Łączy nas wspólna pasja
Niemal wszystkie samochody na świecie korzystają z technologii Bosch. W
centrum naszych zainteresowań znajdują się wszyscy Ci, którzy chcą być
mobilni.
Od ponad 125 lat realizujemy tę misję dzięki naszym pionierskim
wynalazkom, badaniom, produkcji i szerokiemu doświadczeniu.
Produkty i usługi Bosch

Naszym celem jest dostarczanie klientom wyjątkowej oferty, na którą
składają się części, diagnostyka i wyposażenie warsztatów oraz usługi:

▶ Diagnostyka

▶ Nowoczesne rozwiązania z zakresu efektywnej naprawy pojazdów

▶ Układy do silników benzynowych

▶ Układy do silników Diesla
▶ Układy hamulcowe

▶ Innowacyjne wyposażenie warsztatów i oprogramowanie – dostępne

▶ Świece zapłonowe

także w leasingu, na bardzo korzystnych warunkach

▶ Układy zasilania

▶ Największa na świecie oferta części zamiennych

▶ Akumulatory

– nowych i regenerowanych

▶ Filtry

▶ Szybkie i niezawodne dostawy

▶ Wycieraczki

▶ Infolinia oferująca wsparcie ekspertów

▶ Oświetlenie

▶ Bogata oferta szkoleń

▶ Elektroniczne układy

▶ Wsparcie działalności marketingowej i handlowej

wspomagające

▶ Oraz wiele innych usług

▶ Systemy hybrydowe / e-mobilność
▶ Infolinia techniczna
▶ Baza wiedzy
▶ Szkolenia serwisowe

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian parametrów technicznych oraz oferty.

▶ Koncepcje serwisowe

Więcej informacji na stronie:
www.motobosch.pl

Nowe wzornictwo opakowań
produktów Bosch
▶ Atrakcyjne wzornictwo
wspomagające sprzedaż
▶ Koncepcja obejmująca kilka linii
o różnych parametrach technicznych
odpowiadających różnym potrzebom
klientów
▶ Niepowtarzalny symbol najwyższej
jakości Bosch na całym świecie

Bądź widoczny na drodze:
technika oświetleniowa Bosch

Światła dla każdego:
technika oświetleniowa Bosch

Główne zastosowania

Żarówki do samochodów osobowych, SUV-ów
i jednośladów

Żarówki do samochodów ciężarowych
i dostawczych

Samochody osobowe
SUV-y
Samochody użytkowe
Jednoślady
▶O
 dpowiednie do niemal wszystkich samochodów osobowych, SUV-ów i jednośladów produkowanych w Europie
▶ Do wszystkich typów reflektorów: odpowiednia żarówka do systemów zasilania
6 i 12 V
▶ 13 różnych linii produktów wykorzystujących technologię halogenową, ksenonową
i LED
▶ Wytrzymałe, niezawodne i trwałe
▶ Oferta dla warsztatów i sklepów samoobsługowych: zindywidualizowany program
produktów zapewniający optymalne wyniki sprzedaży we wszystkich kanałach dystrybucji
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▶ Kompleksowy

program żarówek 24 V
do samochodów użytkowych
▶ 4 linie produktów w technologii halogenowej i ksenonowej: Trucklight,
Trucklight Maxlife, Xenon i Xenon HID
▶ Wyjątkowo trwałe i wytrzymałe
▶ Ekonomiczne rozwiązanie dzięki
niskiej awaryjności

Aby zapewnić kierowcom wyższy standard bezpieczeństwa, technika oświetleniowa Bosch oferuje
wyższą jakość i wyjątkowo długi okres eksploatacji. Bez względu na to, czy jeździsz samochodem
osobowym, użytkowym czy motocyklem, Bosch ma dla Ciebie odpowiednie produkty do wszystkich
zastosowań i do niemal każdego typu pojazdu.

Reflektory dodatkowe

▶
▶
▶
▶

 owoczesne i atrakcyjne wzornictwo
N
Wysoka jakość
Łatwy montaż
Doskonałe oświetlenie dzięki wysokiej
mocy świetlnej
▶ Modele halogenowe, ksenonowe
i LED zapewniają szeroki zakres
zastosowań
▶ Wytrzymałość i trwałość
▶ Niezawodność działania i duża moc
świetlna zapewnia wyższe
bezpieczeństwo jazdy

Lampy robocze i szperacze

▶W
 ysoka jakość, solidne wykonanie:
odporne na uderzenia, antykorozyjne
i bezodpryskowe
▶ Lampy robocze zapewniają jasne oświetlenie większych obszarów
▶ Szperacze oferują skupioną wiązkę
światła, która umożliwia dostrzeganie
osób i obiektów z większej odległości
▶ Program oświetlenia halogenowego,
ksenonowego i diodowego do różnych
zastosowań

