
Ce vă motivează pe 
dumneavoastră ne 
motivează și pe noi.

Motivați de 

    CONFORT
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Dealerul dumneavoastră local:

Diagnoză și lucrări de service

Bosch susține service-urile auto pentru 
efectuarea diagnozelor și înlocuirea 
sistemelor de direcție prin intermediul 
echipamentului de testare, software-ului 
de diagnoză și asistenței tehnice.
În plus, centrul de instruire pentru service 
Bosch oferă o gamă largă de cursuri de 
instruire practică. Prin urmare, Bosch 
oferă un pachet complet care ajută 
service-urile auto la efectuarea diagnozei, 
precum și la dezasamblarea și asamblarea 
sistemelor de direcție. 

Bosch eXchange | Steering systems

Programul Bosch eXchange pentru sisteme 
de direcție 

Cum puteți efectua lucrări de reparații 
rentabile fără a face compromisuri în ceea 
ce privește calitatea? Răspunsul este 
Bosch eXchange, gama completă de piese 
de schimb refabricate. Piesele de schimb 
Bosch eXchange sunt la fel de funcționale 
precum cele noi și au aceeași garanție – dar 
sunt cu 30% mai economice.

Avantaje pe scurt
▶  Calitate înaltă: Bosch aplică pentru piesele 

refabricate standarde de producție identice cu 
cele pentru producția pieselor noi

▶ Înaltă fiabilitate: produsele Bosch eXchange  
 sunt supuse celor mai riguroase verificări   
 funcționale și de calitate

▶ Raport calitate/preț de excepție: economii de  
 până la 30 de procente comparativ cu piesele  
 noi

▶ Performanță înaltă datorită tehnologiilor   
 inovatoare: îmbunătățirile realizate pentru   
 piesele noi sunt incluse și în procesul de   
 refabricare

Lucrări de reparații rentabile

Sistemele de direcție 

Bosch sunt disponibile ca 

piese de schimb  

Bosch eXchange
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Tehnologiile Bosch sunt utilizate la nivel mondial 
pentru aproape toate autovehiculele. Ne concen-
trăm asupra oamenilor și modalității de asigurare a 
mobilității acestora.

Pentru atingerea acestui obiectiv am dedicat 125 de 
ani de spirit de pionierat și expertiză în materie de 
cercetare și producție.

Continuăm să lucrăm la combinația noastră unică 
de soluții pentru piese de schimb, dispozitive de 
diagnoză, echipamente și servicii ale service-urilor 
auto:

▶ Soluții pentru lucrări eficiente de reparații auto

▶ Echipament și software inovatoare pentru   

 service-uri auto

▶ Una dintre cele mai cuprinzătoare game din   

 întreaga lume de piese noi și de schimb

▶ Rețea largă de dealeri pentru o furnizare rapidă și  

 fiabilă a pieselor

▶ Asistență de specialitate pentru clienți prin linia   

 telefonică de urgență

▶ Gamă largă de cursuri de instruire

▶ Asistență specifică pentru vânzări și marketing

Aflați mai multe, accesând pagina de internet:
bosch-automotive-aftermarket.com Comportament de conducere 

de înaltă precizie
Sisteme de direcție Bosch



Sisteme de direcție pentru autoturisme
Detalii despre program și produse

Sisteme de direcție pentru autovehicule comerciale
Detalii despre program și produse
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Avantaje pe scurt

▶  Durată de viață mare a sistemelor și pompelor 
de direcție: producția respectă standardele 
actuale și utilizează doar materiale care au fost 
testate integral

▶ Asistență profesională: Bosch oferă o asistență  
 cuprinzătoare pentru dezasamblare, asamblare  
 și punere în funcțiune

 
 

Avantaje pe scurt

▶  Durată de viață mare a sistemelor și pompelor 
de direcție: producția respectă standardele 
actuale și utilizează doar materiale care au fost 
testate integral

▶ Reîntoarcere rapidă pe șosea: datorită   
 disponibilității crescute a produselor Bosch,  
 autovehiculele comerciale pot fi repuse în   
 funcțiune rapid

Sisteme de direcție hidraulice și pompe de direcție Sisteme de direcție și pompe de direcție

Sisteme de direcție electrice Piese de fixare și accesorii pentru sistemele de direcție ale 
autovehiculelor comerciale

Sistemele de direcție Bosch se evidențiază prin comportamentul de conducere de înaltă preci-
zie și manevrabilitatea ușoară. Service-urile auto beneficiază de un portofoliu larg, bazat pe 
decenii de experiență în echipamente originale – o gamă care stabilește standarde noi și în 
domeniul aftermarket. Combinația de componente, echipamente de diagnoză și oferte de ser-
vicii suplimentare oferă soluția ideală pentru aproape toate cerințele.

