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Nova bateria Bosch com tecnologia AGM para 
máxima exigência em longas distâncias   
A solução mais potente da Bosch para veículos 
comerciais  
 
 
 Menores tempos de inatividade graças a potente fornecimento de energia, 

incluindo em funcionamento estacionário 
 Extraordinária resistência ao ciclo profundo devido à sua profundidade de 

descarga de até 80% 
 Hermética, sem manutenção e com a maior resistência a vibrações graças à 

moderna tecnologia AGM 
 
 
Atualmente, os veículos comerciais modernos, usados em transportes de longa 
distância, estão equipados com inúmeras funcionalidades que lhes conferem 
maior conforto, melhorando as condições de trabalho dos motoristas 
profissionais. Para garantir que estas funções são fornecidas de forma fiável e 
com energia suficiente, mesmo no caso de uso estacionário, a gama de baterias 
de veículos comerciais da Bosch é agora complementada com a nova e 
poderosa bateria AG de 12 volts. Esta bateria fornece energia com grande 
fiabilidade a vários dispositivos elétricos, instalados em veículos comerciais, 
como por exemplo o ar condicionado ou aquecimento do habitáculo, micro-
ondas ou TV. Isto permite reduzir falhas no fornecimento de energia e nesse 
sentido, situações de paragem forçadas. 
 
Adequada para sistemas start/stop e funções de conforto   
A nova bateria para camiões TA AGM, com tecnologia AGM, foi desenvolvida 
especificamente para aplicações exigentes no transporte de longa distância. 
AGM significa "Absorbent Glass Mat". Com esta tecnologia, o ácido é 
completamente absorvido pelas placas de microfibra de vidro, o que permite que 
esta bateria seja absolutamente hermética e livre de manutenção. Graças à sua 
alta resistência a vibrações, pode também ser instalada na parte traseira do 
camião. Com uma profundidade de descarga de até 80%, o TA AGM possui uma 
resistência de ciclo profundo seis vezes maior do que as baterias convencionais 
de chumbo-ácido, reduzindo o número de falhas causadas por cargas cíclicas. 
Com um desempenho de arranque a frio de 1200 A (CCA) e uma capacidade de 
210 Ah, fornece energia suficiente com fiabilidade para um arranque a frio de 
todas as funcionalidades ligadas ao conforto do habitáculo. 



 

 

 

   
    

Graças à estabilidade do microciclo intimamente ligada à tecnologia AGM, a 
bateria é também adequada para sistemas de start/stop, bem como para 
“navegação à vela ou inercial”, sem suporte do motor. 
 
Com o AGM TA, a bateria mais poderosa de todo o portefólio, a Bosch 
complementa a sua atual linha de baterias para veículos comerciais - que inclui 
baterias convencionais EFB e de chumbo-ácido - com um produto premium novo 
e fiável, com a qualidade do equipamento original. 
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A divisão Automotive Aftermarket (AA) fornece ao mercado de revenda e oficinas de todo o mundo uma 
gama completa de equipamentos de reparação e diagnóstico de oficina, para além de uma extensa gama 
de peças de substituição – peças novas ou reconstrução até soluções de pré-montagem para veículos de 
turismo ou industriais. O seu portefólio inclui produtos Bosch fabricados para primeira linha e para 
revenda, bem como para serviços desenvolvidos e fabricados pela Bosch. Os mais de 17.000 associados 
em 150 países e uma rede logística global asseguram que as 650.000 diferentes peças cheguem aos 
clientes no tempo acordado. Nas suas operações “Automotive Service Solutions”, a divisão AA dá 
formação técnica para afinação e reparação para oficinas e sistemas de diagnóstico. Além disso, a divisão 
é também responsável pela rede “Bosch Service”, a maior rede de oficinas independentes do mundo, com 
16.000 franchisados e mais de 1.000 parceiros “AutoCrew”. 
 
 
Mais informação online sobre Automotive Aftermarket disponível em: 
www.bosch-piezas-automovil.es e www.boschsolucionesparaeltaller.es  
Facebook: https://www.facebook.com/BoschAutomovil  
Twitter: https://twitter.com/Bosch_Automovil  
Youtube: https://www.youtube.com/user/BoschAutomovil  
 
 
O Grupo Bosch é líder no fornecimento de tecnologia e serviços. A empresa emprega mais de 403.000 
colaboradores em o mundo (a 31.12.2019), que contribuíram para gerar uma faturação de 77,9 mil 
milhões de euros em 2019. As operações do Grupo Bosch dividem-se em quatro áreas de negócio: 
Soluções de Mobilidade, Tecnologia Industrial, Bens de Consumo e Tecnologia de Energia e Edifícios. 
Líder em IoT, a Bosch oferece soluções inovadoras para casas e cidades inteligentes, mobilidade e 
indústria conectada. A empresa utiliza o seu conhecimento em tecnologia de sensores, software e 
serviços, bem como a sua própria cloud IoT para oferecer aos seus clientes soluções conectadas e em 
diversos domínios a partir de uma única fonte. O objetivo estratégico da Bosch é fornecer inovações para 
uma vida conectada. A Bosch melhora a qualidade de vida em todo o mundo com produtos e serviços 
inovadores e fascinantes. Desta forma, a empresa oferece mundialmente “Tecnologia para a Vida”. O 
Grupo Bosch é constituído pela Robert Bosch GmbH e cerca de 440 subsidiárias e empresas regionais, 
presentes em 60 países. Incluindo os representantes de vendas e serviços, a rede mundial de 
desenvolvimento, produção e distribuição da Bosch está presente em quase todos os países. A sua força 
inovadora é a base para a continuidade do crescimento da empresa. Em 125 localizações em todo o 
mundo, a Bosch emprega 72.000 colaboradores em investigação e desenvolvimento.  
 
A empresa foi fundada em Estugarda no ano de 1886 por Robert Bosch (1861-1942) como uma “oficina 
de mecânica de precisão e eletricidade”. A estrutura acionista da Robert Bosch GmbH garante a 
autonomia empresarial do Grupo Bosch, tornando possível o planeamento a longo prazo e a realização de 
investimentos significativos para salvaguarda do seu futuro. 92 por cento das ações da Robert Bosch 
GmbH são detidas pela Fundação Robert Bosch, uma fundação beneficente. A maioria dos direitos de 
voto é detida pela Robert Bosch Industrieltreuhand KG, uma trust industrial a quem está cometida a 
gestão dos ativos empresariais. As restantes ações são detidas pela família Bosch e pela Robert Bosch 
GmbH. 
 
 
Mais informação online: 
www.bosch.com e www.bosch-press.com, http://twitter.com/BoschPresse. 
Facebook: www.facebook.com/BoschEspana 
Twitter: www.twitter.com/BoschEspana 
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