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ESI[tronic] 2.0 Online: Multifuncionalidade
Hoje em dia a oficina necessita mais do que 
um simples diagnóstico da unidade de controlo, 
independentemente de se tratar de veículos ligeiros 
ou de pesados.

A resolução inteligente de problemas, o apoio para 
uma rápida reparação e a manutenção de acordo 
com as especificações do fabricante são o novo 
padrão no segmento de diagnósticos. Todos estes 
requisitos são cumpridos com o ESI[tronic] 2.0 
Online.

O diagnóstico eficiente da unidade de controlo que a 
Bosch proporciona, guia a mecanico num  processo 
de resolução de problemas passo a passo.

Todas as informações necessárias sobre a 
manutenção e serviços de reparação do veículo são 
fornecidas imediatamente

O ESI[tronic] 2.0 Online inclui os dados mais recentes 
de veículos e componentes e são atualizados 
regularmente.

A solução integrada EBR (Reparação Baseada 
na Experiência) permite o acesso rápido a falhas 
conhecidas e oferece, ao mesmo tempo, soluções de 
reparação.

Soluções de diagnóstico ESi e KtS:   
O melhor Pit-Stop de sempre
A experiência em desenvolvimento, qualidade técnica 
e fiabilidade da Bosch também se refletem no seu 
software de diagnóstico, o qual ajuda a aumentar a 
eficiência e eficácia das tarefas diárias em oficinas 
usando tecnologia de ponta.

Graças ao ESI[tronic] 2.0 Online da Bosch, que 
reconhece os componentes de injeção de Gasolina, 
em quase todos os veículos, as oficinas podem ter 
sempre à mão um guia com instruções detalhadas de 
montagem e desmontagem.

E este ano, o nosso equitamento de 
auto-diagnóstico KTS atingiu um marco 
de 30 anos de carreira, um sucesso 
que estamos confiantes que continuará 
nos próximos anos. A Bosch segue com 

desenvolvimento de diagnósticos otimizados e de 
novas gerações de KTS, que fornecem soluções de 
hardware direcionadas para o futuro com interfaces 
baseadas em Ethernet, o que permite uma maior taxa 
de transferência de dados!

success.bosch-automotive.com

Saiba mais em: 
www.bosch-pecas-automovel.pt
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Da excelência no automobilismo ao 
desempenho na estrada

Experimente 
o desempenho

Tecnologia ao serviço do desporto automóvel: 
A Bosch alcança vitórias em todo o mundo com 
paixão, espírito de equipa e experiência.

A Bosch é um dos maiores fornecedores do setor 
automóvel do mundo, desenvolve componentes 
pioneiros, mesmo nas corridas mais exigentes. A 
Bosch vai sempre a bordo!

A Bosch Motorsport apoia os pilotos  e as equipas 
de todo o mundo com consultoria personalizada e 
experiência em tecnologia.

Nós definimos o ritmo O difundido e bem-sucedido uso de velas de ignição 
Bosch, componentes de ignição e de injeção direta 
de gasolina no desporto automóvel não só é a prova 
do alto desempenho e fiabilidade destas peças, mas 
também serve como um “laboratório de testes sobre 
rodas e em movimentos de altas rotações”.

Frequentemente, as velas de ignição para 
injeção direta de gasolina desenvolvidas para fins 
automobilísticos, mais cedo ou mais tarde, também 
ficam disponíveis para carros de produção em série.

Ser forte no desporto motorizado significa estar pronto 
para futuras exigências de produção em série

A Bosch oferece velas de ignição de alta performance, 
uma gama completa de componentes de ignição para 
os motores modernos e, mais recentemente, também 
os últimos componentes de injeção direta de gasolina.

O aftemarket acabará por beneficiar da experiencia e 
conhecimentos empregados no Original Equipment.

Um século da história do automobilismo: A Bosch 
tem estado na grelha de partida desde os primeiros 
dias no desporto automóvel.

Bons tempos junto com os melhores. Como um 
parceiro, fornecedor e patrocinador, a Bosch 
Motorsport alcançou uma série de vitórias lendárias 
nos seus mais de 117 anos de história.

