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Lansare produse – Ştergătoare AeroTwin Plus şi
AeroEco
Ştergătoarele AeroTwin Plus - Mai puţine produse pentru
mai multe modele

Noile ştergătoare flat Aero Twin Plus fac parte din produsele premium din portofoliul Bosch şi sunt destinate
pentru conexiunile OE ,unde presiunea braţului este mai mare având curbura specială necesară performaţei
produselor de top. Această gamă de produse va avea o nouă calitate a cauciucului care ii va spori
caracteristicile de ştergere , sub conceptul de Power Protection Plus
Avantaje de care veţi beneficia pe termen lung:
Sistem de adaptoare nou, inteligent
 Sistem inovator care combină 15 lungimi ale ştergătorului şi 4 adaptoare
 Fiecare lamă de ştergător se potriveşte cu 10 braţe diferite de ştergător, cu 6 mai mult decât în
cazul modelului Multi-Clip existent
 Acoperire uşoară şi rapidă a gamei de autovehicule noi
Face ca fiecare piesă să fie şi mai profitabilă
 Peste 100 de seturi de echipamente originale pot fi înlocuite cu doar 15 unităţi Aerotwin Plus
 Sunt reduse costurile de depozitare, vânzările pot fi procesate mai repede, rentabilitatea creşte
Instrucţiuni de montare clare şi concise pentru o montare rapidă şi sigură
 Instrucţiunile de montare sunt incluse în ambalaj
 Codul QR de pe ambalaj face legătura către înregistrarea video corespunzătoare montării
Înlocuire rapidă şi simplă a ştergătorului, având la bază principiul 1-2-3:
 Faceţi alegerea potrivită dintre 4 adaptoare specifice
 Prindeţi pe lama de ştergător
 Montaţi lama de ştergător şi sunteţi gata de drum!
Produs rezistent, cu performanţe superioare
 Nou: PPP - Power Protection Plus, tehnologia inovatoare pentru lame de ştergător
 Performanţe optime ale ştergătoarelor, durată de viaţă mai mare şi acţiune delicată de ştergere,
datorită PPP
 Design plat al adaptorului, adecvat pentru braţul de ştergător şi parbrizul autovehiculului
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Ştergătoarele AeroEco – Ştergere optimă
Gama de ştergătoare AeroEco aduce în plus faţă de ştergătoarele din gama existentă Eco, lamela flat,
adresându-se atât OE-ului cu arcuire medie şi cu diferite presiuni ale braţului cât şi conexiunilor cu cârlig.
Prin introducerea acestor produse se diversifica gama de ştergătoare adresată segmentului mediu.
Avantaje de care veţi beneficia pe termen lung:
 Pachet transparent pentru vizibilitatea produsului
 Aplicaţiile sunt pe spatele ambalajului, inclusiv numărul adaptorului şi informaţii complementare
pentru lamela vehiculului
 Echipate cu “Tehnologie de ştergător flat” şi “Grafit”
 Se potrivesc pe vehiculele dotate cu ştergătoare OE flat şi pe cele cu cârlig
 Instalare uşoară
 Acoperire de peste 90% pentru parcul auto din Europa
 Disponibil în ambalaj individual (blister)
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Bosch la bordul BMW X4
Convingător în fiecare detaliu cu tehnologie Bosch

Modelul BMW X4 este echipat cu inovaţii Bosch impresionante

Bosch la bordul modelului BMW X4












Sistem de injecţie diesel common-rail
Unitate de comandă a motorului
Sistemul ştergătoare faţă
Injecţie directă benzină
Bujii incandescente
Debitmetru de aer cu film cald
Unitate de comandă ICM ( gestionarea integrată a şasiului)
Bobină de aprindere
Senzor lambda
Bujii cu scânteie
Demaror start/stop

Puterea şi eficienţa în armonie perfectă
Motorul diesel cu şase cilindri şi injecţie directă common-rail ide la Bosch mpresionează prin puterea de 230
kW (313 cp) şi un cuplu maxim de 630 Nm. Dar Bosch nu furnizează doar sistemul de injecţie de carburant
şi cel de gestionare a motorului.
Control electronic inteligent, mobilitate eficientă
Managementul integrat al şasiului Bosch (Integrated Chassis Management - ICM) este o soluţie inovatoare
pentru integrarea unităţilor de comandă şi a senzorilor, până acum separaţi. La modelul BMW X4 siguranţa,
agilitatea şi funcţiile de confort sunt integrate într-o singură unitate de comandă centrală. Aceasta
controlează, printre altele, dinamica laterală şi longitudinală a autovehiculului. De asemenea, aceasta
calculează funcţiile de asistenţă pentru şofer şi coordonează afişajele sistemelor de control al suspensiei şi
de asistenţă pentru şofer.
Demarorul start/stop: conduceţi ca de obicei, dar în condiţii de siguranţă nemaiîntâlnite
Doriţi să reduceţi emisiile de C02 şi în acelaşi timp să economisiţi carburant, dar fără a vă modifica stilul de
conducere? Acest este un exemplu al contribuţiei Bosch la modelul BMW X4: demarorul start/stop a fost
proiectat pentru un număr mult mai mare de cicluri de pornire decât un demaror convenţional.
Acesta permite îndeplinirea cerinţelor sporite ale sistemului start/stop pe parcursul întregului ciclu de viaţă al
autovehiculului.
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Bujii cu scânteie Double Platinum

Bujiile cu scânteie Double-Platinum inovatoare Bosch (cod ZR 5 TPP 33) sunt montate pe motoarele cu
aprindere prin scânteie cu şase cilindri. Aceste bujii au o durată de viaţă mare şi au fost create în mod special
pentru motoarele actuale cu injecţie directă şi supraalimentare.

Bujii incandescente Duraspeed

Motoarele diesel sunt echipate cu bujii incandescente ceramice DuraSpeed Bosch. Aceste bujii ating
temperatură maximă de incandescenţă de 1300°C în mai puţin de 2 secunde şi asigură o durată postîncălzire de până la 15 minute. Dar rapiditatea nu este singura calitate a bujiilor incandescente DuraSpeed.
Acestea asigură, de asemenea, reducerea consumului de carburant, deoarece îşi reglează temperatura în
funcţie de starea de funcţionare curentă a motorului.
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Simplificarea înlocuirii curelei
Elastic Tool Kit şi curele elastice cu nervuri trapezoidale
Bosch

Curea elastică cu nervuri trapezoidală, pentru
autoturisme

Elastic Tool Kit 1.0 şi 2.0

Înlocuirea din timp a curelelor elastice cu nervuri trapezoidale este în prezent o sarcină standard pentru
service-urile auto. Bosch furnizează gama completă a tuturor elementelor necesare pentru efectuarea
acestor lucrări în mod profesionist şi eficient: curele cu nervuri trapezoidale Bosch, Elastic Tool Kit 1.0 şi,
în prezent, şi noul Elastic Tool Kit 2.0 complementar.
Curelele de transmisie elastice cu nervuri trapezoidale Bosch: tensionare optimă
Curelele de transmisie elastice cu nervuri trapezoidale Bosch se evidenţiază prin materialele de înaltă
calitate şi extrem de rezistente din care sunt fabricate, prin funcţionarea uniformă şi durata mare de viaţă.
Tensionarea optimă a curelei este asigurată în orice moment, chiar şi în cazul funcţionării continue pe
perioade de timp foarte mari.
Bosch Elastic Tool Kit: instrument universal pentru lucrări profesioniste Bosch furnizează un
instrument universal pentru înlocuirea profesionistă a curelei de transmisie: Elastic Tool Kit . Odată
achiziţionat, acesta poate fi utilizat de multe ori. Datorită instrumentului Elastic Tool Kit, cureaua de transmisie

Gama cuprinzătoare Bosch
 Gamă largă de curele elastice cu nervuri trapezoidale
 Instrumentul universal Elastic Tool Kit 1.0 pentru înlocuirea rapidă şi profesionistă a curelei
de transmisie
 În plus: instrumentul Elastic Tool Kit 2.0 pentru montarea curelei trapezoidale cu nervuri
elastice spate - cureaua alternatorului
 Instrumentul Elastic Tool Kit este deosebit de economic: îl achiziţionaţi o dată şi îl utilizaţi de
multe ori
veche poate fi înlocuită repede şi uşor.
Elastic Tool Kit Bosch 2.0: pentru curele de alternator
Elastic Tool Kit 2.0 completează Elastic Tool Kit 1.0. Este utilizat pentru montarea profesionistă a curelei
alternatorului, la anumite motoare pentru modelele Ford şi Volvo.

9

August 2015

S10

Diesel Info
Pornire mai rapidă cu Duraterm Bosch
Gama de produse Bosch pentru producătorii japonezi s -a extins,
incluzând acum noile bujii incandescente Duraterm şi Duraterm
High Speed

Bosch Duraterm®
 Durată de preîncălzire mai mică de 4
secunde
 Durată post-încălzire de până la 180
de secunde
Bosch Duraterm® High Speed
 Durată de preîncălzire de aproximativ
2 secunde
 Durată post-încălzire de până la 360
de secunde

