ELIT România vă propune acum o gamă completă de echipamente şi piese auto BOSCH!
Bujii cu scânteie
ll Super și Super Plus: bujia de prim montaj, aplicații atât pentru autovehicule cât

și pentru bărci, motoare termice, motociclete și scutere; Super Plus: durată de viață
prelungită datorită aliajului inovativ de Nichel Yttrium
ll Super 4: randament al motorului cu 60% mai mare

Sistem de frânare
ll toți marii producători de autoturisme montează frâne Bosch
ll Bosch: inventatorul și dezvoltatorul sistemelor ABS, ASR și ESP®
ll program complet cu peste 12.000 de componente pentru sistemul de frânare

Bujii incandescente

Filtre

ll Bosch oferă o gamă largă de bujii incandescente, cu aplicații multiple
ll bujiile incandescente Bosch beneficiază de ambalaje cu sisteme de siguranță

ll 80 de ani experiență în producția de filtre
ll gamă completă: filtre de motor (aer, ulei și combustibil)
și filtre de habitaclu (standard și carbon activ)

împotriva falsificării

Sistem de iluminare
ll program extins de faruri, stopuri, proiectoare, girofaruri

și piese de schimb

Injecție benzină

ll inovații marcante în domeniul tehnicii de iluminare

(Xenon, NightVision, etc.)
ll proiectoare specifice și suplimentare pentru orice aplicație
ll game diferite de becuri pentru orice preferință

ll sisteme de injecție complete: piese și diagnoză de la

un singur producător

ll calitate de primă dotare
ll gamă largă de produse cu cea mai mare acoperire de pe

piață: sonde lambda, pompe de combustibil, debitmetre
aer, injectoare, bobine, fișe de bujii, module de aprindere

Ștergătoare
ll TWIN: lamelă compusă din două tipuri de cauciuc,

pentru o ștergere impecabilă în orice condiții

ll AEROTWIN, ștergătorul fără cadru metalic extern:

inovația Bosch, în primă dotare din 1999

ll Aerotwin Multi-Clip: patru tipuri de prindere

într-unul singur

Curele și kit-uri de transmisie și distribuție
ll
ll
ll
ll

Acumulatori auto

curele de transmisie trapezoidale și canelate, curele de distribuție
kit-urile complete de distribuție garantează o funcționare perfectă
calitate de primă dotare pentru un maxim de siguranță
program larg ce acoperă majoritatea modelelor existente

ll 100% fără întreținere
ll Tehnologia Silver de înaltă performanță asigură o durată

de viață cu 30% mai lungă

ll Acumulatorii auto S6 cu tehnologie AGM oferă performanțe

maxime, debit triplu de energie, durată dublă de realizare,
rezistență externă la cicluri de funcționare și vibrații

Bosch eXchange
Electrică și confort
ll
ll
ll
ll

Bosch: cea mai mare competență și cele mai importante inovații în domeniul senzorilor
cel mai cuprinzător program de claxoane de pe piață, la calitate de primă dotare
motoare electrice și suflante, precum și toate componentele sistemelor de confort
redresoare universale pentru acumulatori auto

Demaratoare, alternatoare și componente
ll
ll
ll
ll

cel mai puternic program de pe piață
inovații care au revoluționat tehnica auto
piese originale Bosch pentru o reparație perfectă
fiabilitate ridicată în orice condiții

Cel mai diversificat program de piese
auto recondiționate din domeniile:
ll demaroare/alternatoare
ll sisteme de injecție benzină și de aprindere
ll sisteme de injecție diesel
ll sisteme de frânare

Bosch, liderul mondial în domeniul pieselor auto și al aparaturii de diagnosticare
pentru autovehicule, oferă o gamă completă de echipamente și piese auto, cu
peste 150.000 de repere.
Toți producătorii importanți din industria auto colaborează cu Bosch pentru a
realiza autoturisme fiabile și sigure, utilizând piese, componente și sisteme Bosch
în prim montaj.

Principalele domenii în care Bosch este activ sunt:
ll tehnică de injecție pentru motoarele cu ardere internă (Diesel și benzină)
ll sisteme de siguranță activă și pasivă (sisteme de frânare convenționale, ABS,
ASR, ESP ®, frâne electro-hidraulice, SBC, airbag-uri)
ll bujii cu scânteie și incandescență
ll filtre - gamă completă: filtre de combustibil, ulei și aer de habitaclu
ll ștergătoare de parbriz și lunetă
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