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Спирачни апарати Bosch eXchange 
Преглед

Гамата спирачни апарати Bosch eXchange предоставя на сервизите висококачествена 

алтернатива за ремонт на леки и товарни автомобили на базата на стойността. Тези резервни 

части са тествани според стандартите за качество на оригиналното оборудване, но са на 

много по-изгодна цена. Ето защо сервизите могат да предложат на клиентите си атрактивни 

решения за ремонт, базирани на актуалната стойност на автомобила.
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Над 20 години опит
Bosch притежава десетилетен опит в 
преработката на авточасти. Вече над 20 години 
компанията предлага на сервизите промишлено 
възстановени спирачни апарати. 

Сертифицирано серийно възстановяване
Процесът на серийно възстановяване се 
извършва в сертифицираните заводи на Bosch 
в съответствие със стандартите, прилагани за 
оригиналното оборудване. Това гарантира 
високото качество и надеждността на 
продуктите на Bosch eXchange.

Богат асортимент
Bosch предоставя на сервизите за леки и 
товарни автомобили широкообхватна гама от 
възстановени оригинални спирачни апарати на 
различни производители. Портфолиото 
непрекъснато се разширява и усъвършенства, 
за да отговори на нуждите на сервизите и 
техните клиенти.

Високо пазарно покритие
С пазарно покритие от над 89% в Европа, 
гамата Bosch eXchange включва почти всички 
марки автомобили.

Голяма наличност на продуктите
Международната мрежа за продажби и 
логистика на Bosch се грижи за бързите 
доставки на необходимите резервни части.

Тествано качество
Спирачните апарати, преминали интензивните 
процедури на изпитване в заводите на Bosch, 
са етикетирани с оригиналния стикер Bosch 
eXchange.
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Продуктови детайли
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Спирачните апарати Bosch преобразуват идеално хидравличното налягане и така 

осигуряват оптимална спирачна ефективност. Предлагат се за широка гама от автомобили 

и са специално съобразени с изискванията на съответния тип превозно средство. Силните 

им страни: висока надеждност и дълъг експлоатационен живот.

Всички предимства

 ▶   Високо качество, безопасност 
и надеждност: При серийното 
възстановяване се спазват високи 
стандарти за качество и продуктите 
преминават през строги функционални и 
качествени тестове.

 ▶   Дълъг експлоатационен живот: 
Критичните компоненти и износващите се 
елементи във всички обменни спирачни 
апарати се заменят с нови части, които 
гарантират високо качество. Всички други 
компоненти се тестват, възстановяват се 
професионално или се заменят с нови, ако 
е необходимо.

 ▶   Модерни технологии: Технологичният 
напредък, имплементиран в оригиналните 
части, се прилага и при серийното 
възстановяване на спирачните апарати 
Bosch eXchange.

 ▶   Спестяване на ресурси и опазване 
на околната среда: В сравнение 
с производството на нови части, 
преработката намалява изразходването на 
суровини.

 ▶   Икономични ремонти въз основа на 
актуалната стойност на превозните 
средства: Продуктите на Bosch eXchange са 
по-рентабилни от продуктите от програмата 
за нови части на Bosch, като същевременно 
предлагат същата гаранция.

 ▶   Незабавна функционална готовност: 
Продуктите на Bosch eXchange са готови за 
монтаж и пасват прецизно в автомобила.

 ▶   Безопасен транспорт: Оптимална защита 
срещу повреди по време на доставката на 
продуктите на Bosch eXchange и връщането 
на употребяваните части.
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Процесът на серийно възстановяване

Получаване и сортиране на старите части
 ▶   Връщане на старата част чрез CoremanNet
 ▶   Точна идентификация, сортиране и анализ на 

използваните части
 ▶   Защита на старите части чрез процеса „връщане в 

кутията“ – back-in-box

Демонтаж, почистване и тестване
 ▶  Пълен демонтаж
 ▶   Почистване в съответствие с директивите за 

околната среда
 ▶   Детайлно тестване на компонентите въз основа на 

стандартите за оригиналното оборудване

Серийно възстановяване
 ▶   Подмяна на критичните компоненти и износените 

части
 ▶   Професионално възстановяване
 ▶   Тестване на размерите и функционалността на 

всички компоненти

Монтаж
 ▶   Монтаж на модула според най-новите стандарти за 

оригиналното оборудване  

Финален тест
 ▶   Всички тестове за функционалност и качество 

се извършват по стандартите за компонентите от 
оригиналното оборудване

Опаковка
 ▶   Запечатана опаковка като знак за тестван 

продукт и първокласно качество

Готов продукт на Bosch eXchange
 ▶   Същите стандарти за качество и тестове като 

за оригиналните части и следователно същата 
гаранция като за програмата от нови резервни 
части

