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Прецизно поведение на пътя 
Кормилни системи Bosch 



Кормилни системи
Преглед

Системите за кормилно управление на Bosch се отличават с прецизно поведение на пътя 
и лесно обслужване. Сервизите се възползват от богатата гама, основана на десетилетен 
опит в оригиналното оборудване – продуктова програма, определяща новите стандарти 
на пазара за следпродажбени услуги. Комбинацията от части, диагностика
и сервиз предлага идеалното решение за почти всички  изисквания.

Обзор | Кормилни системи

Повече от 70 години опит
От 1945 г. досега кормилните системи се 
произвеждат в завода на Bosch в Швебиш Гмунд, 
Германия. Резултат от дългогодишния опит  са 
висококачествените кормилни системи от Bosch.

Готови за бъдещето
Като доставчик на кормилни системи за 
първоначално вграждане Bosch предоставя и 
иновативни продукти за пазара за следпродаж-
бено обслужване, и то почти веднага след 
премиерата им. 

Перфектното решение за всеки
Bosch предлага на клиентите си обширно 
портфолио от кормилни системи, кормилни 
помпи,свързващи елементи и аксесоари. За 
ремонти, базирани на стойността, на 
разположение са и обменните резервни части на 
Bosch eXchange.

Компетентен партньор
Bosch не само осигурява самите продукти, но и 
предлага на клиентите си с диагностични
решения, инструкции за монтаж, техническа 
поддръжка и други услуги.

Глобална мрежа
Bosch осигурява бърза доставка на части чрез 
всеобхватната си мрежа за международни 
продажби и логистика. 



Програма и продуктови детайли | Кормилни системи за леки автомобили

Предимства на един поглед
▶ Дълъг срок на експлоатация на кормилните

системи и помпи: производството отговаря на
най-новите стандарти и използва само добре
тествани материали

▶ Професионална поддръжка: Бош предоставя
изчерпателна информация и поддръжка за
демонтажа, монтажа и въвеждането в
експлоатация

Кормилни системи за леки автомобили

Програма& продуктови детайли

Хидравлични кормилни системи и кормилни помпи

Eлектрически кормилни системи

▶ Надеждни кормилни системи за безопасно
пътуване: системите за кормилно управление
на Bosch преминават през строги проверки на
функциите и качеството, преди да бъдат
доставени на клиентите.

Eлектрически кормилни системи
Електрически кормилни системи за ефективно и прецизно сервоуправление и свързване със системите за помощ на водача

▶ Servolectric®

Хидравлични кормилни системи Кормилни помпи
TХидравличната кормилна система: класика в 
сервоуправлението – супер прецизна, доказала се милиони 
пъти

Кормилни помпи за лесно управление с хидравлични 
кормилни системи 

▶ Хидравлични кормилни системи
▶ SERVOTRONIC®
▶ Активно кормилно управление

▶ Крилчати помпи
▶ Обемни ротационни вариопомпи

VARIOSERV®
▶ Електрохидравлични помпи
▶ Тандем помпи



Програма и продуктови детайли | Кормилни системи за товарни автомобили

Предимствата с един поглед
▶ Дълъг срок на експлоатация на 

кормилните системи и помпи: продукцията 
отговаря на най-новите стандарти и се 
използват само материали, издържали 
тестовете за качество.

▶ Бързо връщане на пътя: поради 
постоянната наличност на продуктите Bosch, 
търговските превозни средства скоростно 
потеглят отново на път 

Кормилни системи за товарни автомобили 
Програма & продуктови детайли

Кормилни системи и кормилни помпи

Свързващи елементи и аксесоари

▶ Професионална поддръжка: Бош предоставя
изчерпателна информация и поддръжка за
демонтажа, монтажа и въвеждането в
експлоатация

▶ Надеждни кормилни системи за безопасно
пътуване: Системите за кормилно управление
на Bosch преминават през строги проверки на
функциите и качеството, преди да бъдат
доставени на клиентите.

Кормилен механизъм Кормилни помпи
TЗдравите кормилни системи за товарни автомобили 
са особено надеждни за тежки товари

Кормилни помпи за хидравлични сервосистеми за кормилно 
управление

▶ RB-Servocom®
▶ Полуинтегрално кормилно управление за

мобилни кранове

▶ Крилчати помпи
▶ Обемни ротационни вариопомпи VARIOSERV®
▶ Тандем помпи
▶ Радиални бутални помпи

Свързващи елементи и аксесоари

Свързващи елементи и аксесоари за кормилни системи за товарни автомобили

▶ Конусни кормилни кутии
▶ Кормилни щанги
▶ Кормилни колони
▶ Сферични шарнири
▶ Универсални шарнири

▶ Работни цилиндри
▶ Дебитомери
▶ Клапани за ограничаване на дебита
▶ Клапани за ограничаване на налягането
▶ Резервоари за масло



Bosch Kompetenz | Lenksysteme

Диагностика и сервиз

BBosch поддържа автосервизите в 
диагностиката и подмяната  на кормилното 
управление с тестово оборудване, 
диагностичен софтуер и технически съпорт. 
Освен това, Центърът за сервизно 
обучение на Bosch предлага широка гама 
от практични обучения. Следователно, 
Bosch предоставя цялостен пакет за 
улеснение на сервизите в диагностиката, 
разглобяването и асемблирането на 
кормилните системи. 

Bosch eXchange | Steering systems

Как ще направите ремонт на автомобил, 
базиран на стойността му, без компромиси 
с качеството? Отговорът е "Bosch 
eXchange" - пълна гама от фабрично 
възстановени резервни части. Обменните 
резервни части Bosch eXchange са също 
толкова функционални, колкото новите и 
имат същата гаранция – само че са с до 
30% по-евтини. 

Предимствата с един поглед
▶  Топ качество: Bosch прилага едни и същи

производствен и стандарти и за
производството, и за възстановяването на
резервните части

▶ Висока надеждност: Продуктите на Bosch
eXchange са обект на най-строги проверки на
функциите и качеството

▶ Изключително съотношение цена-качество:
с до 30% по-евтини от новите части

▶ Висока производителност благодарение на
иновативните технологии: подобренията по
новите части се включват и в процеса на
възстановяване

▶

Bosch eXchange за кормилни системи 
Ремонти според стойността 

Кормилните

системи на Bosch

се предлагат и като

резервни части от 

Bosch eXchange 



Роберт Бош ЕООД

Автомобилно оборудване

бул.Черни връх 51Б

www.bosch.bg
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Което задвижва вас, 
задвижва и нас

Технологиите на Bosch се ползват във всеки 
автомобил, по целия свят. За нас най-важни са 
хората и осигуряването на тяхната мобилност. 

Повече от 125 години им посвещаваме 
откривателския си дух, иновациите и нашата 
експертиза в развоя и производството. 

Продължаваме да усъвършенстваме уникалната 
си комбинация от резервни части, диагностични 
тестери, сервизно оборудване и услуги:

▶ Решения за ефективни автомобилни ремонти
▶ Иновативно сервизно оборудване и софтуер
▶ Най-богатата гама от нови и обменни резервни 

части в света
▶ Широка дилърска мрежа за бързи и надеждни 

доставки на авточасти
▶ Компетентна гореща линия
▶ Широкообхватна програма от обучения
▶ Специален продажбен и маркетингов съпорт

 

Повече ще научите на:
bosch-automotive-aftermarket.com




