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Ingen pustevansker for de 
som lider av allergi: 
Bosch kupefiltre



Bosch-Kompetenz | Zweirad



Rennende og kløende øyne med nysing er ubehagelige aspekter av våren for mange folk som 
lider av pollenallergier. Rennende og kløende øyne, hosteanfall og allergiske reaksjoner er 
spesielt forstyrrende når du kjører bil. Finstøv og eksos fra biler foran kan være like belastende, 
spesielt for barn. I disse tilfellene kan Bosch kupefiltre være lindrende. Allergener, bakterier og 
finstøv stoppes effektivt før de kommer inn i bilen.

Beskyttelse for alle som lider av allergi:
Ung og gammel
Bosch kupefiltre

Bosch - en sterk partner for kupefiltre
▶   Komplett utvalg av mer enn 500 filtre fra en 

enkelt kilde
▶ Markedsdekning på 95 %
▶  Oppdatert produktsortiment med rundt 40 nye 

utgivelser hvert år
 

Bosch-kompetanse | kupefiltre

Bosch kupefiltre beskytter de mest verdifulle 
delene i kjøretøyet: sjåføren og passasjerene. 
Derfor kan det ikke gjøres noen kompromiss på 
produktkvaliteten. Hvert Bosch kupefilter har ma-
terialer i høy kvalitet og en produksjonsprosess 
med høy presisjon.

Økende bevissthet rundt helse og emner an-
gående finstøv og allergier blant sjåfører setter 
mer lys på kupefiltre - benytt sjansen og dra 
fordel fra denne ekstra muligheten! 

Visste du at?

Allergier forekommer oftere enn før. I Stor-
britannia lider rundt
 

18 millioner
personer fra pollenallergi.

Bosch Automotive eCat 
elektronisk katalog

Den raske måten å finne det passende 
produktet
▶ Gratis elektronisk reservedelskatalog
▶  Med en stor mengde tilleggsinformasjon 

og 360° produktbilder
▶ Tilgjengelig på 28 språk
 
 
 
 
 

bosch-automotive-catalog.com

Kilde: Kontoret for National Statistics Population, 2012. 
Studie av Professor Jean Emberlin, Direktør av National 
Pollen and Aerobiology Research Unit. 2000 april. 
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Produktsortiment
Kupefiltre

Funksjon FILTER+ Aktivt kullfilter Standardfilter
Bosch FILTER+ - et pluss for 
helse med anti-allergi og anti-
bakteriell virkning. For overle-
gen luftkvalitet i bilen.

Bosch aktive kullfiltre for kupe 
- for merkbart renere og mer 
behagelig luft i bilen.

Bosch standard kupefiltre 
- for renere luft i bilen. 

Nøytraliserer allergener og bakterier  

Skiller ut finstøvpartikler 
(opptil 99 % av PM2,5 μm)

Skiller ut illeluktende og skadelige 
gasser (ozon, smog, eksos)   

Skiller ut pollen finstøvpartikler 
(opptil 100 % av PM10 μm)    

Beskytter klimaanlegget    
Hindrer dugg på vinduene   
Dekning       

Mulige konsekvenser av tilstoppede filtre:
▶ Dårlig sikt på grunn av dugg på vinduer og redusert sikkerhet
▶ Økt konsentrasjon av forurensninger i bilen
▶ Allergiske reaksjoner, f. eks. nysing
▶ Begrenset drift av klimaanlegget på grunn av tilsmusset fordamper

Bosch anbefaler at du bytter kupefiltre hver 15 000 km eller en 
gang i året.

Verkstedstips:
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Produktdetaljer
FILTER+ kupefiltre

Bosch FILTER+ - et pluss for helse med anti-allergi og antibakteriell virkning. 
For overlegen luftkvalitet i bilen.

Produktsortimentet dekker rundt 160 millioner biler  i Europa

Oversikt over fordelene
▶  Uskadeliggjør allergener og eliminerer 

bakterier med et spesielt antiallergi-lag

▶  Filtrer ut nesten 100 % av alt finstøv 
(partikkelstørrelse helt ned til 2,5 µm) i tillegg 
til sot, pollen i et ultrafint mikrofiberlag

▶  Nøytraliserer skadelige og illeluktende gasser 
med et aktivt kullfilterlag

▶  Beskytter klimaanlegget og forbedrer sikten 
ved å redusere støv og pollen

▶  Enkelt å montere med den medfølgende 
monteringsmanualen

Attraktiv emballasje

▶  FILTER+ - funksjon og fordeler er godt 
forklart til sluttbrukere

▶  inkl. kort kode, delenummer, 
bruksområde og EAN-kode

▶ Monteringsinstrukser følger med
▶  QR-kode for rask tilgang til 

tilleggsinformasjon



FILTER+ kupefiltre
Teknologi

Teknologi | Filter+ kupefiltre

1 Antiallergilag

2 Aktivt kullfilter

3 Ultrafint mikrofiberlag

4 Bærelag

Illeluktende og 
farlige gasser

Støv

Pollen

Eksos
Bakterier Sot

Salgsmarkedsføring

Videoklipp på Internett

Antibakteriell funksjon, 
sølvioner penetrerer og 
dreper bakterier

Antiallergilaget uskadeliggjør 
allergener og skiller dem ut i 
et molekulært rutenett

Finstøv

Allergener



FILTER+ kupefiltre
Kvalitetstester

Filtreringseffektivitet*
Filtereffektivitet som er effektiviteten av partikkelut-
skilling er et viktig kvalitetskriterium for ytelsen til 
kupefiltre. Bosch fikk det uavhengige instituttet in-
stitute Fiatech GmbH, Tyksland til å teste FILTER+ og 
lignende OE-filtre i 2017. Målingen ble tatt i henhold 
med ISO 11155-1.