Gama de bujii incandescente a fost extinsă pentru autovehiculele diesel japoneze
Bosch a inclus nouă tipuri noi de bujii incandescente în gama de produse comerciale şi pentru service-uri
auto. Această extindere a gamei de produse se axează în principal pe autovehiculele diesel fabricate de
producătorii japonezi Mazda, Mitsubishi, Nissan şi Toyota. Totuşi noile tipuri de produse vizează şi mărcile
de autovehicule europene. Cele şase modele noi de bujii incandescente ,Duraterm şi trei Duraterm High
Speed sunt incluse în software-ul pentru service-uri auto Bosch ESI[tronic] 2.0, precum şi în catalogul
electronic de piese de schimb TecDoc. Avantajul pentru service-uri auto este faptul că acoperirea pieţei, deja
extinsă, a crescut cu peste 6 %. Astfel, gama pentru service-uri auto independente din sectorul aftermarket
IAM (Independent Aftermarket) coincide cu gama de echipamente originale. Gama de bujii incandescente
Bosch va fi extinsă în mod constant pentru a include tipuri noi.
Verificări regulate efectuate de profesionişti
Profesioniştii ştiu că pornirea motoarelor diesel depinde foarte mult de temperatură. Pe timp de vară, motorul
diesel pornește fără un sistem auxiliar de pornire, chiar dacă una sau mai multe bujii incandescente sunt
defecte. Dacă autovehiculul nu este echipat cu un afişaj de diagnoză la bord, clientul nu observă nimic la
început. Pe măsură ce vremea se răceşte şi la temperaturi sub zero grade, este posibil ca motorul să nu mai
pornească atât de repede sau să nu mai pornească deloc. În acest stadiu doar service-urile auto mai pot
rezolva problema. Prin urmare, este important să verificaţi bujiile incandescente înainte de începerea
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anotimpului rece. Pe baza experienţei, limita de uzură a bujiilor incandescente Bosch Duraterm este între
80.000 şi 100.000 km.
Următoarele simptome pot indica faptul că a fost atinsă limita de uzură. În special după o pornire la rece,
este posibil să fie produsă o cantitate mai mare de fum sau să se audă zgomote puternice de combustie. La
temperatura de funcţionare, simptomele sunt: funcţionarea neuniformă, scăderea puterii sau consumul sporit
de carburant diesel. Bujiile incandescente ating de obicei limita de uzură în succesiune rapidă. Prin urmare,
pentru clienţii service-urilor auto este mult mai economic să fie înlocuit tot setul de bujii incandescente. Puteţi
găsi bujiile incandescente adecvate în catalogul online Bosch eCat printr-o căutare după autovehicul sau
produs:www.bosch-automotive-catalog.com

Bosch: partenerul service-ului auto
Bosch furnizează service-ului auto o gamă
cuprinzătoare de
 piese de schimb pentru sisteme cu
incandescenţă la calitatea echipamentelor
originale pentru aproape toate autovehiculele
diesel – inclusiv pentru cele mai vechi
 diagnoză eficientă
 serviciu de livrare rapid şi fiabil
 linie de asistenţă tehnică profesionistă
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Discurile de frână Bosch:
calitate pe care vă puteţi baza
Bosch a înfiinţat un centru de testare pentru discuri de frână în apropierea unităţii de producţie
(Yantai, China) pentru a se asigura că vă oferă doar produse de cea mai bună calitate!
În cadrul acestui centru efectuăm verificarea calităţii în proporţie de 100%, ca parte a controlului nostru
standard al calităţii producţiei.
În plus, experienţa şi expertiza Bosch în inginerie asigură o verificare în detaliu a calităţii, până la
consumul de materiale. Sistemul nostru de verificare cu 15 puncte asigură cea mai exigentă verificare a
calităţii IAM dintre toţi furnizorii cunoscuţi de discuri de frână/rotoare, utilizând echipamente cu tehnologie de
ultimă oră.
Discuri de frână Bosch: calitate pe care vă puteţi baza (5:24)
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Bosch la bordul Opel Corsa:
impresionant în materie de siguranţă
Modelul Opel Corsa E denotă siguranţă şi încredere în propriile forţe datorită tehnologiei de ultimă
generaţie cu care este echipat.
Printre contribuţiile principale la conceptul său de siguranţă: sistemul Bosch de asistare la pornirea
în rampă (hill-hold control) şi asistentul pentru vedere laterală (side view assist)
Echipamente Bosch din dotarea noului
Opel
sa
 Sistem de injecţie indirectă de benzină
















Receptor radio

Sondă lambda
Asistent la parcare
Demaror

Povestea de succes a modelului Opel Corsa durează deja de 32 de ani. După ce au fost vândute 12,4
milioane de unităţi, acum este lansată pe piaţă a cincea generaţie: Opel Corsa E. Acesta se prezintă cu un
design exterior atrăgător şi modern şi cu un interior complet nou. Dar caracterul său cu adevărat excepţional
se datorează şi sistemelor de asistență cu care este echipat. Sistemul de asistare la pornirea în rampă,
asistentul la parcare şi pentru vedere laterală depăşesc nivelul de echipare obişnuit al autovehiculelor din
clasa sa.
ESP® 9.0 cu asistent la pornirea în rampă
Începând cu 1 noiembrie 2014, sistemul ESP® inventat de Bosch face parte din echipamentul standard
obligatoriu din punct de vedere legal pentru înmatricularea tuturor autoturismelor şi autovehiculelor
comerciale uşoare noi cu o greutate totală de până la 3,5 tone, în Europa. Acest lucru demonstrează cât de
importantă este această tehnologie pentru siguranţă. Asistentul la pornirea în rampă al modelului Opel Corsa
E a fost creat pe baza celei mai noi generaţii a sistemului ESP® 9.0 Bosch. În timpul deplasării în rampă,
acesta previne deplasarea accidentală în spate a autovehiculului. Chiar fără a utiliza frâna de mână, pornirea
este la fel de simplă ca pe un drum plan.
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Asistentul pentru vedere laterală monitorizează zona unghiului mort
Asistentul pentru vedere laterală cu ultrasunete sporeşte siguranţa în timpul manevrelor de depăşire sau de
evitare a obstacolelor prin schimbarea benzilor. Sistemul de asistență cu tehnologie de ultimă oră
monitorizează în mod constant zona unghiului mort pe ambele părţi laterale ale autovehiculului, pe o porţiune
de trei metri în fiecare parte şi în diagonală faţă de partea din spate a autovehiculului. Atunci când este
detectat un autovehicul în zona monitorizată, aprinderea unei lămpi pe oglinda exterioară avertizează şoferul
referitor la un pericol potenţial.

Protecţie pentru motoarele moderne
Filtrul de carburant diesel Bosch
Pentru protecţia sistemului de injecţie şi a motorului
împotriva particulelor, a apei şi a altor reziduuri din
carburant, Opel Corsa E se bazează pe filtrele Bosch.
Acestea asigură funcţionarea ireproşabilă atât a pompei
de carburant, cât şi a sistemului de injecţie, asigurând
astfel performanţe ridicate.

Siguranţă prin curăţarea optimă a geamului
Lama ştergătorului de lunetă Bosch
Lama de ştergător Bosch din material sintetic, cu design
specific şi acoperire pentru glisare uniformă, asigură o
vizibilitate optimă prin luneta modelului Opel Corsa E,
chiar şi în condiţii meteorologice extreme. Marginea
rezistentă la uzură îi asigură o durată lungă de viaţă.
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Demaroare şi alternatoare
Alternatoare de mare putere – alternatorul potrivit pentru soluţii
individuale
Prezentare
Gama de alternatoare Bosch de putere mare (HD) include mai multe dimensiuni şi versiuni, cu o varietate de
caracteristici, astfel încât producătorii de autovehicule comerciale să poată găsi alternatorul adecvat pentru
utilizarea de care au nevoie.
Pentru realizarea controlului inteligent al alternatorului, pentru sisteme electrice de 24 V, Bosch oferă primul
regulator de 24 V cu interfaţă LIN. Comunicarea îmbunătăţită dintre alternator şi sistemul electronic de la bord
poate fi utilizată pentru a extinde durata de viaţă a acumulatorului şi pentru a implementa o strategie de
încărcare, pentru a reduce consumul de carburant.

Descrierea produsului
▶ Disponibil cu numeroase dimensiuni, pentru 14 V şi 28 V
▶ Tehnologia eficientă de bobinare şi sistemul perie/inel de alunecare îmbunătăţit garantează performanţe
ridicate şi o durată mare de viaţă
▶ Ventilatoarele interne asigură răcirea eficientă
▶ Rulmenţi cu bile de înaltă calitate pentru o fiabilitate de excepţie
▶ Regulatorul de tensiune multifuncţional care compensează pierderile de tensiune la nivelul cablului de
încărcare asigură un echilibru excelent al încărcării pentru sistemul electric
▶ Interfaţa digitală LIN-BUS asigură o comunicare extinsă, bidirecţională, între alternator şi unitatea de
comandă a motorului
▶ Design modular al alternatorului, cu caracteristici opţionale
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Date tehnice

HD 8
14 V
70/120 A

HD 9

28 V
35/80 A

14 V
86/150 A

HD 10

28 V
40/110 A

14 V
100/160 A

28 V
42/100 A

Putere* 1.800 rpm

(A)

73

36

87

41

100

42

6.000 rpm

(A)

129

83

155

110

160

100

Randament ponderat

(%)

65

70

63

70

68

70

Greutate**

(kg)

6,5

6,5

7,0

7,0

7,6

7,6

Diametru

(Dm)

(mm)

147

147

153

153

156

156

Lungime**

(L)

(mm)

142

142

142

142

142

142

Diametru rotor

(mm)

Moment de inerţie masă** (kg cm²)

103,3

103,3

111,3

111,3

111,3

111,3

32

32

46

46

46

46
*valoare tipică
**fără fulie de curea

(L)

(Dm)

Dimensiuni şi caracteristici opţionale ale alternatoarelor de putere mare (HD)
Alternator

