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Компетентността на Бош | Запалителни свещи 

Технологиите от моторните спортове завладяват пътя
Ефективна мобилност със запалителните свещи Bosch

Отборите за моторни спортове от целия 
свят разчитат на запалителните свещи 
Bosch. Иновациите и опитът от ралитата 
се прилагат и в серийното производство 
на запалителни свещи за леки 
автомобили. Те осигуряват изключителна 
мощност на двигателя и гарантират 
надеждна и ефективна ежедневна 
мобилност за милиони хора.

Системна компетентност и ноу-хау
Бош притежава всеобхватно ноу-хау и 
богат опит в областта на технологиите за 
бензиново впръскване и запалване. В 
тясно сътрудничество с производителите 
на автомобили Бош разработва 
запалителни свещи за първоначално 
вграждане, съобразени със 
специфичните изисквания на всеки 
двигател. Иновативните запалителни 
свещи за състезателните автомобили се 
използват и в превозните средства от 
серийното производство, но в 
модифицирани версии.

Технология на запалителните свещи за 
разнообразни приложения
Модерните двигатели поставят високи и 
твърде различни изисквания към 
запалителните свещи. При 
производството им Бош използва 
различни сплави за електродите със 
специфични предимства, за да може да 
отговори точно на специалните 
потребности на съответния двигател. 
Бош предлага подходящи запалителни 
свещи не само за леките автомобили от 
серийното производство. Програмата 
включва и свещи за малки двигатели, 
както и за промишлени приложения. 
Разбира се, има и специфични 
запалителни свещи за превозните 
средства, задвижвани с газ и метан. 

Иновации за бъдещето

Бош представя първата си запалителна свещ 
заедно с високоволтово магнето, като с това 
поставя исторически жалон на пътя към 
бързо разрастващото се автомобилно  
производство през следващите десетилетия.  

Още през 
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Обзор | Запалителни свещи

Разработчик на системи и компоненти
Благодарение на тясното си сътрудничество с 
производителите на автомобили, Бош притежава 
изключително ноу-хау в областта на 
запалителните свещи, както и на системите за 
бензиново впръскване. Поради това Бош предлага 
богата гама от запалителни свещи и компоненти 
на запалването, съответстващи на специфичните 
изисквания на различните двигатели на пазара.

Технологична компетентност
Следпродажбеният пазар също се възползва от 
иновациите в моторните спортове и оригиналното 
оборудване. Най-актуалните тенденции и 
технологии се прилагат и в производството на 
запалителни свещи за серийните леки автомобили 
и често дори се усъвършенстват, преди да се 
появят на пазара за резервни части и в сервизите. 

Обширно пазарно покритие
Със световно пазарно покритие от почти 95%, Бош 
доставя подходящи запалителни свещи за почти 
всички видове превозни средства в съответствие със 
специфичните изисквания на съответния двигател.

Високо качество
След първата запалителна свещ на Bosch, пусната 
през 1902 г., са регистрирани още няколко патента.
След тях са методът на непрекъснато лазерно 
заваряване (CW), който значително увеличава 
издръжливостта на заварената връзка на 
централния електрод. Иновативните сплави с никел, 
итрий и благородни метали гарантират дълъг 
експлоатационен живот. Производствени методи 
като уплътняване посредством индукционно 
нагряване, никелиран корпус и резба на свещта 
осигуряват висока надеждност и удължен срок на 
експлоатация.

Запалителни свещи 
Обзор

Модерните автомобили трябва да се справят с все по-сериозни предизвикателства. Те 
се оценяват въз основа на фактори като икономия на гориво, ниски емисии и 
удоволствие от шофирането. Много производители разчитат на високото качество, 
надеждността и производителността на запалителните свещи Bosch за оригиналното 
оборудване на техните автомобили. 



