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Systémy řízení Bosch



Přehled

Systémy řízení Bosch zákazníky přesvědčí precizními vlastnostmi při jízdě. Autoservisy 
mohou těžit z rozsáhlého programu, který je vybudován na základě mnohaletých zkušeností 
s dodávkami do prvovýbavy. Tento program stanovuje měřítka na trhu s náhradními díly. 
Nabídka zahrnující diagnostickou techniku a servisní služby poskytuje optimální řešení pro 
téměř každý požadavek.

Systémy řízení

Přehled | Systémy řízení

Více než 70 let zkušeností
Společnost Bosch vyrábí Systémy řízení již 
od roku 1945 ve výrobním závodě v městě 
Schwäbisch Gmünd. Výsledkem dlouholetých 
zkušeností jsou systémy řízení Bosch v kvalitě 
pro prvovýbavu. 

Vybavení pro budoucnost
Vzhledem k tomu, že společnost Bosch dodává 
systémy řízení také do prvovýbavy, nachází se 
v nabídce pro aftermarket záhy nové a inovativní 
produkty.

Správné řešení pro každého
Společnost Bosch nabízí svým zákazníkům 
rozsáhlé portfolio systémů řízení, čerpadel řízení, 
montážních dílů a příslušenství.

Tyto produkty jsou k dispozici pro opravy 
odpovídající časové hodnotě vozidla jako 
výměnné díly v rámci programu Bosch eXchange.

Kompetentní partner
Společnost Bosch dodává nejen produkty, ale 
podporuje také zákazníky, mimo jiné 
diagnostickými řešeními, montážními návody 
a technickým know-how.

Celosvětová síť
Síť s mezinárodní odbytovou a logistickou sítí 
Bosch zaručuje rychlou dostupnost dílů.
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Program a produktové detaily
Systémy řízení pro osobní vozidla

 ▶ Dlouhá životnost systémů řízení a čerpadel: 
Výroba se provádí v souladu s nejnovějšími 
normami a jsou používány pouze přísně 
testované materiály

 ▶ Profesionální podpora: Společnost Bosch 
nabízí komplexní podporu pro demontáž, 
montáž a uvedení do provozu

Hydraulické systémy a čerpadla řízení

Elektrické systémy řízení

Hydraulické systémy řízení  Čerpadla řízení
Hydraulický systém řízení: milionkrát osvědčená a velmi přesná 
klasika mezi systémy řízení

Čerpadla řízení pro snadné řízení u hydraulických systémů řízení

 ▶ Hydraulické systémy řízení
 ▶ SERVOTRONIC®
 ▶ Aktivní systémy řízení

 ▶ Lamelová čerpadla
 ▶ Přestavovací čerpadla VARIOSERV®
 ▶ Elektrohydraulická čerpadla
 ▶ Tandemová čerpadla

Elektrické systémy řízení
Elektrické systémy řízení pro efektivní a přesné řízení s posilovačem a s možností připojení asistenčních systémů řidiče

 ▶ Servolectric®

 ▶ Spolehlivé systémy řízení pro bezpečnou 
jízdu: Systémy řízení společnosti Bosch 
procházejí přísnými testy funkce a kvality 
ještě před tím, než se dodávají zákazníkům

Výhody v přehledu
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Program a produktové detaily
Systémy řízení pro užitková vozidla

 ▶ Dlouhá životnost systémů řízení a čerpadel: 
Výroba se provádí v souladu s nejnovějšími 
normami a jsou používány pouze přísně 
testované materiály

 ▶ Rychlý návrat do provozu: Na základě vysoké 
dostupnosti produktů Bosch jsou užitková 
vozidla rychle zpět na silnici

Systémy a čerpadla řízení

Montážní díly a příslušenství

Systémy řízení Čerpadla řízení
Robustní systémy řízení pro užitková vozidla: zvlášť spolehlivé 
pro velké zatížení

Čerpadla řízení pro snadné řízení u hydraulických systémů řízení

 ▶ RB-Servocom®
 ▶ Polobloky hydraulického řízení pro jeřáby

 ▶ Lamelová čerpadla
 ▶ Přestavovací čerpadla VARIOSERV®
 ▶ Tandemová čerpadla
 ▶ Radiální pístová čerpadla

