεχνικό hotline για να εκτελείτε
όλες τις εργασίες διάγνωσης και επισκευής γρήγορα και με υψηλές προδια-
γραφές ποιότητας.
Bosch Diagnostics: Η γνώση μας διασφαλίζει την επιτυχία σας!

Robert Bosch A.E. | Automotive Aftermarket | info_automotive@gr.bosch.com | τηλ. 210 5701200

Service κλιματιστικών

Service μπαταριών

Έλεγχος συστημάτων Diesel Σύστημα ανάλυσης κινητήρα Ανάλυση εκπομπών καυσαερίου

Φρενόμετρο και Γραμμή ΚΤΕΟ

ΕSI[tronic] 2.0

Service ελαστικών

Διάγνωση μονάδων ελέγχου Ευθυγράμμιση τροχών
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Με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις των οχημάτων, οι απαιτήσεις για γνώση και πρακτική εφαρμογή αυτής είναι συνεχώς 
αυξανόμενες. Ένα σύγχρονο συνεργείο, προκειμένου να ακολουθήσει τα ολοένα και πιο σύνθετα συστήματα οχημάτων, 
χρειάζεται να ενημερώνεται και να εκπαιδεύεται διαρκώς. Η Bosch προσφέρει αυτήν την τεχνογνωσία, αφού τα τεχνολογικά 
της επιτεύγματα συναντώνται σχεδόν σε κάθε όχημα.

Eκπαίδευση
	Από το 1955 η Bosch προσφέρει συστηματικά 

εκπαιδευτικά σεμινάρια σε όλους τους τομείς της 
τεχνολογίας των οχημάτων. Το περιεχόμενο των 
σεμιναρίων προσαρμόζεται συνεχώς στις τελευταίες 
τάσεις της τεχνολογίας. Με αυτόν τον τρόπο το 
συνεργείο είναι πάντα έτοιμο να αντεπεξέλθει σε κάθε 
απαίτηση του πελάτη.

Hotline
	Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης (Hotline) της Bosch 

παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για 
την υποστήριξη και επίλυση προβλημάτων που απασχολούν 
καθημερινά το συνεργείο. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας τη βάση 
δεδομένων του Συστήματος Τεχνικών Πληροφοριών (TTS), τα 
συνεργεία έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν λύσεις μέσω 
του διαδικτύου και μπορούν να το κάνουν αυτό 24 ώρες το 
24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. 

Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών από την Bosch

Βosch, ο σωστός συνεργάτης για τα συνεργεία του μέλλοντος.



Robert Bosch A.E. 
Automotive Aftermarket

Ερχείας 37
19400 Κορωπί
Τηλ.: 210 5701220

www.bosch.gr