Standard

HD 8

14 V, 28 V 14 V, 28 V

14 V

-

14 V, 28 V 14 V, 28 V

Tens
iona
re
cure
a
-

HD 9

14 V, 28 V 14 V, 28 V

-

-

14 V, 28 V 14 V, 28 V

-

HD 10

14 V, 28 V 14 V, 28 V 14 V, 28 V 14 V, 28 V 14 V, 28 V 14 V, 28 V 14 V, 28 V

Interfaţă
digitală

Eficienţă

Putere

Durată
mare
viaţă

Tempede ratură

Mediu
cald

14 V, 28 V
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Condusul automat
Tehnologii ale viitorului direcţionează creşterea actuală a Bosch
► Piaţa în plină expansiune a sistemelor de asistenţă a şoferului anticipează tendinţele legate de şofatul
automatizat
► Bosch se aşteaptă ca sistemele de asistenţă a şoferului să genereze vânzări de un miliard de euro în
2016
► În 2014, Bosch a furnizat, pentru prima dată mai mult de 50 de milioane de senzori de monitorizare a
mediului înconjurător
► Bosch se aşteaptă să producă senzorul radar (77 GHz) cu numărul zece milioane în 2016
► Creşterea automatizării are potenţialul de a reduce rata accidentelor cu până la o treime doar în Germania
Stuttgart - Pentru Bosch, condusul automat nu este doar un vis. Furnizorul de tehnologie şi servicii
deja înregistrează succes comercial şi tehnologic în acest domeniu. „Condusul automat va fi generat de către
piaţa în plină expansiune a sistemelor de asistenţă pentru şofer”, spune Dr. Dirk Hoheisel, membru al
consiliului de conducere al Robert Bosch GmbH. Vânzările Bosch în acest domeniu înregistrează în prezent
o creştere cu o treime în fiecare an. Dirk Hoheisel adaugă: „În 2016, vânzările noastre de sisteme de asistenţă
a şoferului vor depăşi un miliard de euro.” În calitate de furnizor de sisteme şi ca unul dintre cei mai mari
furnizori de componente automotive din lume, Bosch obţine beneficii în special din portofoliul său larg de
produse.
De la trenuri de rulare la conectivitate - Bosch oferă totul, dintr-o singură sursă
Bosch este unul dintre puţinii furnizori în domeniul automotive care deţine expertiză în toate
tehnologiile necesare pentru condusul automat. Acestea nu includ doar trenul de rulare, frânele, şi direcţia,
dar, de asemenea şi senzori, sisteme de navigaţie, precum şi soluţii de conectivitate în interiorul şi în afara
maşinii. După cum precizează Dirk Hoheisel: „Bosch furnizează totul, de la componente individuale până la
sisteme integrale”. De exemplu, senzorii Bosch sunt la mare căutare: anul trecut, compania a stabilit un nou
record, vânzând mai mult de 50 de milioane de senzori pentru mediul înconjurător pentru sisteme de asistare
a conducătorului auto. Numărul de senzori radar şi video vânduţi s-a dublat în 2014 - şi acelaşi lucru se va
întâmpla din nou în 2015. Cât despre senzorii radar utilizaţi în sisteme precum ACC - de control adaptabil al
rulării ACC, Bosch este lider la nivel mondial. Se aşteaptă ca senzorul radar (77 GHz) cu numărul zece
milioane să iasă de pe linia de producţie anul viitor.
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Aproximativ 2.000 de ingineri lucrează la sistemele de asistenţă a şoferului la Bosch
Numărul de angajaţi pe care Bosch îl utilizează în acest domeniu atestă succesul tot mai mare de care se
bucură compania. În prezent, aproximativ 2.000 de ingineri lucrează la perfecţionarea sistemelor de asistenţă
a şoferului la Bosch. Adică cu peste 700 mai mulţi faţă de acum doi ani. Sistemele de asistenţă a şoferului
reprezintă baza condusului automat. Chiar şi în prezent, acestea ajută şoferii să schimbe benzile, să rămână
pe banda lor şi să frâneze atunci când detectează un obstacol. Dar dezvoltarea nu se opreşte aici: un
constructor european de autovehicule oferă acum vehicule de producţie de serie care sunt echipate nu numai
cu sisteme de asistenţă pentru măsuri de evitare şi virare, în raport cu traficul din sens opus, ci şi cu sistemul
Bosch de asistenţă în situaţiile de blocaj în trafic. „Pe măsură ce obiectivul spre care ne îndreptăm este cel
al unor vehicule cu condus automat, vom asista la lansarea în premieră a multor sisteme de asistenţă noi”,
precizează Dirk Hoheisel. Cunoştinţele şi experienţa pe care Bosch o dobândeşte pe acest segment va avea
ca rezultat direct dezvoltarea sistemelor de condus automat, oferindu-le un impuls semnificativ.
În 2020, autovehiculele ar trebui să poată fi conduse automat pe autostradă – după cum prototipurile
Bosch au demonstrat că este posibil pe autostrăzile A81 din Germania şi Interstate 280 din SUA, încă de la
începutul anului 2013. Totuşi, în cazul în care acest lucru se va întâmpla, cadrul legal va trebui să ţină pasul
cu evoluţiile tehnologice. În prezent, există o constrângere legală, sub forma Convenţiei de la Viena privind
traficul rutier din 1968, care impune ca şoferii să menţină controlul asupra vehiculului lor în orice moment.
Cu alte cuvinte, condusul automat nu este încă legal. Cu toate acestea, există indicii că se pregătesc
modificări iminente ale reglementărilor aplicabile, atât în Germania, cât şi în multe alte ţări. O posibilitate ar
fi permiterea condusului automat, atât timp cât şoferul este capabil să preia controlul sau să îl dezactiveze.
Se discută în prezent modul de revizuire a reglementărilor, în aşa fel încât să se permită această excepţie.
Dar validarea ridică un alt obstacol: folosind metodele actuale, un sistem de pilot automat trebuie să finalizeze
testări ce presupun câteva milioane de kilometri înainte de a fi aprobat pentru producţie. Bosch depune
eforturi pentru implementarea unor noi abordări şi pe acest segment.
Condusul automat îmbunătăţeşte siguranţa, eficienţa şi confortul
Pentru Bosch, condusul automat reprezintă un mod de a face traficul rutier mai sigur. În fiecare an,
aproximativ 1,3 milioane de oameni din întreaga lume îşi pierd viaţa în accidente rutiere. În 90% din cazuri,
cauza accidentului poate fi atribuită erorii umane. „În situaţii critice în trafic, o modalitate de sprijin
corespunzătoare poate salva vieţi”, menţionează Dirk Hoheisel. Studiile Bosch cu privire la accidentele rutiere
estimează că o creştere a automatizării poate reduce şi mai mult numărul de accidente - cu până la o treime
doar în Germania. Şi condusul automat face ca traficul rutier să fie nu doar mai sigur, dar, de asemenea, şi
mult mai eficient. Studiile americane indică faptul ca aplicarea de strategii de condus predictive atunci când
se şofează pe autostradă poate duce la economii de carburant de până la 39%. Cu toate acestea, un
autovehicul cu pilot automat, deschide, de asemenea, o nouă perspectivă cu privire la condus – în sensul că
devine o casă pe roţi.
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Curăţarea parbrizului în mod inteligent
Nicio picătură de apă irosită cu Bosch Jet Wiper
Braţul ştergătorului va fi o dotare standard pentru noul Volvo XC90
 Bosch Jet Wiper prezintă duze de pulverizare integrate
 Dr. Bernhard Straub: „Lichidul de spălare este pulverizat cu precizie exact acolo unde este necesar”
 Nu este afectată vizibilitatea şoferului şi este utilizată o cantitate de apă mult mai mică
 Ştergătoarele Bosch Aerotwin s-au clasat pe primul loc la testul ADAC pentru ştergătoare de parbriz

Bosch Jet Wiper
La noul Jet Wiper, duzele de
pulverizare sunt integrate în braţul
ştergătorului. Acest lucru
îmbunătăţeşte vizibilitatea şoferului în
timpul procesului de ştergere şi reduce
cantitatea necesară de lichid de
spălare cu până la 50%.

Ştergător convenţional

Ştergător Jet Wiper

O vizibilitate perfectă este esenţială pentru conducerea în siguranţă. Iar ştergătorul Bosch Jet Wiper
intră în acţiune ori de câte ori acest câmp de vizibilitate este afectat de impurităţi. Ca parte a unui sistem
Bosch ce include o unitate de acţionare a ștergătorului şi lame Aerotwin, braţul inovator va constitui o dotare
standard pentru noul Volvo XC90. Jet Wiper este cu mult superior ştergătoarelor de parbriz convenţionale
datorită comenzii sale inteligente şi duzelor de pulverizare integrate în braţul ştergătorului. Aceste duze
distribuie uniform lichidul de spălare, asigurând astfel curăţarea parbrizului pe întreaga lungime a lamei
ştergătorului. „Jet Wiper distribuie cantitatea exactă de lichid de spălare, exact acolo unde este necesar”, a
declarat dr. Bernhard Straub, preşedintele diviziei Bosch Acţionări Electrice. Avantajele acestui sistem sunt
faptul că vizibilitatea şoferului nu este afectată de picăturile pulverizate şi consumul de lichid de spălare este
redus cu până la 50%.
Nicio picătură de lichid de spălare nu este irosită cu Bosch Jet Wiper. Acest lucru se datorează şi
dispozitivului de acţionare a ştergătorului cu inversor, produs, de asemenea, de Bosch. Acest dispozitiv de
acţionare alternează rotaţia motorului între cele două poziţii finale ale braţului ştergătorului: poziţia de
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staţionare şi montantul A. Datorită sistemului electronic integrat poate detecta în orice moment poziţia
ştergătorului Jet Wiper pe parbriz. Pentru a efectua o curăţare perfectă, pulverizarea este efectuată doar
atunci când braţul ştergătorului se deplasează în sus. Astfel, lichidul de spălare este preluat imediat de lamele
Aerotwin şi distribuit pe întregul parbriz. „Astfel,
sistemul Bosch asigură o curăţare optimă de-a
lungul întregii lame a ştergătorului”, afirmă
Straub. Acest lucru asigură şi o vizibilitate
perfectă pentru un senzor video utilizat de
sistemele de asistenţă pentru şofer, care este
amplasat în mod normal la aceeaşi înălţime cu
oglinda retrovizoare.

