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Kosten-efficiënte oplossingen 
Bosch eXchange-producten

Mensen en hun auto's - voor sommigen 
gewoon een vervoermiddel, voor anderen 
een passie. Wat hun standpunt ook is, er is 
één ding dat alle voertuigeigenaren 
gemeen hebben: als het gaat om 
herstellingen in de werkplaats, willen ze 
allemaal het beste voor hun voertuigen - 
vervangingsonderdelen van topkwaliteit 
tegen een scherpe prijs. Dankzij Bosch 
eXchange kunnen werkplaatsen perfect in 
deze wens voorzien.

Reserveonderdelen, diagnose en 
onderhoud

Naast de hoogwaardige Bosch eXchange-
onderdelen omvat het werkplaats- en 
retailassortiment ook moderne 
werkplaatsuitrusting voor diagnose, 
onderhoud en reparaties alsook speciale 
opleidingen. Bosch biedt dan ook een 
compleet pakket aan dat het de 
werkplaatsen eenvoudig maakt om 
onderdelen te diagnosticeren, 
installeren of demonteren.

Competentie en knowhow
Dankzij jarenlange ervaring en volledige 
systeemkennis kent Bosch de technische 
vereisten van het voertuig door en door. 
Tevens is dit aspect van groot belang 
voor zowel de after-sales service als voor 
de revisie van de gebruikte onderdelen 
(d.w.z. het gebruikte product). Het staat 
garant voor betrouwbare 
reserveonderdelen en tevreden klanten.

Globale aanwezigheid
Meer dan 14.000 medewerkers in 150 
landen en een uitgebreid 
distributienetwerk zorgen voor de 
werkplaatsondersteuning en de lokale 
beschikbaarheid van het Bosch-
reserveonderdelenassortiment.

 Wist u dat?

Bosch heeft meer dan

50 jaar
ervaring in de revisie van auto-
onderdelen. De eerste starters en 
dynamo's werden al in 1959 gereviseerd.

Bosch-competentie | Bosch eXchange



Bosch eXchange
Algemeen overzicht

De vraag naar gereviseerde producten is nog nooit zo groot geweest - en niet uitsluitend voor 
oudere voertuigen. Maar hoe kan er aan die eis worden voldaan zonder afbreuk te doen aan de 
kwaliteit?  Het antwoord: Bosch eXchange. Dankzij het volledige assortiment aan serie 
gereviseerde producten blijkt de herstelling met reserveonderdelen een echt succes voor 
werkplaatsen.

Volledig assortiment
Het ruildeelprogramma van Bosch bestaat voor 
een deel uit serie gereviseerde producten. Het 
uitgebreide programma wordt immers aangevuld 
met nieuwe onderdelen om een hoge markt- en 
leveringscapaciteit te kunnen bereiken.

Premium kwaliteit en betrouwbaarheid
Bosch eXchange-producten staan bekend om hun 
uitstekende kwaliteit en betrouwbaarheid. Voor 
Bosch eXchange-producten gelden dezelfde 
normen als voor nieuwe onderdelen en ze 
worden onderworpen aan strenge functionele en 
kwaliteitstesten.

Aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding 
Dankzij de prijzen die tot 30% lager liggen dan 
bij nieuwe onderdelenprogramma's zijn Bosch 
eXchange-producten de optimale oplossing voor 
kosten-efficiënte herstellingen met dezelfde 
garantie.

Innovatieve technologieën
Bosch bevordert voortdurend op alle gebieden de 
ontwikkeling van de automobieltechniek. Dat blijkt 
een enorm voordeel voor Bosch eXchange, omdat de 
verbeteringen die uit de productie van nieuwe 
ononderdelen voortvloeien ook i de serierevisie 
worden doorgevoerd.

Verantwoordelijkheid en duurzaamheid
Het hergebruik van producten ondersteunt het 
duurzaam omgaan met natuurlijke hulpbronnen. 
Door oude onderdelen in te zamelen en te 
retourneren voor revisie leveren de werkplaatsen 
een belangrijke bijdrage aan de circulaire 
economie.
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Bosch Electronic Service

1:1 REMAN

Bosch eXchange 
Productassortiment

Energiemanagement

▶ Starters

▶ Dynamo’s

Dieselinjectiesystemen

▶ Common rail-injectoren en
hogedrukpompen

▶
▶
▶

Unit-injectorsystemen
Unit-pompen
Unit-pompsystemen

▶ Denoxtronic®-voedingsmodule

▶
▶

▶ CP4-pompen
Volledige verstuiverhoudercombinaties
Injectoren en hogedrukpompen voor
industriël toepassingen en speciale
voertuigen

▶ PSG5/DMV voor verdelerpompen

Stuurinrichting
▶ Stuurpompen
▶ Hydraulische stuurinrichtingen
▶ Elektrische stuurinrichtingen
▶ Regelcilinders

Remklauwen 

▶ Universeel assortiment voor de meest
voorkomende personenwagens

Motormanagement

▶ Hittedraad- en hittefilm-  
 luchtmassameters

▶ Ontstekingsverdelers

De vakkundige service 
voor elektronica binnen en 
rondom het voertuig

▶ Eenvoudig proces
▶ Betrouwbare

oplossingen
▶ Snelle service

bosch-repair-service.com

Wist u het?

Met de Bosch Classic-hersteldienst kunnen 
onderdelen van klassieke auto's worden 
hersteld om hun waarde te behouden - met 
origineel gereedschap en originele 
testtechnologie.

bosch-classic.com

Productassortiment | Bosch eXchange
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Bosch eXchange 
Details van de serierevisie

Proeven, tests en gedocumenteerde procedures worden toegepast op elke stap van de 
gecertificeerde serierevisie. Tegelijkertijd wordt het hele proces gecontroleerd door een strikt 

kwaliteitsbewakingsysteem. Dit betekent vooral één ding: kwalitatief hoogwaardig resultaat.