Obrotowe lampy ostrzegawcze

▶R
 óżne wersje do pojazdów transportowych, pojazdów służb ratunkowych,
maszyn budowlanych, pojazdów
komunalnych i maszyn rolniczych
▶ Wysoka skuteczność ostrzegania
i sygnalizowania
▶ Poprawa bezpieczeństwa w miejscu
zagrożenia
▶ Łatwa obsługa, montaż i wymiana
żarówki
▶ Elastyczność dzięki wielu
możliwościom instalacji
▶ Klosz pomarańczowy, czerwony lub
niebieski
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Wyższa jakość gwarancją większego bezpieczeństwa na drodze: żarówki samochodowe
Żarówki Bosch są wytrzymałe, niezawodne i trwałe. Spełniają najwyższe wymagania jakościowe
i są przeznaczone do samochodów osobowych, użytkowych oraz jednośladów, dzięki czemu
zaspokajają zróżnicowane wymagania klientów.

Także kierowcy ufają jakości produktów
Bosch.
W 2017 roku
czytelnicy magazynu
„auto motor und
sport” ponownie
wybrali Bosch
jako najlepszą
markę w kategorii
„Oświetlenie
i żarówki”.

Gigalight Plus 120,
Plus 90, Plus 50

Longlife Daytime

Do 120% więcej światła
w porównaniu ze standardowymi żarówkami halogenowymi – maksymalne bezpieczeństwo na drodze oraz spokojna, niemęcząca jazda.

Żarówki halogenowe charakteryzujące się nawet trzykrotnie dłuższym okresem eksploatacji, dają
do 10% więcej światła w porównaniu ze standardowymi żarówkami halogenowymi. Idealne do
jazdy dziennej dzięki wydłużonej
trwałości.

Pure Light

Wysokiej jakości, uniwersalna linia
produktów obejmująca wszystkie
standardowe żarówki do samochodów osobowych i jednośladów. Najlepsza relacja ceny do
jakości w programie żarówek
Bosch.

Ultra White 4200 K
i Xenon Blue

Żarówki halogenowe z eleganckim
efektem podobnym do światła lamp
ksenonowych. Ultra White 4200 K
daje białe światło podobne do światła
dziennego o temp. barwowej do
4200 K, oferuje do 30% większą moc
świetlną niż standardowe żarówki
halogenowe. Żarówka Xenon Blue daje
światło o białoniebieskim odcieniu.

+ 120%

Gigalight Plus 120: H7

Opakowanie niebieskie
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Longlife Daytime: H4

Opakowanie czarne

Pure Light: H7

Ultra White 4200 K: H4

Komplet zapasowych
żarówek:
Opakowania mini i maxi
zawierają odpowiednie
żarówki zapasowe
na każdą okazję.

Minibox

Rallye

Wytrzymała żarówka o wysokiej
mocy świetlnej, przeznaczona
wyłącznie do zastosowań terenowych1.
1 Wyłącznie do zastosowań terenowych,
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym
nie wolno jej używać na drogach
publicznych.

Xenon White HID*
i Xenon HID**

Obydwie lampy zapewniają jasne
światło dzienne i łączą w sobie
wysoką moc świetlną, niskie zuży
cie energii oraz długi okres eks
ploatacji. Xenon White HID ofe
ruje temperaturę barwową do ok.
5500 K i o 20% wyższą moc
świetlną w porównaniu ze standardowymi lampami ksenonowymi.

*

Rallye: H4

LED Retrofit

Lampa LED przeznaczona do
oświetlenia wnętrza pojazdu
wyróżnia się nowoczesnym,
eleganckim wyglądem i nawet
o 80% niższym zużyciem energii
w porównaniu z żarówkami
halogenowymi. Odpowiednia dla
użytkowników, którzy chcą
zmienić źródło światła
z halogenów na diody LED.

Xenon White: D2S

Trucklight*
i Trucklight Maxlife**

Kompleksowa linia produktów
24 V dla samochodów użyt
kowych, przeznaczona do
stosowania w terenie i na drogach
publicznych. Żarówki Trucklight
Maxlife są wyjątkowo trwałe
i wytrzymałe. Gwarantują
mniejszą awaryjność i dłuższy
okres eksploatacji.