Bosch Aerotwin: cele mai bune lame de ştergătoare de pe piaţă
Dar cel mai important aspect, rezultatul final al curățării parbrizului cu Jet Wiper, nu depinde de viteza de
deplasare. Sistemele convenţionale de ştergătoare pulverizează lichidul de spălare prin elementele duzelor
pe capotă, iar aceste elemente sunt concepute pentru o anumită viteză. Cu cât viteza este mai mare, curentul
de aer perturbă jetul, ceea ce înseamnă că pe suprafaţa ce trebuie curăţată este pulverizată o cantitate mai
mică de lichid, rezultatul fiind o curăţare necorespunzătoare a parbrizului. Cu Jet Wiper, curentul de aer nu
influenţează ştergerea, deoarece duzele sunt montate direct pe braţul ştergătorului. Şi aceasta nu este totul:
duzele de pulverizare sunt echipate cu supape foarte mici care se deschid atunci când şoferul activează
funcţia de spălare a parbrizului şi se închid imediat după terminarea pulverizării, ceea ce înseamnă că nu
mai apar picături ulterioare, iar lamele ştergătorului trebuie să şteargă o singură dată. În anotimpul rece,
duzele sunt încălzite, fiind gata de a fi utilizate chiar şi în cele mai dificile condiţii meteorologice.
Optând pentru Bosch Aerotwin, Volvo beneficiază, de asemenea, de cele mai bune lame de
ştergătoare existente pe piaţă în momentul de faţă. Acest lucru a fost confirmat de curând de un test efectuat
de ADAC, clubul auto german. Din cele opt lame de ştergătoare testate, doar trei au fost evaluate drept
„bune”. „Secretul lamelor noastre de ştergătoare este tehnologia lor dublă”, a declarat Straub. Cauciucul de
la nivelul muchiei de ştergere este mai dur şi deci mai rezistent la uzură. Partea din spate a lamei Aerotwin
este, dimpotrivă, mai flexibilă, facilitând mişcarea inversă a lamei atunci când braţul ştergătorului trece de la
deplasarea în jos la mişcarea în sus. Acest lucru înseamnă că lama Aerotwin este practic perfect silenţioasă
în timpul funcţionării, iar dacă are urme de uzură poate fi înlocuită rapid, uşor şi ieftin, datorită sistemului
sofisticat de fixare al ştergătorului Jet.
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Bosch in domeniul cercetării
 Acum cincizeci de ani, Bosch a înfiinţat primul său institut de cercetare de bază
 Cercetarea în domeniul circuitelor de semiconductori a început acum 50 de ani
 În prezent, Bosch este lider global de piaţă în materie de senzori microelectromecanici (MEMS)
 De la 2.600 la 45.600 de angajați în departamentul de cercetare-dezvoltare
 Noul campus de cercetare de la Renningen, lângă Stuttgart
Stuttgart – Aniversare de referinţă la Bosch: exact acum 50 de ani, furnizorul de tehnologii şi servicii a înfiinţat
primul său institut de cercetare fundamentală. Forschungsinstitut Berlin (FIB) şi-a deschis porţile la 1 aprilie
1965. La momentul respectiv, 26 de angajaţi se ocupau cu
cercetarea de bază în materie de circuite de semiconductori, care
astăzi au un rol principal în multe sectoare de activitate ale companiei
Bosch.
Noul campus de cercetare de la Renningen
Aproximativ 1.200 de angajaţi din domeniile cercetării industriale şi
ingineriei avansate se mută într-un campus de cercetare nou, la
Renningen, foarte aproape de Stuttgart. Bosch
investeşte aproximativ 310 milioane de euro în noul
centru

al

activităţilor globale

de

inginerie

ale

companiei. Aici, angajaţii vor efectua cercetări în
domeniul materialelor, metodelor şi tehnologiilor noi şi
vor dezvolta noi sisteme, componente şi procese de
fabricaţie. Renningen oferă spaţiu şi pentru 500 de
studenţi şi stagiari. Inaugurarea oficială a noului
campus de cercetare este programată pentru toamna
următoare.
În prezent, centrul de cercetare FIB din Berlin
nu mai există. În anii ”70 a fost integrat în Centrul de Cercetări Tehnice, care în 1980 a devenit parte a diviziei
de inginerie avansată şi coordonare tehnică. Centrul de cercetare a fost închis şi integrat, în anii ”90, în
institutele care au precedat divizia actuală Bosch de cercetare şi inginerie avansată.
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Conferinţa de presă anuală 2015 Bosch








Un start bun în acest an - Bosch îşi îmbunătăţeşte cifra vânzărilor în toate sectoarele de activitate
Putere economică şi tehnologică pentru afacere pe viitor
Obiectivele de dezvoltare au fost depăşite în 2014, în ciuda contextului dificil
Cifra vânzărilor a crescut în toate sectoarele de activitate şi în toate regiunile
Este preconizată o creştere a vânzărilor de 3 - 5 % în 2015
Creşterea importanţei competenţei în software
15.000 de ingineri de software, 3.000 pentru internetul obiectelor

Date cheie pentru 2014: performanţele per sector de activitate
Grupul Bosch şi-a sporit cifra vânzărilor cu 6,3% în 2014, atingând suma de 49 de miliarde de euro.
Sectorul de activitate Soluţii de mobilitate s-a dezvoltat foarte bine. Cu portofoliul său cuprinzător de
componente, sisteme şi servicii, furnizorul de tehnologii şi servicii a putut obţine o creştere a cifrei vânzărilor
în acest sector de activitate de 8,9%, ajungând la 33,3 miliarde de euro. Vânzările generate de sectorul
Tehnologie industrială au fost de 6,7 miliarde de euro. Această scădere uşoară, în comparaţie cu anul
precedent, a fost cauzată de o contracţie a pieţei, precum şi de dezinvestiţia din subsectorul sistemelor
pneumatice, la începutul anului 2014. Excluzând acest efect de consolidare, cifra vânzărilor a crescut cu
2,5%. Sectorul Bunuri de larg consum a publicat o creştere încurajatoare, sporindu-şi cifra vânzărilor cu 5%,
la 4,2 miliarde de euro. În 2014, sectorul Energie şi echipamente pentru construcţii şi-a sporit cifra vânzărilor
cu 1,7%, la 4,6 miliarde de euro.
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Date cheie pentru 2014: performanţa pe regiuni
Grupul Bosch şi-a sporit cifra vânzărilor cu 6,3% în 2014, ajungând la 49 de miliarde de euro. În AsiaPacific, furnizorul de tehnologii şi servicii a înregistrat o creştere a vânzărilor de 17%, atingând suma de 13
miliarde de euro. În America de Nord afacerea s-a dezvoltat foarte bine, cifra vânzărilor crescând cu 8,6%,
la 8,5 miliarde de euro. În America de Sud, producţia slabă de autovehicule şi slăbiciunea realului brazilian
au avut un efect negativ asupra evoluţiei vânzărilor. Cu o cifră de 1,5 miliarde de euro, vânzările au fost
diminuate de un curs de schimb ajustat cu 4,4% faţă anul precedent. În ciuda situaţiei economice care a
rămas dificilă în continuare, Bosch şi-a sporit cifra vânzărilor cu 2,1% în Europa, la 26 miliarde de euro.
Soluţii de mobilitate pentru traficul viitorului
Pentru Bosch, conducerea automată este un domeniu important de creştere. Compania lansează
mereu sisteme noi de asistenţă pentru şofer. De exemplu, în 2015 vor intra în producţia de serie sistemele
de parcare controlată de la distanţă, de asistenţă pentru blocajele din trafic şi o funcţie de asistenţă pentru
manevrele de urgenţă şi întoarcerea în faţa traficului din sens opus. În cadrul sectorului de activitate Soluţii
de mobilitate, peste 2.000 de ingineri lucrează pentru a transpune în realitate pilotul automat pentru şoferi.
În ceea ce priveşte viitorul mobilităţii, Bosch nu se preocupă doar de automatizare, ci şi de conectivitate şi
electrificare. Până în prezent, compania a primit 30 de comenzi referitoare la electrificarea sistemelor de
propulsie. Bosch investeşte în fiecare an aproape 400 de milioane de euro în electromobilitate, nu în ultimul
rând în dezvoltarea continuă a tehnologiei acumulatorilor. „Am jucat un rol important în povestea de succes
a modelelor diesel. Intenţionăm să facem acelaşi lucru pentru sistemul de propulsie electric”, a declarat
Denner. Un element cheie pentru succesul pe piaţă al sistemelor de propulsie electrice este caracterul lor
adecvat pentru utilizarea zilnică. De exemplu, o aplicaţie dezvoltată de Bosch asigură accesul şoferilor la o
reţea ce acoperă 80% din totalitatea punctelor de încărcare din Germania conectate la internet. Pentru
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utilizatori, acest lucru înseamnă o încărcare mult mai simplă a autovehiculelor lor electrice.
În momentul de faţă, Bosch se consideră un furnizor de soluţii de mobilitate ce acoperă mai mult decât
autovehiculul. În 2014, au înregistrat din nou un succes foarte mare sisteme cum ar fi cele de injecţie directă
de benzină şi diesel. Acestora li se alătură din ce în ce mai mult soluţii de software şi servicii de mobilitate.
„Conectivitatea face posibilă oferirea unor soluţii complet noi pentru traficul multimodal al viitorului. Iar în
domeniile deja consacrate, aceasta va juca un rol semnificativ în crearea de avantaje pentru clienţi şi
conservarea resurselor”, a declarat Denner. Anul trecut, de exemplu, Bosch a lansat sistemele de gestionare
conectată, electronică, a motorului pentru autovehiculele pe două roţi. Motocicliştii îşi pot utiliza smartphoneurile pentru a citi şi evalua datele autovehiculului.
Creşterea importanţei competenţei în software
În domeniul conectivităţii există un nou factor „3S”: senzori, software şi servicii. Bosch este lider
global în producţia de senzori micromecanici, cunoscuţi popular sub denumirea de senzori MEMS. Anul
acesta va produce 1,6 miliarde de astfel de „organe de simţ”, cu aproape 25% mai mult decât anul precedent.
În plus, compania furnizoare de tehnologii îşi extinde competenţa în software de câţiva ani. În prezent, o
treime din cei 45.700 de angajaţi care lucrează în domeniul cercetării şi dezvoltării sunt ingineri de software.
Doar în domeniul internetului obiectelor lucrează trei mii de ingineri. „Pentru Bosch, experienţa în domeniul
soluţiilor software este o competenţă cheie pentru viitor”, a declarat Denner. „Software-ul integrat este deja
unul dintre punctele noastre forte, iar acestuia i se alătură cu succes cunoştinţele tehnice din domeniul
software-ului.” Bosch a achiziţionat de curând specialistul în conectivitate ProSyst, un furnizor de software
gateway şi middleware. În casele inteligente, soluţiile software ProSyst acţionează ca un interpret pentru
dispozitivele cu producători diferiţi.
Gama Bosch IoT: platforma pentru internetul obiectelor
Gama Bosch IoT este o platformă centrală de software pentru internetul obiectelor. Aceasta
gestionează comunicarea şi schimbul de date dintre obiectele conectate la internet, cum ar fi echipamentele
din fabrici, sistemele de încălzire şi camerele video de supraveghere. Gama Bosch IoT poate, de asemenea,
analiza şi prelucra genul de date de volum mare, generate în domenii cum ar fi producţia conectată. De
asemenea, Bosch asigură accesibilitatea unei părţi a gamei sale IoT pentru dezvoltatorii open-source. „Gama
noastră IoT este gândită ca o invitaţie de participare. Pentru modelarea lumii conectate ne bazăm pe soluţii
deschise, deoarece considerăm că acestea vor contribui la dezvoltarea interconectării dispozitivelor şi
echipamentelor, indiferent de producătorul acestora”, a afirmat Denner, ale cărui responsabilităţi în cadrul
consiliului de administraţie Bosch includ cercetarea şi ingineria avansată.
O multitudine de servicii în cadrul internetului obiectelor
Conform lui Denner, potenţialul economic al internetului obiectelor este reprezentat în principal de
serviciile ce pot rezulta din conectivitate. „Bosch este în egală măsură un furnizor de tehnologii şi de servicii,
ambele constituind un avantaj pentru sectorul conectivităţii în care activăm.” Chiar în momentul de faţă,
Bosch oferă o gamă largă de soluţii de service pentru multe domenii de activitate şi mulţi clienţi. De exemplu,
divizia Sisteme de securitate oferă servicii de telematică, cum ar fi eCall pentru 500.000 de autovehicule, în
16 limbi. Până la sfârşitul anului 2015, Bosch va facilita conectivitatea pentru aproximativ 100.000 de
autovehicule, pentru gestionarea flotelor auto ale companiilor de leasing şi de asigurări. La târgul de la
Hanovra, Bosch şi-a prezentat sistemul de gestionare a service-ului de la distanţă care face posibilă
întreţinerea de la distanţă a echipamentelor în domeniul producţiei interconectate.
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Siguranţa şi protecţia datelor în lumea conectată
Datorită dezvoltării conectivităţii, cererea pentru siguranţa şi protecţia datelor este din ce în ce mai
mare. „Factorul decisiv pentru acceptarea pe scară largă a soluţiilor conectate va fi protecţia datelor, şi astfel
încrederea oamenilor”, a spus Denner. În acest context, directorul executiv al Bosch a solicitat adoptarea
rapidă a Regulamentului general privind protecţia datelor al Uniunii Europene. „Mai sunt încă multe de făcut,
atât din punct de vedere legislativ, cât şi tehnologic, pentru ca Europa să fie cu adevărat pregătită pentru
internetul obiectelor.” Compania se prezintă deja bine în domeniul siguranţei datelor. Bosch are peste 100
de angajaţi specializaţi în transferul în siguranţă al datelor. Compania deţine un centru de competenţă care
reuneşte cunoştinţe de specialitate specifice unor domenii cum ar fi metodele criptografice şi gestionarea
certificatelor.
Europa: situaţia economică rămâne dificilă
Deşi situaţia economică a rămas dificilă, Bosch şi-a sporit vânzările în Europa cu 2,1%, atingând o
cifră de 26 de miliarde de euro. După ajustarea privind efectele variaţiei cursului de schimb valutar, creşterea
a fost de 2,5%. Astfel, în regiune s-au înregistrat 53% din totalul vânzărilor. În Germania, cifra vânzărilor a
crescut, de asemenea, faţă de anul precedent, ajungând la 10,8 miliarde de euro.
Soluţii de mobilitate: dezvoltare de două ori mai rapidă decât a pieţei
Sectorul de activitate Soluţii de mobilitate a înregistrat încă o dată o creştere a ritmului de dezvoltare.
Cifra vânzărilor a crescut cu 8,9% (9,9% după ajustarea privind efectele cursului de schimb valutar), ajungând
la 33,3 miliarde de euro. Astfel, Bosch s-a dezvoltat de două ori mai repede decât piaţa auto. Valoarea EBIT
a sectorului a fost de 2,4 miliarde de euro, iar marja EBIT de 7,2%. Fără efectele unice şi de consolidare, sa realizat o îmbunătăţire a rezultatelor operaţionale faţă de anul precedent de aproximativ 0,9 puncte
procentuale.
Efectivul de personal: 12.000 de noi angajări anul acesta
În 2015, Bosch intenţionează să angajeze un număr de aproximativ 12.000 de absolvenţi la nivel
global, dintre care doar în Germania 1.200. Numărul total de angajaţi Bosch a crescut cu aproximativ 9.000
în 2014, ajungând la 290.000. După integrarea fostelor societăţi mixte deţinute în raport de 50:50, BSH Bosch
und Siemens Hausgeräte GmbH şi ZF Lenksysteme GmbH, Grupul Bosch are acum aproximativ 360.000 de
angajaţi (cifră valabilă la 1 aprilie 2015).
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beneficii
Un autovehicul electric se conduce diferit? 18 voluntari vor afla răspunsul
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Soluţii de mobilitate