Testresultater
Bosch FILTER+ gir topp beskyttelse mot finstøv som 
kan pustes inn (partikkelstørrelse >2,5 μm). Det over-
skrider til og med effektiviteten til sammenlignbare 
OE-filtre.

Testresultater
Bosch FILTER+ gir svært effektiv beskyttelse mot 
allergier ved samme nivå som sammenlignbare OE-
filtre.

Visste du at?

Sammenligning mellom diameteren av et 
menneskehår (0,06 mm) og en finstøvpar-
tikkel (2,5 μm = 0,0025 mm).

Diameter 
0,06 mm Diameter

 0,0025 mm
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Finstøvtest Pollentest (ambrosia og bjørk)



Aktive kullfiltre for kupe
Produktdetaljer

Produktdetaljer | Aktive kullfiltre for kupe

Oversikt over fordelene
▶  Nøytraliserer skadelige og illeluktende gasser 

med et aktivt kullfilterlag

▶  Filtrer effektivt ut finstøv, sot og pollen i et 
ultrafint mikrofiberlag

▶  Beskytter klimaanlegget og forbedrer sikten 
ved å redusere støv og pollen

▶ Enkelt å montere med den medfølgende 
monteringsmanualen

Bosch aktive kullfiltre for kupe - for merkbart renere og mer behagelig luft i bilen.

Visste du at?

Ett gram med aktivt kull har en innvendig 
overflate på ca.

1 000  m² 
En teskje med aktivt kull har derfor den 
samme flaten som en hel fotballbane.



Aktive kullfiltre for kupe
Teknologi

Teknologi | Aktive kullfiltre for kupe

Visste du at?

Aktivt kull er laget av kokosnøttskall som er 
forkullet og knust i et hermetisk forseglet 
miljø. Vanndamptemperatur på

800° C 
brukes for å lage den svamplignende struk-

turen.

1 Forfilter

2 Ultrafint mikrofiberlag

3 Aktivt kullfilter

4 Bærelag

Illeluktende og 
farlige gasser

Støv

Pollen

Eksos

Finstøv

Sot

Den svamplignende strukturen 
nøytraliserer skadelige og illeluktende 
gasser.



Standard kupefiltre
Produktdetaljer

Produktdetaljer | Standard kupefiltre

Bosch standard kupefiltre - for renere luft i bilen. 

Visste du at?

En spesiell pregning i filtermediet øker sta-
biliteten og flaten til filteret.

Oversikt over fordelene
▶  Filtrer effektivt ut finstøv, sot og pollen i et 

ultrafint mikrofiberlag

▶  Beskytter klimaanlegget og forbedrer sikten 
ved å redusere støv og pollen

▶ Enkelt å montere med den medfølgende 
monteringsmanualen



Standard kupefiltre
Teknologi

Teknologi | Standard kupefiltre

Pollen

Ruß
1 Forfilter

Støv

Pollen

Finstøv

2 Ultrafint mikrofiberlag

3 Bærelag

De nye ACS-enhetene for R134a og R1234yf:
Bosch klimaanlegg-løsninger for å forenkle daglig virk-
somhet for verkstedet ditt

Verkstedstips:

▶  Svingbar betjeningskonsoll sikrer en utmerket bruksopplevelse
▶ Design for service, enkel og effektiv internt vedlikehold av klimaanlegg
▶ Smarttelefon-app gir fjernkommunikasjon med klimaanlegget ved 
fingerspissene
▶ Integrert lekkasjedeteksjonssystem for inert gass (NOx, nitro, 
formiergass)

Takket være elektrostatisk ladning 
og god kvalitet på mikrofiber 
tiltrekkes selv de minste partiklene 
og filtrerer dem ut fra luften.



What drives you, 
drives us

Robert Bosch AS

Automotive Aftermarket
PO Box. 474
1411 Kolbotn
Norway

bosch-automotive.com AA
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Bosch-teknologier brukes i nesten alle kjøretøy i 
verden. Folk, og det å sikre mobiliteten, er det vi 
fokuserer på.

Derfor har vi dedikert de siste 125 årene med å være 
foran og med kompetanse i forskning og produksjon 
for å oppnå dette.

Vi fortsetter vårt arbeide på løsninger for 
reservedeler, diagnostikkenheter, verkstedsutstyr og 
tjenester:

� Løsninger for effektive kjøretøyreparasjoner

▶ Innovativt verkstedsutstyr og programvare

▶ Verdens mest omfattende utvalg av nye deler og 
reservedeler

� Stort nettverk av grossister for raskt og pålitelig 
utvalg av deler

� Kompetent teknisk støtte

� Det tilbys omfattende kurs og utdanningsløp

▶ Målrettet salgs- og markedsstøtte

Lær mer:
bosch-automotive.com 