Com uma grande paixão e uma experiência ímpar.
 

Dos 0 aos 117: a nossa história

A gasolina está nas nossas veias e a alta tecnologia 
debaixo do capô. Trabalhamos com as equipas para 
desenvolver componentes para os melhores carros 
de corrida do mundo. A Bosch desenha novas metas 
na competição e na sociedade.

O nosso sucesso é tangível — graças aos nossos 
produtos e aos pilotos que contam numerosas 
vitórias. 

A pisar no acelerador: 
componentes perfeitamente 
coordenados

         Sabia que...?

Em 2017, a Bosch Motorsport cruzou a linha 
de meta em 36 países.

Todos os dias, 130 associados da Bosch 
Motorsport trabalham para tornar as equipas 
e pilotos mais bem-sucedidos.

             Sabia que...?

A Injeção Direta de Gasolina (GDI) da Bosch 
é uma tecnologia-chave para os motores 
mais eficientes e económicos. A proporção de 
veículos com injeção direta de gasolina está 
pronta para aumentar ainda mais no futuro.

•	

•	



Vela de ignição: ligue o seu motor
Em cooperação com os principais fabricantes 
automóveis, a Bosch desenvolve e fabrica 
componentes individuais, tais como velas de ignição.
Esta experiência e os padrões de alta qualidade para 
equipamentos OEM são incorporados no Aftermarket 
(IAM).
É por este motivo que a Bosch oferece uma 
vasta gama de produtos, que inclui a qualidade e 
fiabilidade, bem como uma grande cobertura de 
mercado.

Alta tecnologia de desportos motorizados adotada 
para volume de produção: As velas de ignição da 
Bosch têm sido líderes há décadas no automobilismo 
– graças às suas características e padrões técnicos 
especiais, bem como através da utilização de 
materiais de alta qualidade, tais como o ítrio ou Liga 
602. Inovações especialmente concebidas para os 
exigentes requisitos dos desportos motorizados 
também são incorporadas nas velas de ignição 

fornecidas como equipamento 
original.

Frequentemente, estas são 
continuamente desenvolvidas 
e depois produzidas em massa 
para os retalhistas e mecânicos.

Atualmente, cerca de 1.200 
tipos de velas de ignição são 
produzidos em série: sempre 
a vela certa para cada veículo, 
adaptada aos requisitos e 
desempenho do motor.

Vantagens

(“auto motor und sport”, edição 
07/2018)

Bosch – pela 13ª vez – votada 
como a melhor marca na 

categoria de Velas de Ignição 
pelos leitores da revista 
automóvel alemã “auto 

motorsport”.

Perícia técnica
  Transferência direta de conhecimento do equipamento 
original para o programa do mercado pós-venda.

Presença Global
  Disponível em mais de 150 países em todo o mundo.

Líder tecnológica
  A Bosch é o parceiro técnico e fornece velas de ignição 
para o campeonato de automobilismo mais popular e 
prestigiado do mundo.

Experiência
  Pioneiros na tecnologia da vela de ignição.
  Uma enorme experiência: mais de 11 mil milhões de unidades 
vendidas desde 1902.

Ampla cobertura de mercado
  A vela de ignição certa para a maioria dos motores.

Bobina de ignição: o transporte da energia 
da ignição para o motor
Como líder em tecnologia e na produção de sistemas 
de ignição para OE, a Bosch tem fornecido bobinas 
de ignição de alta qualidade para os veículos de 
competição e para os veículos das nossas estradas 
desde há mais de um século.

Porque quanto mais procuramos, mais longe 
chegamos! A experiência e conhecimento da Bosch 
no desenvolvimento de produtos de ignição resultam 
na produção contínua de bobinas de ignição de alta 
qualidade. São décadas de vitórias e sucessos na 
mundo automóvel.

Bobinas de ignição 
compactas e tipo lápis

Bobina de ignição multi-faísca

Vantagens

Como fornecedor líder mundial, a Bosch fornece 
uma ampla gama de bobinas de ignição para a 
maioria das aplicações automóveis, desde os 
veículos clássicos aos mais modernos. Produzidas 
para um eficaz funcionamento desde o primeiro 
arranque.