Inovaţii ecologice Bosch: ajustări fine pentru atingerea ţintelor de emisii de CO2 pentru flote auto
 UE recunoaşte două tehnologii Bosch noi pentru alternatoare ca inovaţii ecologice
 Trei inovaţii ecologice Bosch – niciun alt furnizor nu oferă mai multe
 Alternatoarele deosebit de eficiente reduc emisiile de CO 2
Inovaţii ecologice Bosch:
ajustări fine pentru atingerea
ţintelor de emisii de CO2 pentru
flote auto
Alternatoarele cu diode de înaltă
eficienţă (HED) şi redresare
activă sincronă (SAR) au fost
acum recunoscute oficial de UE
ca inovaţii ecologice Bosch.
Aceste componente avansate din
punct de vedere tehnologic fac
autovehiculele mai eficiente şi
mai economice, astfel încât pot
să îndeplinească obiectivele
stricte de emisii de CO2 stabilite
de Comisia Europeană
Legiuitorii au decretat construcţia de autovehicule economice şi
cu emisii scăzute, dar şoferii îşi doresc şi distracţie, nu doar
eficienţă. Acum, Bosch a arătat că aceste două obiective pot fi îmbinate, datorită celor mai recente
inovaţii ecologice. Alternatoarele cu diode de înaltă eficienţă (HED) şi redresare activă sincronă (SAR)
au fost acum recunoscute oficial de UE. Aceste componente avansate din punct de vedere tehnologic
fac autovehiculele mai eficiente şi mai economice, astfel încât pot să îndeplinească ţintele stricte de
emisii de CO 2 stabilite de Comisia Europeană. Regulamentele europene impun, începând cu 2021, o
limită medie a emisiilor de CO 2 de 95 grame pe kilometru pentru autovehiculele noi. Aceasta echivalează
cu un consum de carburant de doar puţin peste 4 litri la 100 de kilometri. În 2013, valoarea medie a
emisiilor de CO 2 pentru autovehicule noi era încă de 132,9 grame pe kilometru.
Prin eticheta ecologică, UE recunoaşte tehnologiile deosebit de blânde cu mediul înconjurător.
Producătorii de autovehicule pot utiliza aceste tehnologii, care vor fi luate în calcul ca certificate verzi la
stabilirea economiei de carburant asigurate de flota lor auto. Un certificat are o valoare maximă admisă
de şapte grame pe kilometru. Bosch este singurul furnizor care oferă deja trei inovaţii ecologice
recunoscute de UE: un sistem de gestionare a acumulatorului pe bază de navigaţie, pentru autovehicule
hibride, plus cele două tipuri de alternatoare.
„Bosch îmbunătăţeşte fiecare aspect al motorului cu ardere internă”, declară Dr. Rolf Bulander, membru
al consiliului de administraţie al Robert Bosch GmbH. Noile alternatoare sunt un exemplu grăitor: datorită
nivelul excelent de eficienţă, alternatoarele HED şi SAR reduc singure emisiile de CO 2 cu una până la
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două grame. În acelaşi timp, acestea asigură mai multă energie electrică decât alternatoarele standard
la pornire şi la turaţii reduse ale motorului.
Nivelul înalt de eficienţă reduce emisiile
Alternatoarele sunt centralele electrice de la bordul fiecărui autovehicul. Acestea asigură în mod fiabil
energie pentru sistemele de siguranţă, confort, asistenţă şi injecţie, precum şi pentru gestionarea
motorului. De asemenea, acestea încarcă acumulatorul autovehiculului. Pentru aceasta, alternatoarele
transformă energia mecanică în energie electrică. Cu cât eficienţa alternatorului este mai mare, cu atât
consumul de carburant al autovehiculului şi, în consecinţă, emisiile de CO 2 sunt mai mici. Pentru a spori
eficienţa, inginerii Bosch au analizat numeroase detalii ale alternatoarelor şi au făcut îmbunătăţiri, în
special în ceea ce priveşte pierderile ocazionate de redresarea curentului alternativ generat .
Diodele de înaltă eficienţă dezvoltate de Bosch reduc emisiile de CO 2 ale alternatorului cu până la 1,3
grame pe kilometru. În plus, comparativ cu alternatoarele standard, această versiune eficientă asigură o
intensitate mai mare cu cinci până la şapte amperi la turaţii reduse. Acest lucru este foarte importa nt,
întrucât consumatorii electrici de la bord au nevoie de o sursă de alimentare fiabilă chiar şi la turaţii
reduse. Alternatorul cu redresare activă sincronă asigură chiar o intensitate cu zece amperi mai mare
decât alternatoarele normale, reducând emisiile de CO2 cu până la două grame pe kilometru. Prin
această tehnologie, diodele sunt înlocuite cu tranzistoare de înaltă performanţă. Ambele versiuni de
alternatoare sunt deosebit de eficiente şi ajută la reducerea impactului autovehiculelor asupra mediulu i,
fapt confirmat de UE, care le-a recunoscut ca inovaţii ecologice.
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Experienţă în tehnologia inovatoare de propulsie
O combinaţie electrizantă: tehnologie hibrid de la Porsche şi Bosch
Stuttgart – Cu modelele 918 Spyder, Panamera S E-Hybrid şi Cayenne S E-Hybrid, Porsche a fost primul
producător auto din lume care a oferit trei modele plug-in hybrid. Printre furnizorii pe care se bazează Porsche
pentru sistemul inovator de propulsie se află şi Bosch. Posibilităţile oferite de combinaţia dintre un motor cu
ardere internă şi un motor electric au fost demonstrate în mod impresionant de autovehiculele hibrid Porsche
în cadrul celei de-a 62-a ediţii a Conferinţei internaţionale de presă pe teme automobilistice de pe pista de
testare din Boxberg, care a început pe 19 mai.
„Am promis să redefinim plăcerea de a conduce, eficienţa şi performanţa cu modelul 918 Spyder. Ne-am
ţinut de cuvânt şi, prin urmare, am repoziţionat tehnologia hibrid”, afirmă Wolfgang Hatz, membru al
Consiliului de administraţie pentru Cercetare şi Dezvoltare în cadrul Porsche AG. Autovehiculul Porsche 918
Spyder1) a fost primul autovehicul din lume aprobat pentru circulaţia pe şosele care a încheiat cursa de 20,6
kilometri de pe Bucla de Nord a circuitului Nürburgring în mai puţin de şapte minute.