*

**

LED Retrofit: C5W

Maxibox

**

Trucklight Maxlife: H4
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Linie opakowań żarówek do samochodów
dla klientów o zróżnicowanych wymaganiach

LED

ksenon

Halogen

Linia
produktów

Opakowanie
warsztatowe

Charakterystyka

Gigalight
Plus 120

Do 120% więcej światła

Plus 90

Do 90% więcej światła

Plus 50

Do 50% więcej światła

Longlife
Daytime

Nawet trzykrotnie dłuższy
okres eksploatacji

Pure Light

Wysokiej jakości, uniwersalna linia produktów
do samochodów osobowych i jednośladów

Ultra White
4200 K

Żarówka halogenowa dająca białe światło
podobne do dziennego

Xenon Blue

Żarówka halogenowa dająca światło
o białoniebieskim odcieniu

Rallye

Wysoka moc świetlna, do zastosowań
terenowych

Magic Effect

Bezbarwna po wyłączeniu, pomarańczowe
światło po włączeniu

Trucklight
Maxlife

Wyjątkowo trwałe i wytrzymałe,
do samochodów użytkowych

Trucklight

Wysoka jakość i niezawodność,
do samochodów użytkowych

Xenon White
HID

Temperatura barwowa do ok. 5500 K
i o 20% większa moc świetlna w porównaniu
ze standardowymi lampami ksenonowymi

Xenon HID

Jasne światło dzienne
i wysoka moc świetlna

LED Retrofit

Dioda LED do oświetlenia wnętrza pojazdu
o nowoczesnym, eleganckim wyglądzie

Blister

Kartonik
(1 szt.)

Kartonik
(2 szt.)

Ekspozytor
(10x2 szt.)

Czarna linia produktów – wydajność premium: najbardziej wydajne produkty dla wymagających użytkowników
Niebieska linia produktów – wysoka wydajność: dla użytkowników, którym zależy na wysokiej jakości
Szara linia produktów – wysoka niezawodność: dla użytkowników, którym zależy na korzystnej cenie

Opakowanie warsztatowe
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Blister

Kartonik pojedynczy
(1 szt.)

Kartonik podwójny
(2 szt.)

Opakowanie
ekspozycyjne (10x2 szt.)

Zastosowanie

Doskonały przykład jakości premium:
Reflektory uniwersalne
Reflektory uniwersalne Bosch zadowolą użytkowników o najwyższych wymaganiach.
Nasza linia produktów oferuje reflektor odpowiadający zróżnicowanym potrzebom
– w wersjach halogenowej, ksenonowej lub LED.

Reflektory dodatkowe

Reflektory dodatkowe Bosch poprawiają
wydajność oświetlenia pojazdów. Kierowca
ma lepszą widoczność, co daje mu możliwość szybszej reakcji na zmieniającą się
sytuację na drodze.
ff Kompleksowa linia produktów do
wszystkich pojazdów
ff Linia halogenowa, ksenonowa i LED
ff Dwa różne profile światła: szeroki
strumień i daleki zasięg lub wąski
strumień i daleki zasięg

Light Star: wytrzymały reflektor dodatkowy
o wysokiej mocy świetlnej i atrakcyjnym wzornictwie, przeznaczony do szeregu różnych zastosowań

Lampy robocze i szperacze

Lampy robocze Bosch równomiernie oświetlają duży obszar w pobliżu źródła światła
i są idealne do stosowania na budowach,
w leśnictwie i pojazdach specjalistycznych.
Szperacze Bosch natomiast oferują skupioną wiązkę światła, którą można oświetlić
obiekty położone w dużej odległości.
ff Kompleksowa linia produktów w wersji
halogenowej, ksenonowej i LED
ff Rygorystyczne testy w rzeczywistych
warunkach zapewniają długi okres
eksploatacji
ff Skuteczna ochrona przed wilgocią,
zabrudzeniami i korozją
ff Niezawodność dzięki materiałom
wysokiej jakości

LED 135: lampa robocza i szperacz o dużej
mocy świetlnej, długim okresie użytkowania
i niskim zużyciu energii

Obrotowe lampy ostrzegawcze

Bosch oferuje dwie linie obrotowych lamp
ostrzegawczych RKLE 200 i RE 60 do samochodów użytkowych – jako wyposażenie
oryginalne, akcesoria dodatkowe lub części
zamienne do napraw w warsztatach.
ff RKLE 200: do wielu różnych zastosowań,
wydajna sygnalizacja i wytrzymałe
materiały umożliwiające pracę w trybie
ciągłym
ff RE 60: prosty montaż i wiele opcji
instalacji lampy

RKLE 200: widoczna sygnalizacja i solidne
materiały umożliwiające pracę w trybie ciągłym
to główne cechy uniwersalnej w użyciu serii
RKLE 200
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