Montážní díly a příslušenství
Díly a příslušenství pro systémy řízení užitkových vozidel

 ▶ Úhlové převodovky
 ▶ Hřídele řízení
 ▶ Sloupky řízení
 ▶ Kulové klouby
 ▶ Křížové klouby

 ▶ Pracovní válce
 ▶ Ukazatelé průtoku
 ▶ Omezovací ventily průtoku
 ▶ Ventily pro omezení tlaku
 ▶ Olejové nádržky

 ▶ Profesionální podpora: Společnost Bosch 
nabízí komplexní podporu pro demontáž, 
montáž a uvedení do provozu

 ▶ Spolehlivé systémy řízení pro bezpečnou 
jízdu: Systémy řízení společnosti Bosch 
procházejí přísnými testy funkce a kvality 
ještě před tím, než se dodávají zákazníkům

Výhody v přehledu



Diagnostika a servis

Společnost Bosch podporuje 
autoservisy při diagnostice a výměně 
systémů řízení diagnostickými 
zařízeními, diagnostickým softwarem 
a technickou podporou. Kromě toho 
je k dispozici také široká nabídka 
na praxi orientovaných školení 
ve školicích centrech Bosch. Společnost 
Bosch nabízí kompletní sady, které 
autoservisům usnadní diagnostiku, 
demontáž i montáž systémů řízení.

Bosch eXchange | Systémy řízení

Bosch eXchange pro systémy řízení

Jak zajistit efektivní opravu vozidla 
odpovídající jeho časové hodnotě, 
aniž by byla ohrožena kvalita opravy? 
Odpověď nabízí program Bosch eXchange 
s kompletním sortimentem sériově 
repasovaných náhradních dílů. Výměnné díly 
z programu Bosch eXchange fungují stejně 
dobře jako nové díly, ale jsou při zachování 
stejné záruky až o 30 % levnější.

Výhody v přehledu
 ▶ Vysoká kvalita: Při repasování u společnosti 

Bosch se používají stejné výrobní normy jako 
u nových dílů

 ▶ Vysoká spolehlivost: Produkty Bosch 
eXchange jsou testovány podle nejpřísnějších 
testů funkce a kvality

 ▶ Vynikající poměr ceny a výkonu: Až o 30 % 
levnější než obdobné nové díly

 ▶ Vysoký výkon díky použití inovativních 
technologií: Vylepšení produktů z výroby 
nových dílů se uplatňují také u sériového 
repasování

Opravy odpovídající časové hodnotě vozidla

Díly řízení Bosch 

jsou také k dispozici jako 

výměnné díly  

Bosch eXchange



Nás posouvá vpřed to, 
co posouvá také vás

Prodejce ve vašem okolí:

Robert Bosch odbytová s. r. o.
Automobilová technika

Radlická 350/107d
15800 Praha 5

www.bosch.cz
www.bosch.sk

Technologie Bosch jsou používány po celém 
světě téměř ve všech vozidlech. Zde jsou pro nás 
vždy v popředí lidé a zajištění jejich mobility.

Těm jsme věnovali více než 125 let našeho 
průkopnického ducha, výzkumu, výroby 
a odborných znalostí.

Pro ně také bez ustání pracujeme na unikátní 
kombinaci náhradních dílů, diagnostiky, 
dílenského vybavení a servisních služeb:

 ▶ řešení pro efektivní opravy vozidel

 ▶ inovativní dílenské vybavení a software

 ▶ celosvětově největší nabídka náhradních dílů 
jak nových, tak výměnných

 ▶ široká síť obchodních zástupců pro rychlé 
a spolehlivé dodávky náhradních dílů

 ▶ kompetentní poradenství prostřednictvím 
hotline 

 ▶ rozsáhlá nabídka vzdělávání a školení

 ▶ cílená prodejní a marketingová podpora

Více informací na adrese:
www.bosch-automotive-aftermarket.com
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