Продуктова програма и детайли I Запалителни свещи от благородни метали

Запалителни свещи от благородни метали 
Продуктова гама и детайли 

Запалителните свещи pin-to-pin на Bosch 
са специално разработени за бензинови 
двигатели с придирчиви характеристики 
на запалването, като висока степен на 
рециркулация на отработените газове 
или бедна гориво-въздушна смес.

Двата съвсем тънки 
електрода от благороден метал
гарантират висока скорост на              

е             нергиен пренос и надеждно       
запалване.

Запалителни свещи pin-to-pin
Анкета за читателите на  „auto motor und sport” 
за най-добрата марка за 2019, брой 07/2019

Запалителните свещи 
Bosch бяха обявени за най-
добрата марка
Вече за 14-ти път читателите 
на известното германско 
автомобилно списание “auto 
motor und sport” избраха най-
добрите марки в областта на 
автомобилните аксесоари, 
доставчиците и услуги в 
реномираната читателска 
анкета „НАЙ-ДОБРИТЕ 
КОЛИ“ (брой 07/2019). 

Bosch 
Platinum

Bosch 
double-Platinum

Bosch 
Iridium

Bosch 
double-Iridium

Диапазон на 
приложение

Запалителните свещи Bosch Platinum, Double-Platinum, Iridium и Double-Iridium носят името на 
използвания тип сплав от благородни метали. Те предлагат първокласна технология, 
базирана върху оригиналното оборудване и проектирана според изискванията на съответния 
двигател.

Приложение

Предимствата с 
един поглед

 Изключителна защита на двигателя благодарение на никелирания корпус 
и резба

 Отлично запалване за висока производителност поради специално 
разработения централен електрод от благороден метал или от сплав от 
благородни метали

 Безпроблемна смяна на свещта поради фабрично настроеното 
междуелектродно разстояние 

 Висока износоустойчивост поради високата топлопроводимост на
централния електрод

 Надеждни термични характеристики благодарение на термоусаждащия
монтаж

Наред с акумулаторите, филтрите, чистачките, 
автосервизните вериги и инструментите Bosch, и 
запалителните свещи Bosch  бяха избрани за „най-
добра марка“.



Технология I Запалителни свещи High-performance 

Запалителни свещи High-performance 
Технология 

Специален керамичен материал
с висока диелектрична якост

Съвсем нов дизайн
на носа на изолатора

Оптимизиран дизайн
на изолатора

Централен електрод от изключително 
фин благороден метал, заварен със 
CW лазерен процесЛазерно заварен центриран електрод 

за маса за надеждно запалване

Чашкова клема

Двигателите с намален работен обем или с 
по-малко цилиндри (даунсайзинг) и 
повишена компресия се нуждаят от по-

високо напрежение на 
запалване. За тази цел Бош 
разработи запалителни 
свещи с удължен изолатор за 
подобрена устойчивост на 
искри. За компенсация на 
дължината те са оборудвани 
с така наречената чашкова 
клема. 

Твърда некомпресируема
уплътнителна шайба

Специфично ориентирана резба
спрямо позицията на електрода за маса

При двигателите с модерни системи за 
директно бензиново впръскване, 
идеалното подравняване свещта към и

инжекционния клапан е 
решаващо за перфектното 
запалване на горивната 
смес. За точното 
позициониране в горивната 
камера, запалителните 
свещи Bosch са оборудвани 
с твърда некомпресируема 
шайба и специално 
ориентирана резба.  

Твърда шайба



Bosch Nickel Bosch super 4

Диапазон на приложение Запалителните свещи Bosch Nickel са 
оборудвани с електрод за маса, изработен от 
никелова сплав. Те са с превъзходна 
технология и се предлагат за широк спектър 
от приложения.

Запалителните свещи Bosch Super 4 
осигуряват особено висока защита срещу 
замърсяване с въглерод благодарение на 
технологията за повърхностен разряд. Те са 
перфектната алтернатива за по-старите 
модели леки автомобили.