Ontvangst en bewaring van 
gebruikte onderdelen

 Demontage, reiniging en testen

Serierevisie

Montage

Finale test

Verpakking

Product Bosch
eXchange - proces
voltooid

Gereviseerd product

Gebruikte onderdelen

Ontvangst en bewaring van gebruikte onderdelen

▶ Retourneren van gebruikte onderdelen via CoremanNet
▶ Nauwkeurige identificatie, sortering en analyse van

gebruikte onderdelen
▶  Bescherming van gebruikte onderdelen door "back in

box"-systeem
 Demontage, reiniging en testen
▶ Volledige demontage
▶  Reiniging volgens de milieurichtlijnen
▶  Uitgebreid testen van componenten volgens de

specificaties van originele uitrusting

Serierevisie
▶ Vervanging van kritische onderdelen en slijtdelen
▶ Vakkundige revisie
▶  Dimensionele en functionele testen van alle onderdelen

Montage
▶  Montage van de eenheid volgens de meest recente

specificaties van de originele uitrusting
▶  Implementatie van alle productverbeteringen die bij

de productie van nieuwe onderdelen worden
toegepast

Industrieel revisieproces | Bosch eXchange

Finale test
▶  Voor de functionele en kwaliteitstesten gelden

dezelfde normen als voor OE-onderdelen.

Verpakking
▶ Verzegelde en gecertificeerde Bosch eXchange-

verpakkingen kenmerken de geteste producten en
benadrukken de topkwaliteit.

Product Bosch eXchange - proces voltooid
▶  Dezelfde kwaliteitsnormen en -tests als voor

originele onderdelen betekent dus dezelfde
garantie als voor nieuwe
onderdelenprogramma's.



Bosch eXchange
Gebruikte onderdelen retourneren

Bosch eXchange berust op een uitstekende kwaliteit - zowel voor reserveonderdelen als 
voor het retourneren van gebruikte onderdelen.  De CoremanNet-retourservice voor 
gebruikte onderdelen garandeert een vlotte en snelle terugzending van gebruikte 
onderdelen.

Vereenvoudigde terugzending van 
onderdelen

Return-in-the-box-systeem
De veilige terugzending van het vervangen 
onderdeel in de originele Bosch eXchange 
productverpakking zorgt voor een vlot beheer 
van de gebruikte onderdelen dankzij de 
gemakkelijke identificatie van het 
geretourneerde onderdeel.

Duidelijke retourvoorwaarden
Duidelijke bepaling van de 
garantiecategorieën - meteen bij aankoop en 
retourzending.

Retourneren van gebruikte 
onderdelen via CoremanNet

Duidelijke 
retourvoorwaarden en 
snelle afhaling 
garanderen een 
probleemloze 
terugzending van 
gebruikte onderdelen.

www.coremannet.com

CoremanNet :  
retourvoorwaarden

1.  Het referentienummer van het gebruikte
onderdeel is identificeerbaar en maakt deel
uit van het assortiment reserveonderdelen.

2.  Het gebruikte onderdeel voldoet aan de
minimale technische eisen:
▶ volledig
▶ niet gedemonteerd
▶ zonder mechanische beschadiging
▶ zonder ernstige corrosie

3.  Het bijbehorende Bosch eXchange product
is eerder aangeschaft.

Gebruikte onderdelen retourneren| Bosch eXchange



 Erhalt des Pfandwerts:  
Bosch bezahlt Ihnen den 

dukts. 

680,000 bomen
*Eigen berekening 2019

Bosch eXchange - bespaart grondstoffen en beschermt het milieu

Bosch eXchange is niet alleen een goede keuze als het gaat om kosteneffectieve 
herstellingen. Het eXchange-programma vormt ook een volwaardig alternatief met 
betrekking tot milieu- en klimaatbescherming. Dankzij de revisie van gebruikte 
onderdelen heeft Bosch in 2019 ongeveer 3.100 ton van diverse metalen* kunnen 
besparen. Dat is goed voor ongeveer 8.600 ton CO2, equivalent van wat er zou zijn 
ontstaan bij de productie van nieuwe metalen onderdelen.

Er zouden ongeveer

nodig zijn om deze hoeveelheid CO2 elk jaar te absorberen.

Milieu | Bosch eXchange



Robert Bosch N.V., 
Henri-Joseph 
Genessestraat 1,

B-1070 Brussel

Uw plaatselijke distributeur:

Samen naar een 
gemeenschappelijk doel.

De Bosch-technologie is te vinden in bijna elk voertuig 
ter wereld. Onze prioriteit? Onze klanten en hun 
mobiliteit.                                                                    

In de afgelopen 125 jaar hebben we dan ook onze 
innovatieve filosofie en knowhow ingezet in de 
onderzoeks- en productieactiviteiten die nodig zijn om 
het doel te bereiken.

We werken nog steeds verder aan onze unieke 
combinatie van oplossingen voor de levering van 
reserveonderdelen, diagnoseapparatuur, 
werkplaatsapparatuur en diensten:

▶ Oplossingen voor efficiënte voertuigreparaties

▶ Innovatieve werkplaatsuitrusting en -software

▶  Het meest uitgebreide assortiment van nieuwe en
gereviseerde onderdelen ter wereld

▶  Uitgebreid netwerk van grossiers voor een snelle
en betrouwbare levering van onderdelen

▶ Deskundige technische ondersteuning

▶ Uitgebreid trainingsaanbod

▶ Gerichte sales- en marketingondersteuning

Voor meer informatie:
www.boschaftermarket.com

www.boschaftermarket.com
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