Elevado desempenho e fiabilidade com uma longa 
vida útil de acordo com os padrões do equipamento 
original.

Os materiais da alta qualidade e os métodos de 
fabrico
proporcionam:                                    
- excelente resistência ao calor e à vibração                                               
- conetores de elevada resistência à corrosão

          Conselho para a oficina

Sintomas que podem apontar para uma 
bobina de ignição defeituosa

 Dificuldade em ligar o motor
 Ralenti inconstante
 Rachaduras visíveis na bobina de ignição
 Falha prematura da sonda lambda e 
catalisador



injetor e bomba de alta pressão: 
alta qualidade e fiabilidade para o melhor 
desempenho do motor
As bombas e os injetores de alta pressão são 
componentes chave nos  sistemas de injeção direta 
de gasolina. As oficinas que vão reparar os sistemas 
de injeção podem confiar na qualidade e na fiabilidade 
das peças de substituição Bosch em todas as fases 
do seu trabalho. Já em 1954, um Mercedes Benz 
2.5-litros venceu o Grande Prémio de França usando 
um sistema de injeção direta mecânica de gasolina da 
Bosch. Também hoje, os carros de corridas equipados 
com sistemas de injeção direta da Bosch são bem-
sucedidos em todos os principais circuitos mundiais.

A tecnologia avançada de injeção direta de gasolina 
controlada por via eletrónica é um fator-chave de 
sucesso para qualquer desenvolvimento de motor 
moderno. Os sistemas de injeção direta de gasolina até 
500 bares de  pressão do sistema, contribuiem para 
um potente e eficiente desempenho do motor.

Visto que cada vez mais veículos equipados com 
sistemas de injeção direta de gasolina da Bosch são 
lançados no mercado, a necessidade de reparação e 
manutenção destes sistemas crescerá naturalmente. 
Com a Bosch, as oficinas podem beneficiar de fontes 
de receitas adicionais e satisfazer ao mesmo tempo os 
seus clientes.

Vantagens

Como fornecedor líder de equipamento original, a 
Bosch oferece uma excelente cobertura de mercado 
para componentes de injeção direta de gasolina.

Fiabilidade elevada.  O seu design robusto de acordo 
com os padrões dos fabricantes de veículos permitem 
a máxima durabilidade.

Um conceito integral de serviços que apoia a oficina 
na manutenção e a na reparação.

         Sabia que...?

Para a reparação ou a manutenção de sistemas 
de injeção de alta pressão, a Bosch oferece:

Peças e ferramentas especiais

Formação

Sistema fiável de diagnóstico usando ESI[tronic] 2.0 
Online

Instruções online passo a passo para remoção e 
instalação da Bosch

Sondas lambda: os vencedores usam 
Sondas lambda da Bosch

Inventada pela Bosch, em 1976, as sondas lambda 
deram um contributo significativo para se cumprir 
com as atuais normas sobre emissões.
Até à data, a Bosch produziu mais de mil milhões 
de sondas lambda.
Ao medir o teor de oxigénio dos gases de escape, a 
sonda lambda fornece as informações necessárias 
para a mistura correta de ar/combustível à unidade 
de controlo do motor e assim possibilita uma 
eficiente combustão do motor.

Diferentes falhas podem ser indicadores de 
sondas lambda defeituosas.

Vantagens

Como líder mundial, a Bosch oferece uma ampla 
gama de sondas lambda com cobertura superior 
a 85% dos veículos de Portugal. Também 
disponíveis para veículos a diesel e a gás.

A mesma qualidade que a Bosch oferece para 
o mercado de fabricantes de veículos também 
a disponibiliza para o Aftermarket. Excelente 
durabilidade.

A Bosch facilita o trabalho do mecânico 
possibilitando uma instalação rápida e fácil. 
Todas as sondas lambda são forncecidas já pré-
lubrificadas. A sua instalação é muito simples.

Luz OBD acesa - Código de erro na 
unidade de controle do motor

Aumento do consumo de combustível

Ralenti brusco

Perda de potência

Aumento da poluição/emissões

          Conselhos para a oficina