Sisteme de direcție
Prezentare generală

Prezentare generală | Sisteme de direcție

Peste 70 de ani de experiență
Sistemele de direcție au fost produse încă din 
anul 1945 în fabrica Bosch din Schwäbisch 
Gmünd, Germania. Rezultatul multor ani de 
experiență: sistemele de direcție Bosch de înaltă 
calitate.

Pregătiți pentru viitor
Bosch, în calitate de furnizor de sisteme de 
direcție în cadrul echipamentelor originale, are 
capacitatea de a oferi produse noi și inovatoare 
pe piața aftermarket, la scurt timp după lansarea 
acestora.

Soluția potrivită pentru oricine
Bosch le oferă clienților săi o gamă completă de 
sisteme de direcție, pompe de direcție, compo-
nente de fixare și accesorii. Pentru lucrări de 
reparații rentabile, produsele sunt disponibile și 
ca piese de schimb Bosch eXchange.

Un partener competent
Bosch, pe lângă faptul că oferă produsele pro-
priu-zise, își sprijină clienții prin soluții de 
diagnoză, manuale de instalare, asistență tehnică 
și multe altele.

Rețea dezvoltată la nivel mondial
Bosch asigură disponibilitatea rapidă a pieselor și 
componentelor sale prin intermediul unei rețele 
internaționale de vânzări și logistică.

▶ Sisteme de direcție fiabile pentru călătorii   
 sigure: sistemele de direcție Bosch trec prin  
 verificări stricte, funcționale și de calitate,   
 înainte de a fi livrate către clienți

▶ Asistență profesională: Bosch oferă o asistență  
 cuprinzătoare pentru dezasamblare, asamblare  
 și punere în funcțiune

▶ Sisteme de direcție fiabile pentru călătorii  
 sigure: sistemele de direcție Bosch trec prin  
 verificări stricte, funcționale și de calitate,   
 înainte de a fi livrate către clienți

Electric steering systems
Sisteme de direcție electrice pentru o servodirecție eficientă și precisă și pentru conectare la sistemele de asistență pentru șofer 

▶ Sistem de servodirecție electric

Mecanisme de direcție Pompe de direcție
Sisteme de direcție robuste pentru autovehicule comerciale: 
fiabile în special pentru încărcături grele

Pompe de direcție pentru o conducere ușoară cu sisteme de 
direcție hidraulice

▶ RB-Servocom®
▶ Servodirecție semi-integrală pentru macarale mobile

▶ Pompe cu palete
▶ Pompă cu cilindree variabilă VARIOSERV®
▶ Pompă tandem
▶ Pompă cu piston radial

Piese de fixare și accesorii
Piese de fixare și accesorii pentru sistemele de direcție ale autovehiculelor comerciale

▶ Cutie de viteze cu roți dințate conice
▶ Arbore de direcție
▶ Coloană de direcție
▶ Articulație sferică
▶ Articulație universală

▶ Cilindru de acționare
▶ Indicator de debit
▶ Supapă de limitare debit
▶ Rezervor de ulei

Sisteme de direcție hidraulice Pompe de direcție
Sistemul de direcție hidraulic: fiind un sistem de direcție 
clasic, este precis și și-a demonstrat performanța de 
nenumărate ori

Pompe de direcție pentru o conducere ușoară cu sisteme de 
direcție hidraulice

▶ Sistem de direcție hidraulic
▶ SERVOTRONIC®
▶ Direcție activă

▶ Pompe cu palete
▶ Pompă cu cilindree variabilă VARIOSERV®
▶ Pompă tandem