Porshe 918 Spyder: componentele modelului hibrid plug-in
Cu un timp de şase minute şi 57 de secunde, acest autovehicul super sport cu propulsie plug-in hybrid a
bătut recordul existent cu 14 secunde. Porsche a integrat, de asemenea, cunoştinţele dobândite în urma
dezvoltării demonstratorului tehnologic în electrificarea celorlalte modele din gama sa. Panamera S EHybrid2) şi Cayenne S E-Hybrid3) completează gama de produse şi fac din Porsche lider pe piaţă la nivel
global pentru autovehiculele hibride din segmentul de lux.
„Porsche şi Bosch au făcut echipă pentru a aduce împreună electrificarea în autovehiculele sport electrizante.
Electricitatea oferă un plus de plăcere şi eficienţă la conducere”, afirmă Dr. Rolf Bulander, Preşedintele
diviziei Soluţii de mobilitate din cadrul Bosch. Pentru cele trei modele plug-in hybrid fabricate de Porsche,
Bosch asigură electronica de putere, acumulatori, motoarele electrice pentru modelele Cayenne şi Panamera
şi motorul electric instalat pe puntea faţă a modelului 918 Spyder.
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918 Spyder: o combinaţie unică de performanţă şi eficienţă
Definiţia proiectului pentru echipa de dezvoltare a modelului 918 Spyder a fost construirea unui autovehicul
super sport pentru următoarea decadă, cu un sistem de propulsie hibrid extrem de eficient şi cu o performanţă
ridicată. Noul produs complet nou, care a început, în mod logic, de la zero, pe o coală albă de hârtie, permite
dezvoltarea unui concept nou, fără a trebui să facă vreo concesie. Întregul autovehicul a fost conceput în
jurul sistemului hibrid. Astfel, 918 Spyder evidenţiază potenţialul sistemelor de propulsie hibride, de exemplu,
creşterea simultană a nivelului de eficienţă şi performanţă, fără ca una să se realizeze în detrimentul
celeilalte. Datorită motorului electric SMG 180/120 dezvoltat de Bosch, Porsche 918 Spyder dispune de o
putere suplimentară de 210 kW (286 cp). Motorul electric de pe puntea faţă a modelului 918 Spyder
generează un cuplu de 210 Nm încă de la început, în timp ce motorul de pe puntea spate asigură un cuplu
de 375 Nm. Rezultatul este o putere totală a sistemului de 652 kW (887 cp), cu un cuplu maxim de până la
1.280 Nm, permiţându-i modelului 918 Spyder să accelereze de la 0 la 100 km/h în doar 2,6 secunde. Pe de
altă parte, consumul de carburant al acestui autovehicul super sport este unul extraordinar, de 3,1 litri per
100 km, făcându-l mai eficient în cadrul testului NEDC decât majoritatea autovehiculelor mici din prezent.
Panamera S E-Hybrid şi Cayenne S E-Hybrid: consumul de carburant al unui autovehicul de mici
dimensiuni
Experienţa conducerii unui autovehicul sport, combinată cu consumul unui autovehicul de mici dimensiuni –
Porsche Cayenne S E-Hybrid şi Panamera S E-Hybrid demonstrează că aceste două caracteristici nu se
contrazic reciproc. Primul model plug-in hybrid din lume dintre SUV-urile premium cu o putere de 306 kW
(416 cp) are un consum de carburant în ciclul NEDC de doar 3,4 l/100 km. Varianta plug-in hybrid a Porsche
Gran Turismo, care dezvoltă, de asemenea, o putere de 306 kW (416 cp) se evidenţiază datorită avantajului
greutăţii, tracţiunii pe puntea spate şi coeficientului aerodinamic scăzut, asigurând un consum de carburant
de doar 3,1 l/100.
Motorul electric Bosch IMG-300 din echiparea variantelor plug-in hybrid ale modelelor Porsche Cayenne şi
Panamera asigură o propulsie electrică suplimentară. Acesta oferă un cuplu suplimentar de până la 310 Nm
şi o putere suplimentară de 70 kW (95 cp). Interfaţa centrală dintre motorul electric şi acumulator este modulul
INVCON 2.3, produs de Bosch. Electronica de putere reprezintă centrul de comandă al sistemului de
propulsie electric, deoarece sistemul transformă curentul continuu stocat ca energie în acumulator în curent
alternativ trifazic pentru motorul electric şi viceversa. Acumulatorul de tracţiune stochează energia electrică
de la nivelul sistemului de propulsie. Este alcătuit din celule prismatice cu o capacitate de stocare a energiei
de 9,4 kWh pentru Panamera S E-Hybrid şi de 10,8 kWh pentru Cayenne S E-Hybrid, care pot fi încărcate
complet de la o priză normală de uz casnic în mai puţin de patru ore. Prin folosirea unei surse de alimentare
de înaltă tensiune, timpul de încărcare este redus aproape la jumătate, la doar două ore.

Porsche Panamera S E-Hybrid: reprezentarea componentelor interne
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Noi autovehicule de testare pentru conducerea automată
Două autovehicule de testare electrice se alătură flotei Bosch
 Autovehiculele de testare pentru conducerea automată se bazează pe Tesla Model S
 Premieră la Conferinţa de presă internaţională Bosch pe teme automobilistice din 2015, de la Boxberg
 Bosch dezvoltă conducerea automată pentru toate tipurile de autovehicule produse în serie
 Pentru montare ulterioară pe un autovehicul sunt necesare 50 de componente Bosch noi, 1.300 de
metri de cablu şi 1.400 de ore de manoperă
 Autovehiculele de testare înalt automatizate circulă deja pe drumurile publice
Stuttgart – De obicei este destul de uşor de reperat un autovehicul de testare, fiind echipat cu dispozitive de
măsurare, senzori şi instrumente. Dar nu şi în cazul celor două autovehicule noi Tesla Model S, care s-au
alăturat de curând flotei Bosch. Ambele autovehicule sunt utilizate de ingineri pentru a rafina și mai mult
conducerea automată. Dar la o primă privire acestea pot fi deosebite cu greu de autovehiculele de serie.
„Bosch dezvoltă conducerea automată pentru de toate tipurile de autovehicule produse în serie”, a declarat
Dr. Dirk Hoheisel, membru al consiliului de administraţie. Noile autovehicule de testare sunt dovada
progresului pe care Bosch l-a înregistrat deja în integrarea sistemelor şi componentelor necesare.
Participanţii la cea de-a 62-a Conferinţă de presă internaţională pe teme automobilistice se pot convinge
singuri la Boxberg, în Germania, în perioada 19 - 21 mai 2015.