Приложение

 Изключителна защита на двигателя 
благодарение на никелирания корпус и 
резба

 Плавна работа на двигателя и стабилно 
ускорение поради високата 
топлопроводимост на електрода за 
маса, изработен от никелова сплав

 Безпроблемна смяна на свещта поради 
фабрично настроеното 
междуелектродно разстояние 

 Висока износоустойчивост поради 
високата топлопроводимост на 
централния електрод с медна 
сърцевина

 Надеждни термични характеристики 
благодарение на уплътняване 
посредством индукционно нагряване

  Изключителна защита на двигателя 
благодарение на никелирания корпус и 
резба

 Изключителна защита срещу 
замърсяване с въглерод благодарение на 
технологията за повърхностен разряд

 Безпроблемна смяна на свещта поради 
фабрично настроеното междуелектродно 
разстояние 

 Ускорение без забавяне и икономия на 
гориво поради перфектното запалване  с 
помощта на четири тънки електрода с 
дълги искрови дъги

 Надеждни термични характеристики 
благодарение на уплътняване 
посредством индукционно нагряване

Запалителни свещи без благородни метали 
Продуктова гама и детайли 

Продуктова гама и детайли I Запалителни свещи без благородни метали 

Бързият начин да намерите съответстващия продукт

Автомобилният каталог Bosch eCat-онлайн

▶ Безплатен онлайн каталог на резервни 
части

▶ С богата допълнителна информация 
включително 360° изображения на 
продуктите

▶ Предлага се на 28 езика

www.bosch-automotive-catalog.com

Предимствата с един поглед



Запалителни свещи Bosch за малки двигатели Индустриални запалителни свещи Bosch

Диапазон на приложение Запалителните свещи Bosch Nickel за малки 
двигатели са с електрод за маса, изработен от 
никелова сплав. Те се имат широк спектър от 
приложения.

Индустриалните запалителни свещи на 
Bosch се предлагат като Bosch Double-
Platinum и Double-Iridium. Използват се в 
стационарни газови двигатели.

Приложение

Предимствата с един поглед  Изключителна защита на двигателя
благодарение на никелирания корпус и
резба

 Първокласно поведение при стартиране,
тъй като технологията на запалителните
свещи е разработена според изискванията
на съответния двигател

 Безпроблемна смяна на свещта поради
фабрично настроеното разстояние между
електродите

 Висока износоустойчивост поради здравия
и издръжлив централен електрод,
изработен от никел

 Надеждни термични характеристики
благодарение на уплътняване
посредством индукционно нагряване

 Изключителна защита на двигателя
благодарение на никелирания корпус и
резба

 Първокласна запалимост за висока
производителност благодарение на
специално разработените сплави на
централния електрод и на електрода за
маса

 Безпроблемна смяна на свещта поради
фабрично зададеното разстояние между
електродите

 Висока износоустойчивост поради високата
топлопроводимост на централния електрод

 Надеждни термични характеристики
благодарение на уплътняване посредством
индукционно нагряване

2.

3.

*

1. Разопаковайте новата свещ

2. Не смазвайте резбата.
Завийте свещта на ръка, докато
влезе в главата на
цилиндъра.
 3. Сега затегнете свещта
с гаечен ключ и
задължителния специфичен
въртящ момент,
напр. 23 Nm.

Монтаж:

Съвети за сервизите Налични опаковки

Запалителните свещи Bosch се предлагат в 
опаковки с различни размери, съобразени с 
нуждите на пазара.

Запалителни свещи за специални приложения 
Продуктова гама и детайли 

Продуктова гама и детайли I Запалителни свещи за специални приложения 

напр. 
23 Nm



  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: 
www.bosch.bg

Tова, 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 уреди, сервизно оборудване и 
услуги:
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Роберт Бош ЕООД
Автомобилно оборудване

София 1407
Бул. Черни връх 51Б
Бизнес център FPI, сграда 2

www.bosch.bg


