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Øjne, der løber i vand og klør, samt nyseanfald er ret ubehagelige aspekter ved foråret 
for mange mennesker, der lider af pollenallergi. Disse allergiske reaktioner er specielt 
ubehagelige, når man kører bil. Også finstøvpartikler og udstødningsgasser fra forankørende 
biler kan være ubehagelige – især for børn. Her kan Bosch-kabinefiltre lindre symptomerne. 
Allergifremkaldende stoffer, bakterier og finstøvpartikler indfanges effektivt inden de når ind i 
kabinen.

Beskyttelse for allergikere: 
Unge og gamle
Bosch-kabinefiltre

Bosch – en stærk partner for kabinefiltre
▶  Hele produktprogrammet omfatter flere end 

500 filtre fra en enkel kilde
▶ Markedsdækning på 95 %
▶  Opdateret produktprogram med ca. 40 nye 

produkter hvert år
 
Bosch-kabinefiltre beskytter de to mest dyrebare 
ting ved en bil: føreren og passagererne. Her 
må man ikke gå på kompromis med hensyn til 
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produktkvaliteten. Hvert Bosch-kabinefilter 
består af materiale af højeste kvalitet og har 
gennemgået en præcis produktionsproces.

Øget bevidsthed omkring helbredet og en øget 
opmærksomhed med henblik på finstøvpartikler 
og allergier blandt førerne bringer kabinefiltre 
og drag fordel af denne ekstra forretning! 

Vidste du det?

Allergier bliver mere og mere udbredt. I 
Storbritannien alene lider ca.
 

18 millioner 
mennesker af pollenallergi.

Bosch Automotive eCat-online 
katalog

Den hurtige vej til det rigtige produkt
▶ Gratis online-reservedelskatalog
▶  Med et hav af ekstrainformationer og 

360° produktbilleder
▶ Findes på 28 sprog
 
 
 
 
 

www.bosch-automotive-catalog.com

Source: Office for National Statistics Population, 2012. Undersøgelse 
udført af professor Jean Emberlin, direktør for National Pollen and 
Aerobiology Research Unit. April 2000. 
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Produktprogram
Kabinefiltre

Funktion FILTER+ Aktivkulfilter Standardfilter
Bosch FILTER+ – et plus for 
helbredet, med antiallergene 
og antibakterielle effekter. 
Forbedret luftkvalitet i bilen.

Bosch aktivkulfiltre – mærk-
bart renere og mere behagelig 
luft inde i bilen.

Bosch standardkabinefiltre 
– ren luft i bilen. 

Neutraliserer allergener og bakterier  

Filtrerer finstøvpartikler 
(op til 99 % af PM2,5 µm)

Bortfiltrerer ildelugtende og 
sundhedsskadelige gasser (ozon, smog, 
udstødningsgasser)

  

Bortfiltrerer pollen og finstøvpartikler 
(op til 100 % of PM10 µm)    

Beskytter klimaanlægget    
Forebygger tilduggede ruder   
Dækning       

Mulige følger ved forurenede filtre:
▶ Dårligt udsyn pga. duggede ruder, nedsat sikkerhed
▶ Øget koncentration af forurenende stoffer inde i bilen
▶ Allergiske reaktioner, fx nysen
▶ Nedsat funktion af klimaanlægget pga. aflejringer på fordamperen

Bosch anbefaler at udskifte kabinefiltre hver 15.000 km eller en 
gang om året.

Værkstedstip:
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Produktdetaljer
FILTER+ kabinefiltre 

Bosch FILTER+ – et plus for helbredet, med antiallergiske og antibakterielle effekter. 
Forbedret luftkvalitet i bilen.

Produktprogrammet omfatter ca.  160 mio. biler i Europa

Fordele på et blik 
▶  Udskadeliggør allergifremkaldende stoffer og 

fastholder dem vedvarende, eliminerer bakte-
rier i et specielt antibakterielt lag

▶  Filtrerer næsten 100 % af alle finstøvpartikler 
(partikelstørrelse op til 2,5 µm), samt sod og 
pollen i et ultrafint mikrofiberlag

▶  Neutraliserer skadelige og ildelugtende gasser 
i et lag af aktivkul

▶  Beskytter klimaanlægget og forbedrer udsy-
net ved at reducere aflejringer 

▶  Nem montering ved hjælp af vedlagt installati-
onsvejledning

Attraktiv emballage

▶  FILTER+ funktion og fordele nøje forklaret 
til kunden

▶  Inkl. kort kode, reservedelsnummer, 
applikations- og EAN-kode

▶ Installationsvejledning inkluderet
▶  QR-kode for hurtig adgang til 

supplerende oplysninger



FILTER+ kabinefiltre  
Teknologi

Technologi | Filter+ kabinefiltre

1 Antiallergisk lag

2  Aktivkullag

3 Ultrafint milkofiberlag

4 Bærelag

Ildelugtende og 
sundhedsskadelige gasser

Støv

Pollen

Udstødningsgas
Bakterier Sod

Salgssupport

Videoklip på internettet

Antibakteriel funktion: 
Sølvioner 
gennemtrænger og 
dræber bakterier

Det antiallergiske lag filtrerer 
vedvarende allergene stoffer 
ved at integrere dem i en 
molekylær gitterstruktur og 
uskadeliggøre dem.