Adaptat pentru conducerea înalt automatizată după 1.400 de ore de muncă
Pentru ca autovehiculele de testare să fie pregătite pentru conducerea automată, acestea trebuie să fie mai
întâi adaptate prin montări ulterioare. La fiecare autovehicul au fost montate cincizeci de componente Bosch
noi. Acestea au inclus o cameră video (SVC), utilizată de autovehicul pentru a recunoaşte benzile de rulare,
semnale de circulaţie şi spaţiile libere. Bosch SVC este cel mai mic sistem de cameră video stereo pentru
utilizări pe autovehicule disponibil pe piaţă în momentul de faţă. Designul său compact facilitează integrarea
în autovehicule. Pe lângă camera video, în fiecare autovehicul au fost amplasaţi 1.300 de metri de cablu,
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fixați cu 400 de coliere. „După aproximativ 1.400 de ore de muncă la fiecare dintre ele, autovehiculele de
testare sunt pregătite pentru conducerea înalt automatizată”, a declarat Hoheisel. Datorită tehnologiei Bosch,
cele două autovehicule Tesla se pot deplasa acum în mod autonom, în rampă sau în pantă, fără să fie
necesar ca şoferul să le monitorizeze în mod continuu.
Acest transfer de responsabilitate de la şofer la autovehicul explică de ce a fost necesar un timp atât de
îndelungat şi un efort atât de mare pentru adaptare. Autovehiculele înalt automatizate trebuie să poată
funcţiona în siguranţă, chiar şi în cazul în care se defectează o componentă. Singurul mod prin care poate fi
atins un asemenea nivel de fiabilitate în funcţionare este printr-o strategie de proiectare ce include
redundanţa pentru sistemele de importanţă majoră pentru siguranţă, cum ar fi cel de frânare şi de direcţie.
De exemplu, ambele autovehicule de testare sunt echipate cu sistemul electromecanic de amplificare a forţei
de frânare iBooster şi sistemul de control al frânării ESP. Aceste componente Bosch pot asigura frânarea
autovehiculului în mod independent unul faţă de celălalt, fără a fi necesară vreo intervenţie a şoferului.
„Principiul conform căruia acţionează Bosch este siguranţa pe primul loc”, a declarat Hoheisel. De asemenea,
cele două autovehicule de testare sunt echipate cu sisteme de rezervă pentru alimentarea electrică şi
unitatea electronică de control (ECU), de importanţă vitală.
Câteva mii de kilometri de testare parcurşi fără nicio problemă
Începând din 2011, Bosch a avut două echipe care au lucrat la conducerea automată, pe două continente.
În centrul de la Abstatt, Germania, inginerii Bosch lucrează la integrarea sistemelor. Colegii lor din Palo Alto,
Silicon Valley, California, lucrează la dezvoltarea funcţiilor. Cele două echipe beneficiază de susţinerea unui
număr de aproximativ 2.000 de ingineri de pe întreg globul, care lucrează pentru Bosch la sisteme de
asistență pentru şofer. Pentru a facilita cât mai mult posibil împărtăşirea rezultatelor obţinute între cele două
echipe, Bosch utilizează două autovehicule de testare identice. Hoheisel explică de ce Bosch a optat pentru
două autovehicule Model S cu propulsie integral electrică fabricate de producătorul auto Tesla din S.U.A.:
„Acestea îmbină cele două tendinţe din industria auto: electrificarea şi automatizarea”. Acest lucru constituie
o provocare deosebită, spune el, dar care este foarte incitantă pentru Bosch.
Bosch a început să testeze conducerea automată pe drumuri publice la începutul anului 2013. Până în
prezent, a utilizat autovehicule de testare bazate pe modelul BMW 325d Touring. Inginerii le-au condus cu
succes pe mai multe mii de kilometri de autostrăzi, atât pe A81 de lângă Stuttgart, cât şi pe I280 din California.
Înainte de efectuarea primelor teste rutiere, organismul german de certificare TÜV Süd a verificat conceptul
de siguranţă pe care Bosch l-a pregătit special pentru acest scop. Şi chiar dacă tehnologia de la bordul
autovehiculelor este proiectată pentru a face faţă oricărei situaţii din traficul de pe autostradă, piloţii au fost
instruiţi special. Pe lângă faptul că sunt la curent cu toate măsurile de precauţie existente la bord, piloţii de
testare Bosch au efectuat un curs de instruire pe parcursul mai multor zile.
Conducerea automată - Cum este creat un autovehicul automat
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Recomandări & tehnologie: tehnologia frânelor
Frâne cu tamburi
Comercializarea frânelor cu tamburi reprezintă o activitate adeseori subestimată de către service-urile auto.
Cu toate acestea, peste 40% din autoturismele înmatriculate sunt dotate pe puntea spate cu frâne cu tamburi.
Un motiv în sprijinul acestei decizii, pe lângă fiabilitatea extraordinară, constă în nivelul ridicat de flexibilitate:
frânele cu tamburi au un nivel foarte ridicat de compatibilitate cu sistemele moderne de asistenţă la
conducere, cum ar fi ABS sau ESP®. De aceea, în cazul autovehiculelor noi din segmentul inferior şi mediu,
frânele de acest tip vor ocupa un procent semnificativ din piaţă, asigurând astfel noi comenzi pentru serviceul dumneavoastră.
Tipuri de construcţie
În cazul frânelor cu tamburi, se disting două tipuri de construcţie, în funcţie de saboţi:
- Saboţi de frână cu rotire în punct fix
- Saboţi de frână cu alunecare, paraleli şi oblici

a)
b)
c)
d)

Saboţi de frână cu punct fix de rotaţie (punct simplu de rotaţie)
Saboţi de frână cu punct fix de rotaţie (punct dublu de rotaţie)
Saboţi de frână paraleli
Saboţi de frână oblici
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În cazul saboţilor de frână cu punct fix de rotaţie este posibilă o uzare neregulată, întrucât saboţii de frână
nu se centrează singuri, precum saboţii de frână cu alunecare. În plus, în cazul saboţilor de frână secundari
mai apare şi problema autoblocării (reducerea forţei de frânare aplicate, dezavantaj al întăririi).
În prezent, la construcţia autovehiculelor se utilizează frâne cu tamburi cu saboţi de frână cu alunecare, care
nu prezintă risc de autoblocare.
În prezent, cele mai folosite tipuri de frâne cu tamburi sunt frânele simplex cu tamburi.

a) Saboţi de frână cu 2 puncte simple de rotaţie

b) Saboţi de frână cu 1 punct dublu de rotaţie

1 Direcţia de rotaţie a tamburului (deplasarea înainte)
2 Întărirea automată
3 Autoblocare
4 Moment de rotaţie
5 Cilindru cu dublă acţiune
6 Sabot primar
7 Sabot secundar
8 Lagărul sabotului de frână (punct de rotaţie)
În poziţia de acţionare, arcurile de tracţiune îndepărtează cei doi saboţi de frână de tambur, astfel
încât între suprafaţa de frecare a tamburului şi garniturile de frână se creează joc. Cilindrul de frână cu dublă
acţiune, acţionat hidraulic, utilizat în cazul frânelor simplex creează, prin transformarea presiunii hidraulice
în forţă mecanică, forţă de strângere pentru saboţii de frână. Astfel, sabotul primar şi cel secundar apasă,
împreună cu garniturile de frână, pe tamburul de frână. Saboţii de frână se sprijină pe un lagăr de susţinere,
situat pe partea opusă cilindrului de frână, fixat pe discul pentru saboţii de frână.
Sabotul primar creează un procent mai mare din cuplul de frânare decât sabotul secundar. De aceea,
uzura este mai mare în cazul garniturii de frână a sabotului primar. Pentru a compensa acest lucru, garnitura
este mai groasă sau mai lungă.
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Sfaturi pentru înlocuirea componentelor frânelor cu tamburi
Atunci când testaţi eficienţa frânelor, acordaţi atenţie tuturor detaliilor, apoi puteţi identifica încă de
pe bancul de testare numeroase defecte tipice sistemelor de frânare cu frâne cu tamburi. În cazul în care
forţa de frânare variază, acesta este un semn al întârzierii acţionării tamburilor. Tamburii de frână trebuie
înlocuiţi atunci când grosimea acestora devine mai mică decât grosimea minimă admisă sau în cazul în care
apar fisuri. Este important ca toţi tamburii de pe puntea respectivă să fie înlocuiţi!
Cilindrii de frână trebuie înlocuiţi atunci când manşoanele de protecţie împotriva prafului sunt defecte
sau când există zone care nu sunt etanşe. În caz contrar, lichidul de frână poate ajunge pe saboţii de frână
şi poate avea un impact negativ asupra eficienţei frânelor.
Saboţii frânelor cu tamburi trebuie înlocuiţi cel târziu la fiecare 5 ani. În momentul înlocuirii tamburilor, este
important să utilizaţi kit-ul complet pentru reparaţii. Reglarea automată a saboţilor de frână se realizează cu
ajutorul unui dispozitiv automat de ajustare. Ca să puteţi lucra în mod corect, trebuie să vă asiguraţi că toate
cablurile de frână nu sunt tensionate. În niciun caz nu este permis să reglaţi jocul prin tensionarea cablurilor
de frână!
Saboţii frânelor cu tambur şi cilindrii de frână au durată de viaţă similară. De aceea, aceste
componente ar trebui înlocuite împreună – cel târziu la fiecare 5 ani. Acest lucru este mai avantajos pentru
client decât o reparaţie ulterioară, la scurt timp. De aceea, vă oferim kit-urile Bosch Kit Pro şi Kit Super Pro.
Bosch Kit Pro şi Kit Super Pro
Kit Pro vă oferă toate componentele necesare, plus instrucţiunile de montare. Kit Super Pro se livrează cu
componentele deja reglate şi include dispozitivul de ajustare.

Kit pro

Kit super pro

2 cilindri de frână
2 seturi de tamburi
Elemente de fixare

2 cilindri de frână
2 seturi de tamburi
Dispozitiv de ajustare şi elemente de fixare
Toate componentele individuale sunt preinstalate
Kit-urile de frâne cu tamburi uşurează procesul de plasare a comenzii, întrucât pentru toate piesele este
nevoie de un singur cod de comandă. Nu ocupă mult loc. Cu ajutorul acestora, puteţi evita montarea
incorectă. În plus, în cazul Kit Super Pro, durata montării este redusă cu aproximativ 50%.
Cu Kit Pro puteţi repara 85% din toate autovehiculele, iar cu Kit Super Pro această valoare creşte la 95%.
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Recomandări & tehnologie: injecţia de benzină
Debitmetre de aer cu film cald
Debitmetrele de aer cu film cald măsoară debitul de aer rapid şi cu precizie foarte mare, putând astfel să
controleze raportul aer/carburant specificat. Acest lucru asigură o combustie optimă în motor, asigurând
emisii reduse de substanţe poluante şi un nivel înalt de eficienţă. Debitmetrele de aer cu film cald sunt utilizate
atât la motoarele cu aprindere prin scânteie, cât şi la cele diesel.

Bosch oferă în prezent 3 tipuri de bază de debitmetre de aer cu film cald:
 HFM5: analog, cu carcasă din material plastic
 HFM6: digital, cu carcasă din material plastic
 HFM7: analog sau digital, cu carcasă din material plastic deosebit de rezistentă, armată cu
sârmă
Gama de piese de schimb include şi alte componente, montate la autovehiculele mai vechi pentru măsurarea
debitului de aer:



Senzori de debit de aer
Debitmetre de aer cu fir cald
Recomandare pentru service-uri auto:

Utilizaţi doar componente originale pentru înlocuirea pieselor! Dacă nu este montată o piesă originală, este
revocată aprobarea pentru utilizarea autovehiculului. În plus, puterea dezvoltată de motor poate fi redusă
în mod semnificativ şi consumul de carburant poate să crească.