Обменните части се различават една от друга. Процесът на серийно възстановяване, 

базиран на високата компетентност на Bosch, отчита тези разлики. За всяка отделна 

стъпка от преработката в сертифицираните заводи на Бош се прилагат изпитани, 

тествани и документирани процедури. Строга система за осигуряване на качеството 

следи целия процес. Това означава преди всичко едно: перфектно качество.
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Спирачни апарати Bosch eXchange
Детайли за серийното възстановяване

Знаете ли, че...? Съвет за сервизите

Parking brake actuator
▶  Inspect for damage
▶  If defective, complete  

replacement with a new part

Бутало
▶  Инспекция за 

дефекти
▶  При повреда се 

извършва пълна 
подмяна с нова част

Уплътнение 
на буталото
▶  Подмяна с 

нова част

Корпус на спирачния апарат
▶  Инспекция въз основа на спецификациите 

за оригиналното оборудване
▶  Професионална поддръжка
▶  Монтаж според най-новите спецификации 

за оригиналното оборудване
▶  Корпусът е с антикорозионна защита

Противопрахов маншет
▶  Подмяна с нова част

При ремонт на дисковитe спирачки 
(напр. при смяна на накладките или на 
спирачните апарати) направляващите 
щифтове трябва да се демонтират и 
да им се направи поддръжка. Това ще 
гарантира правилното функциониране на 
спирачния апарат.

Тази услуга може да се извърши с 
помощта на ремонтния комплект за 
дискови спирачки на Bosch.

Програмата от спирачни апарати на 
Bosch eXchange покрива

89%  

от европейските автомобили.

По време на серийната преработка на спирачните апарати всички възли се тестват и 

ревизират в съответствие с ясно определени спецификации. В зависимост от резултатите 

някои компоненти се заменят на 100% с нови.

Регулатор на актуатора на ръчната спирачка
▶  Инспекция за дефекти
▶  При повреда се извършва пълна 

подмяна с нова част
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Връщане на използваните части

Bosch eXchange разчита на изключителното качество - както на обменните части, така и 

на върнатите използвани компоненти. Услугата на CoremanNet осигурява безпроблемно, 

лесно и бързо връщане на старите части – като включва и прозрачно кредитиране на 

стойността на депозита.
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Процесът „връщане в кутията“ - back-in-box
Сигурното връщане на заменената част в 
оригиналната опаковка на доставения продукт 
от Bosch eXchange осигурява кредитиране на 
стойността на депозита и бърз мениджмънт 
на старите части, базиран на лесната 
идентификация на върнатия използван 
компонент.

Ясни категории на депозита
Ясна система с няколко категории депозити - 
директно при покупка и връщане.

Пълна прозрачност
В реално време се предлага изчерпателен 
преглед на основните опции за връщане на 

CoremanNet:  
критерии за връщане

Лесно връщане за клиента  
и кредитиране на стойността  
на депозита

1.  Артикулният номер на частта може да се 
идентифицира и е част от програмата за 
обменни продукти

2.  Използваната част отговаря на следните 
минимални технически изисквания:

     пълен комплект е
  не е разглобена 
  без механични повреди
  няма силна корозия
3.  Съответният продукт на Bosch eXchange 

е предварително закупен. Приемането 
се основава на баланса на старите и 
закупените обменни продукти.www.coremannet.com

Ясните критерии 
за връщане, 
бързото вземане 
и незабавното 
кредитиране на 
стойността на 
депозита осигуряват 
безпроблемно 
връщане на 
използваните части

Лесно връщане на 
използваната част чрез 
CoremanNet

старите части в зависимост от количеството и 
стойността им.

Пълно кредитиране на стойността на депозита
Ако всички критерии са изпълнени, депозитът 
се възстановява на 100%.
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Bosch eXchange 
пести ресурси и опазва околната среда.  
В сравнение с производството
на нови части, възстановяването 
намалява изразходването на суровини.

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

Ето защо вече 130 години посвещаваме откривателския си дух и 
нашата експертиза в развоя и производството, за да постигнем 
целите си. 

Доставяме на търговците и сервизите по целия свят модерно 
диагностично и сервизно оборудване и богата гама от резервни 
части за леки и товарни автомобили:

 ▶ 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

 ▶  Компетентен технически съпорт

 ▶  Широкообхватна програма от обучения

 ▶   Целенасочено стимулиране на продажбите и атрактивни 
маркетингови акции

Онова, което задвижва 
вас, задвижва и нас

Роберт Бош ЕООД
Автомобилно оборудване

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

www.bosch.bg

Повече ще научите на: 
www.bosch.bg