Finstøv

Allergene 
stoffer

FILTER+ kabinefiltre
Kvalitetstests

Filtreringseffekt 
Filterets effektivitet, eller evnen til at filtrere partikler, 
er et vigtigt kvalitetskriterie for bedømmelsen af 
kabinefiltres kvalitet. Bosch har fået des FILTER+ og 
et sammenligneligt OE-filter testet af det uafhængige 
institut Fiatech GmbH, Germany i 2017.  
Målingen overholdt kravene i ISO 11155-1.

Testresultater 
Bosch FILTER+ yder den bedste beskyttelse mod 
indånding af finstøvpartikler (partikelstørrelse 
>2,5μm). Det overgår endda effekten af 
sammenlignelige OE-filtre.

Testresultater
Bosch FILTER+ yder højteffektiv beskyttelse mod 
allergier på samme niveau som sammenlignelige OE-
filtre.

Vidste du det?

Sammenlignelighed af diameteren på 
et menneskeligt hår (0,06 mm) og en 
finstøvpartikel (PM2,5 μm = 0,0025 mm).

Diameter 
0,06 mm Diameter

 0,0025 mm
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Aktivkul-kabinefiltre
Produktdetaljer

Produktdetaljer I Aktivkul-kabinefiltre

Fordele på et blik 
▶  Neutraliserer skadelige og ildelugtende gasser 

i et lag af aktivkul

▶  Filtrerer effektivt alle finstøvpartikler samt 
sod og pollen i et ultrafint mikrofiberlag

▶  Beskytter klimaanlægget og forbedrer 
udsynet ved at reducere aflejringer 

▶ Nem montering ved hjælp af vedlagt    
  installationsvejledning

Bosch aktivkul-kabinefiltre – mærkbart renere og mere behagelig luft inde i bilen.

Vidste du det?

Et gram aktivkul kul har en indvendig 
overflade på ca. 

1 000  m² 
En teske aktivkul har dermed den samme 
overflade som en hel fodboldbane.

Aktivkul-kabinefiltre
Teknologi

Teknologi I aktivkulkabinfiltre

Vidste du det?

Aktivkullet fremstilles af kokosnødskaller 
og knuses i hermetisk lukket atmosfære. 
Vanddamp med en temperatur på 

800° C 
anvendes til at fremstille den svampeagtige 

struktur.

1 Forfilter

2 Ultrafint milkofiberlag

3  Aktivkullag

4 Bærelag

Ildelugtende og 
sundhedsskadelige 
gasser

Støv

Pollen

Udstødningsgas

Finstøv

Sod

Den svampelignende struktur neutraliserer 
sundhedsskadelige og ildelugtende gasser.



Standardkabinefiltre
Produktdetaljer
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Bosch standardkabinefiltre – ren luft i bilen. 

Vidste du det?

En speciel prægning af filtermediet øger 
stabiliteten og filterets overflade.

Fordele på et blik 
▶  Filtrerer næsten 100 % af alle finstøvpartikler 

samt sod og pollen i et ultrafint mikrofiberlag

▶  Beskytter klimaanlægget og forbedrer 
udsynet ved at reducere aflejringer 

▶ Nem montering ved hjælp af vedlagt 
installationsvejledning

Standardkabinefiltre
Teknologi

Teknologi I Standardkabinefiltre

Pollen

1 Forfilter

Støv

Pollen

Finstøv

2 Ultrafint milkofiberlag

3 Bærelag

Det nye produktprogram af ACS-enheder for R134a og R1234yf: 
Bosch's A/C løsninger for at lette den daglige forretning for dit 
værksted 

Værkstedstip:

▶ Den drejelige styreenhed gør ACS meget betjeningsvenlig
▶ Konstrueret til service, for nem og effektiv indvendig    
vedligeholdelse af ACS
▶ Med Smartphone-app'en er trådløs kommunikation med ASC- 
 enheden lige ved hånden
▶ Integreret lækagesøgningssystem for inertgas (NOx, kvælstof,  
 formiergas)

Takket være deres elektrostatiske opladning 
tiltrækker kvalitetsmikrofiltre selv de mindste 
partikler og filtrerer dem fra luften.



What drives you, 
drives us

Robert Bosch A/S

Automotive Aftermarket
Telegrafvej 1
2750 Ballerup

bosch-automotive.com 
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Bosch anvendes i næsten alle biler i hele verden. Vi 
har fokus på mennesker og deres mobilitet.

Derfor har vi i 125 år brugt vores pionerånd og 
erfaring inden for områderne forskning og 
produktion til at opnå dette mål.

Vi vil fortsat arbejde på vores unikke kombination af 
løsningsmodeller for reservedele, diagnosesystemer, 
værkstedsudstyr og service:

� Løsninger til effektiv reparation af køretøjer

�  Innovativt værkstedsudstyr og -software

� Verdens største udvalg af reservedele – både nye 
dele ogombytningsdele

� Stort forhandlernetværk med hurtig og pålidelig 
levering af reservedele

� Kompetent hotlinesupport

� Omfattende uddannelses- og oplæringstilbud

� Målrettet salgs- og salgs- og 
markedsføringssupport

Læs mere på:
bosch-automotive.com 


