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Nabídka Bosch
Přes 18 500 vědeckých inženýrů se věnuje vývoji nových a moderních dílů. Každý rok Bosch přihlásí přes 2 000 patentů a vynálezů. Výsledkem
investic do vývoje jsou špičkové kvalitní náhradní díly a autopříslušenství. Bosch nerozlišuje díly do prvovýroby a náhradní díly - vyvíjí, vyrábí
a dodává jen jedny. Bosch je největším evropským dodavatelem dílů a celých systémů do automobilové výroby, a proto také mají díly Bosch velmi
příznivé ceny.

Produktové skupiny Bosch
Skupina

Produkt

Specifikace

Zapalovací svíčky

zapalovací svíčky

Bosch Super
Bosch Super Plus
Bosch Super 4
Bosch Silber Sport
Bosch Platin

Filtry

olejové
vzduchové
palivové

diesel
benzin

Stírací technika

vnitřní

standardní a s aktivním uhlím

stěrače přední

TOP, Twin, Twin Spoiler, Aerotwin

stěrače zadní
motory stěračů
ramínka stěračů

Světelná technika

světlomety hlavní
blikače
díly pro světla
varovná světla
přídavné světlomety
žárovky

Komfortní elektronika

Parkpilot
senzory
relé
elektrické motorky
díly pro airbag
díly pro větrání a klimatizace

Standard, Allyear, Plus 30,
Plus 50/60, Xenon Blue
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Produktové skupiny Bosch
Skupina

Produkt

Specifikace

Dieselové systémy

žhavicí svíčky

kolíkové, Duratherm
a Duratherm Chromium
čepové
otvorové
rotační
řadová

trysky
vstřikovací čerpadla

Benzinové systémy

náhradní díly pro čerpadla
řídicí jednotky
zapalovací kabely
díly do zapalování

Jetronic díly

Brzdové systémy

Zásobování energií

brzdové destičky
brzdové kotouče
brzdová obložení
brzdové bubny
hydraulické díly

opravárenské sady
mechanické díly
brzdová kapalina
rozvodové řemeny
sady pro výměnu rozv. řemenu
klínové řemeny
startovací akumulátory
alternátory
startéry

přerušovací kontakty
víčka rozdělovačů
kondenzátory
palce rozdělovačů
Hallovy snímače
řídicí jednotky
vstřikovací ventily
měřiče množství vzduchu
regulátory tlaku
nastavovače volnoběhu
centrální vstřikovací jednotky
elektrická podávací čerpadla
lambda sondy
řady Euro a Premium

brzdové válečky
hlavní brzdové válce
posilovače brzd
hydraulické hadice
KIT Pro a KIT Super Pro
lanovody
DOT3, DOT4, DOT4 Super, DOT5.1 Super

ozubené
drážkové
údržbové - DIN, Gigawatt
bezúdržbové - Silver, Silver Plus
nové
repasované - Bosch Exchange
nové
repasované - Bosch Exchange

díly startérů a alternátorů
Diagnostics

Hardware

Software

Technická
školení

Technické
poradenství