Senzori
Autovehiculele sunt echipate cu din ce în ce mai multe componente electronice. Prin urmare, creşte şi
numărul de senzori care acţionează ca nişte „organe de simţ” ale autovehiculului, măsurând diverşi
parametri. Senzorii sunt componente de uzură care prezintă potenţial pentru sporirea vânzărilor la serviceul dumneavoastră auto.
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Gama de senzori Bosch include:













Senzori de presiune scăzută
Senzori de înaltă presiune
Senzori de presiune diferenţială
Senzori de presiune periferică
Senzori de rotaţie pentru arborele cotit, arborele cu came (senzori de fază), transmisie şi roţi
Senzori de temperatură
Senzori de unghi volan
Senzori de poziţie pedală
Senzori de cuplu
Senzori de rată de rotaţie, senzori de acceleraţie
Senzori de ploaie
Senzori de climatizare

Recomandare pentru service-uri auto:
Pentru localizarea senzorilor defecţi, de obicei este necesară efectuarea unor măsurători specifice.
Acestea sunt efectuate foarte uşor, cu ajutorul unui tester de diagnoză KTS Bosch şi al unui modul de
măsurare FSA, disponibil suplimentar.
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Recomandări & tehnologie: filtre de aer
Filtre de aer – cum recunoaştem un filtru de calitate

Filtrele de aer protejează motorul împotriva particulelor de murdărie din aerul admis şi, prin urmare, împotriva
uzurii. În plus, acestea garantează alimentarea cu aer curat pentru prepararea unui amestec aer-carburant
optim şi reduc nivelul de zgomot. Şi consumul de carburant este redus, obţinându-se în acelaşi timp o putere
optimă a motorului.
Utilizarea unor filtre de înaltă calitate este esenţială pentru o funcţionare fără probleme pe o perioadă lungă
de timp. Dar cum putem recunoaşte un filtru de calitate?
Elementul filtrant
Filtre de calitate

Filtre cu preţuri reduse

Consecinţe
 Nivel ridicat de uzură a
motorului
 Acumularea murdăriei
în debitmetrul de aer

Rată mare de captare a
particulelor de către elementul
filtrant microporos

Element filtrant de calitate
precară
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Filtre de calitate

Filtre cu preţuri reduse

Consecinţe
 Durată de viaţă mai
scurtă

Capacitate mare de reţinere a
murdăriei datorită numărului
mare de cute

Număr mai mic de cute

 Prepararea unui
amestec aer-carburant
slab
 Reducerea puterii
motorului
 Consum mai mare de
carburant

Rezistenţă la umiditate datorită
impregnării cu răşină

Acoperire specială ce
protejează împotriva incendiilor

Cutele se lipesc unele de
celelalte atunci când sunt
umede

Pericol de incendiu din cauza
mucurilor de ţigară aspirate sau
a exploziilor
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Stabilitate
Filtre de calitate

Filtre cu preţuri reduse

Consecinţe
 Durată de viaţă mai
scurtă
 Prepararea unui
amestec aer-carburant
slab
 Reducerea puterii
motorului

Geometrie stabilă a cutelor datorită
cordonului de adeziv cu dimensiuni
adecvate

Geometrie instabilă a cutelor

 Consum mai mare de
carburant

Etanşare
Filtre de calitate

Filtre cu preţuri reduse

Consecinţe
 Nivel ridicat de uzură a
motorului
 Acumularea murdăriei
în debitmetrul de aer

Aerul nefiltrat nu trece de filtru
datorită garniturii din poliuretan de
înaltă calitate

Execuţie necorespunzătoare,
material de etanşare de
calitate precară
 Durată de viaţă mai
scurtă
 Prepararea unui
amestec aer-carburant
slab
 Reducerea puterii
motorului

Fără pierderi ale suprafeţei de filtrare
datorită prelucrării atente a materialului de
etanșare

Utilizarea unei cantităţi prea
mari de material de etanşare

 Consum mai mare de
carburant
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)

Aer necontorizat (bypass)

Modificarea condiţiilor de vid şi
producerea de turbulenţe de aer

Depunerea murdăriei pe
debitmetrul de aer cu film cald

Uzura pistoanelor şi a
cilindrilor din cauza
particulelor

Nivel sporit de
zgomot

Preparare amestec aer-carburant slab

Amestec prea sărac (prea mult
aer)

Reducerea puterii
motorului

Supraîncălzirea
motorului ca urmare a
combustiei excesive

Amestec prea bogat (prea mult
carburant)

Reducerea puterii motorului

Consum ridicat de carburant

Grad ridicat de emisii
poluante

Recomandări pentru service-uri auto privind înlocuirea filtrelor de aer
-

După îndepărtarea filtrului vechi, curăţaţi carcasa filtrului. Pentru a preveni pătrunderea
particulelor de murdărie în debitmetrul de aer cu film cald (neprotejat), nu utilizaţi niciodată
aer comprimat!

-

Dacă este instalat: verificaţi dacă filtrul asigură ventilaţia carterului şi, dacă este necesar,
înlocuiţi-l.

-

În timpul instalării, verificaţi fixarea corectă a elementului filtrant pentru a evita pătrunderea
aerului fals din conducta de admisie şi generarea zgomotului

-

După schimbarea debitmetrului de aer cu film cald, înlocuiţi, de asemenea, filtrul de aer,
deoarece debitmetrul respectiv necesită un flux de aer curat, fără turbulenţe, pentru a asigura
o măsurare corectă

Aceste informaţii nu sunt exhaustive. Consultaţi întotdeauna documentaţia de service corespunzătoare la efectuarea testelor
şi a reparaţiilor. Nu ne asumăm nicio răspundere. Toate drepturile, inclusiv cele privind solicitările de înregistrare de patente,
precum şi drepturile de punere la dispoziţie, multiplicare şi transfer, sunt rezervate de Robert Bosch GmbH.
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Recomandări & tehnologie: instalarea bujiilor cu scânteie Bosch
De multe ori, bujiile cu scânteie sunt înlocuite de proprietarul autovehiculului. Totuşi, trebuie să reţineţi
câteva aspecte. În special în cazul autovehiculelor moderne, bujiile cu scânteie trebuie să fie înlocuite de un
specialist care deţine sculele necesare. În caz contrar, există pericolul deteriorării bujiilor cu scânteie prin
montarea sau demontarea incorectă a acestora.
Mai jos puteţi găsi instrucţiuni pentru instalarea sigură, pas cu pas a bujiilor cu scânteie.

1.

Unde puteţi găsi bujia cu scânteie adecvată
Bujiile cu scânteie Bosch adecvate pentru
aplicaţiile dumneavoastră sunt disponibile în
catalogul cu bujii cu scânteie Bosch sau online la
adresa www.bosch-automotive-catalog.com

2.

Pentru siguranţa dumneavoastră
Înainte de a începe instalarea, lăsaţi motorul să se
răcească. Şi nu doar din motive de siguranţă; acest
lucru facilitează şi deşurubarea bujiei cu scânteie.

3.

Acţionaţi pas cu pas
Înlocuiţi pe rând bujiile cu scânteie. Îndepărtaţi
doar conectorul bujiei cu scânteie pe care o
înlocuiţi.
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4.

Asiguraţi curăţenia înainte de a acţiona
Curăţaţi zona chiulasei din jurul bujiei cu scânteie
înainte de îndepărtarea acesteia.

5.

Deşurubaţi bujia cu scânteie
Slăbiţi bujia cu scânteie şi deşurubaţi-o complet.
Asiguraţi-vă că aceasta nu se desprinde din
suportul său / soclul hexagonal.

6.

Luaţi bujia cu scânteie nouă
Acum puteţi începe instalarea noii bujii cu
scânteie. Scoateţi bujia cu scânteie Bosch din
ambalaj.

7.

Reţineţi
Datele referitoare la cuplul de strângere sunt
valabile pentru fileturi uscate şi inele de etanşare
noi; astfel, fileturile nu trebuie să fie expuse la
temperaturi ridicate sau unse.

8.

Înşurubaţi manual bujia cu scânteie
Înşurubaţi bujia cu scânteie manual, cu atenţie,
până când se fixează de chiulasă. Consultaţi
pasul 9 şi procedaţi în funcţie de tipul de bujie cu
scânteie utilizat.
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9a) Bujie cu scânteie cu scaun plat şi inel de
etanşare ce poate fi comprimat
În acest caz, bujia cu scânteie poate fi strânsă
unghiular sau cu ajutorul unei chei dinamometrice.
Cuplul sau unghiul de strângere este specificat în
Tabelul 9a.

9b) Bujie cu scânteie cu scaun plat şi
inel de etanşare solid
În acest caz, bujia cu scânteie poate fi strânsă
doar cu o cheie dinamometrică. Atenţie: nu
strângeţi unghiular! Cuplul de strângere este
specificat în Tabelul 9b.

9c) Bujie cu scânteie cu scaun conic, fără inel de
etanşare
În acest caz, bujia cu scânteie poate fi strânsă
unghiular sau cu ajutorul unei chei dinamometrice.
Cuplul sau unghiul de strângere este specificat în
Tabelul 9c.

10. Remontaţi conectorul bujiei cu scânteie
Acum, remontaţi conectorul la bujia cu scânteie
nouă.

Urmaţi paşii 4 - 10 pentru restul bujiilor cu
scânteie.

Aceste informaţii nu sunt exhaustive. Consultaţi întotdeauna documentaţia de service corespunzătoare la efectuarea testelor
şi a reparaţiilor. Nu ne asumăm nicio răspundere. Toate drepturile, inclusiv cele privind solicitările de înregistrare de patente,
precum şi drepturile de punere la dispoziţie, multiplicare şi transfer, sunt rezervate de Robert Bosch GmbH.
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Materiale video:
1. Plăcuţe de frână Bosch
https://www.youtube.com/watch?v=-yPIiRyyrXE
2. Bosch Jet Wiper
http://bit.ly/1w6wR9D
3. Cum este creat un autovehicul automat
https://www.youtube.com/watch?v=Op84zlabBAI
4. EPS 118
https://www.youtube.com/watch?v=wGECknD-5P0
5. Injectie directa benzină
https://www.youtube.com/watch?v=LjJSbHxIvnM
6. Filtre diesel camioane
https://www.youtube.com/watch?v=OwS4osJuyQw
7. Filtre diesel autoturisme
https://www.youtube.com/watch?v=p1IrDhivlLg
8. Baterii Bosch – cum schimb o baterie corect
https://www.youtube.com/watch?v=gEKyL_LwhO0
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