Trwałe i wydajne: paski wielorowkowe
Bosch do pojazdów ciężarowych

Najwyższa wydajność przy ekstremalnych
obciążeniach: paski wielorowkowe Bosch
do pojazdów ciężarowych
Specjaliści w dziedzinie transportu dobrze wiedzą, że samochód ciężarowy
jest rentowny tylko wtedy, gdy jest eksploatowany. Przestoje spowodowane
awariami i naprawą kosztują przedsiębiorstwo sporo pieniędzy. To wystarczający powód, aby w samochodach użytkowanych do celów komercyjnych
stosować wysokiej jakości paski wielorowkowe Bosch. Dzięki nim znacznie
obniża się ryzyko awarii pojazdu. Stabilna konstrukcja pasków wielorowkowych Bosch sprawia, że są one odporne na wysokie obciążenia i niezawodnie przenoszą napęd na urządzenia peryferyjne. Wysoka wytrzymałość
zapewnia długi okres eksploatacji.
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Kompetencje wynikające z doświadczenia:
profesjonaliści ufają produktom Bosch

Forma i materiały – zoptymalizowane pod kątem sprawnego działania

Paski wielorowkowe Bosch do pojazdów użytkowych

Bosch: doświadczenie w badaniach i produkcji

wielorowkowe Bosch do samochodów ciężarowych są

Będąc jednym z największych na świecie producentów

odporne na rozciąganie i mają doskonałe parametry sprę-

techniki motoryzacyjnej, firma Bosch łączy sprawdzone

żystości. Wysokie obciążenia nie skutkują deformacją ani

techniki produkcji z najbardziej zaawansowanymi mate-

nadmiernym zużyciem paska. Przystosowane do typowych

riałami:

dla samochodów ciężarowych dużych odległości pomiędzy

Najnowocześniejsze gatunki kauczuku zapewniają
 

osiami napędzanych urządzeń, zoptymalizowane pod

optymalną odporność na zużycie w wymagających f

kątem wysokiej mocy silnika oraz odporne na drgania

warunkach eksploatacyjnych

paski Bosch zwiększają oszczędności przy eksploatacji

 N
ajwyższej jakości włókna aramidowe w wersji zaawan-

samochodów ciężarowych.

sowanej: odporność na obciążenia udarowe i niezwyWersja zaawansowana: wydajne paski wielorowkowe

kła wytrzymałość

z włóknami aramidowymi

 N
iski profil: elastyczność podczas skręcania, optymalna odporność termiczna także w przypadku niewiel-

Niezawodność także w przypadku silników dużych f

kich średnic oraz napędów serpentynowych

i poddawanych znacznym obciążeniom: odporne na
rozciąganie włókna aramidowe zastosowane f

Paski wielorowkowe Bosch z innowacyjnymi włóknami

w zaawansowanej wersji nowych pasków wielorowko-

Niezawodność pracy w najtrudniejszych warunkach –

wych Bosch dodatkowo zwiększają wytrzymałość pro-

takim wymaganiom muszą sprostać paski wielorowkowe

duktu. Konstrukcja ta zapewnia najwyższy poziom

stosowane w silnikach samochodów ciężarowych. Firma

wytrzymałości na zerwanie i zużycie. Kolejną, ważną

Bosch stosuje w swoich produktach do pojazdów użytko-

zaletą jest odporność na obciążenia udarowe.

wych innowacyjne, syntetyczne odmiany kauczuku oraz
wysoce wytrzymałe włókna. Dzięki temu nowe paski f

Paski wielorowkowe Bosch do
samochodów ciężarowych
 Doskonałe przenoszenie mocy
 Niska tendencja do poślizgu
 Odporne na działanie oleju,
promieniowania UV oraz f
wysokie temperatury
 Niski poziom drgań, cicha praca
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Konstrukcja gwarantująca niezawodną eksploatację
1  Grzbiet paska: minimalne zużycie, maksymalna
trwałość
2  Najnowocześniejsze, syntetyczne odmiany
kauczuku oraz wysoce wytrzymałe włókna, f
w wersji zaawansowanej: włókna aramidowe
3  Niski profil paska: wysoka elastyczność
gwarancją długiego okresu eksploatacji.
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Bosch: rzetelny partner
w rozwoju twojej firmy
Od ponad 125 lat innowacje Bosch towarzyszą pojazdom, f
pomagając utrzymać je w dobrym stanie technicznym i zapewniając f
bezpieczeństwo dostawy towarów i przewozu pasażerów.
Oferta rozwiązań Bosch dla samochodów ciężarowych:
 szybki i niezawodny serwis
 efektywna diagnoza

największa na świecie oferta części zamiennych – części
nowe i regenerowane

Świat produktów i usług Bosch
ff Diagnostyka

 innowacyjne wyposażenie warsztatów

ff Układy do silników Diesla


kompetentna infolinia

ff Układy do silników benzynowych

 kompleksowa oferta szkoleń

ff Układy hamulcowe


korzystne oferty leasingu wyposażenia i oprogramowania

ff Świece zapłonowe

warsztatowego

ff Układy zasilania

 wsparcie sprzedaży i marketingu

ff Akumulatory

 wiele innych usług, które pracują na Twój sukces

ff Filtry
ff Wycieraczki

Program uzupełniający Bosch dla pojazdów ciężarowych

ff Oświetlenie

	Żarówki Trucklight Maxlife  – wyższe ciśnienie i polepszony skład wypeł-

ff Elektroniczne systemy komfortu

nienia gazowego zapewniają większą trwałość żarówki.
	Wycieraczki Aerotwin Truck – bezprzegubowa wycieraczka Bosch gwarantuje idealną widoczność i większą trwałość.

ff Infolinia techniczna
ff Baza wiedzy
ff Szkolenia serwisowe
ff Koncepcje serwisowe

Technika diagnostyczna Bosch dla pojazdów ciężarowych
	Testery KTS Truck i KTS 800 Truck - uniwersalne testery usterek do diagnostyki pojazdów użytkowych.
	Oprogramowanie ESI[tronic] 2.0 Truck do samochodów ciężarowych  
– program doboru produktów Bosch oraz wiedza z zakresu obsługi i napraw systemów pojazdów.
Wykorzystanie tych elementów zapewnia dostęp do bogatej oferty idealnie
dopasowanych części oraz lepszą organizację czasu pracy i lepsze wyniki.

Dystrybutor produktów Bosch:

Społeczność warsztatowa
ff wymiana wiedzy, wskazówek,
doświadczeń
ff wpływ na rozwój produktów
ff wykorzystanie fachowej f
pomocy w ramach sieci

Więcej informacji:
www.bosch.pl

