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Η Bosch διευρύνει την γκάμα της με μια επιπλέον 
σειρά εναλλακτών στην αγορά aftermarket. 
Μικροί, ελαφρείς και συμπαγείς  

 

 Υψηλή απόδοση έως και 80%  

 Εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου 

 Επέκταση της σειράς για οχήματα μεσαίας και πολυτελούς κατηγορίας 

 

 

 

Καρλσρούη – Εμπλουτίζοντας τη γκάμα των προϊόντων aftermarket με μια νέα 

σειρά εναλλακτών, η Bosch υποστηρίζει την τάση για όλο και πιο συμπαγή και 

ελαφριά εξαρτήματα οχημάτων. Απο το 2018, η γκάμα του aftermarket 

συμπληρώνεται από υψηλής απόδοσης εναλλάκτες διαφορετικών κατηγοριών 

που κυμαίνονται από 1,5 έως 3 κιλοβάτ. «Η επέκταση της γκάμας με νέα σειρά 

προϊόντων αποτελεί τη διαρκή προσπάθεια της Bosch να παρέχει την πιο 

σύγχρονη τεχνολογία, πέρα από την πρωτογενή, και στη δευτερογενή αγορά 

ανταλλακτικών», ανέφερε ο Thilo Gleisberg, επικεφαλής του επιχειρηματικού 

τομέα «Μίζες και Δυναμό» της Bosch. 

 

 

Συμπαγής, δυνατός και αθόρυβος 

Ο νέος εναλλάκτης, ανάλογα με την έκδοση, έχει  διάμετρο από 134 έως 144 

χιλιοστά, καλύπτει ισχύ από 130 έως 250 αμπέρ και διαχειρίζεται θερμοκρασίες 

κινητήρα έως και 120 βαθμούς κελσίου. Τα χαρακτηριστικά αυτά καθιστούν 

εφικτή την τοποθέτησή του ακόμα και στην περιοχή του κινητήρα, 

καταλαμβάνοντας έτσι ελάχιστο χώρο. Ο ανεμιστήρας ψύξης του εναλλάκτη έχει 

σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε ο θόρυβος να έχει μειωθεί κατά το ήμισυ, ακόμα 

και σε υψηλές στροφές του κινητήρα. Επιπλέον, χάρη στην ειδική τεχνική 

περιέλιξης και στο κατά 10% μικρότερο βάρος του πετυχαίνει εξοικονόμηση 

καυσίμου και μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. 
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Ολοκληρωμένη γκάμα aftermarket εκκινητών και εναλλακτών  

Η Bosch προσφέρει μία ολοκληρωμένη γκάμα εκκινητών και εναλλακτών για 

επιβατικά και επαγγελματικά οχήματα. Τα προϊόντα αυτά υποβάλλονται σε 

ποιοτικούς ελέγχους με τα ίδια πρότυπα όπως αυτά που ισχύουν στον πρώτο 

εξοπλισμό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα προϊόντα υψηλής ποιότητας, αξιόπιστα και 

με μεγάλη διάρκεια ζωής, ακόμη και κάτω από δυσμενείς περιβαλλοντικές 

συνθήκες. Ως μία φιλική προς το περιβάλλον λύση, η Bosch προτείνει τη σειρά 

“Bosch eXchange” που περιλαμβάνει ανακατασκευασμένους εκκινητές και 

εναλλάκτες. 

 

 

Σχετική φωτο: #1360095 

 
 
Η Bosch Ελλάδας λειτουργεί ως θυγατρική του Ομίλου Bosch στην Ελλάδα από το 
1992, αν και η παρουσία της καταγράφεται ήδη από το 1913. Σήμερα απασχολεί 
προσωπικό 69 ατόμων ενώ ο Όμιλος Bosch στην Ελλάδα απασχολεί συνολικά 492 
άτομα. Σύμφωνα με τα προσωρινά οικονομικά στοιχεία οι συνολικές πωλήσεις της για 
το 2017 ανήλθαν σε 43,3 εκατ. ευρώ και αν συμπεριληφθούν και οι θυγατρικές του 
ομίλου οι πωλήσεις φτάνουν τα 160,3 εκατ. ευρώ. Δραστηριοποιείται στους τομείς των 
Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων, Ηλεκτρικών Εργαλείων, Συστημάτων Θέρμανσης, 
Συστημάτων Ασφαλείας καθώς και στους Βιομηχανικούς Αυτοματισμούς, 
προσφέροντας μια μεγάλη γκάμα προϊόντων υψηλής ποιότητας. Στη Bosch Ελλάδας 
υπάγονται και οι δραστηριότητες της Κύπρου, της Αλβανίας και της Μάλτας. 
 
Ο Όμιλος Bosch είναι ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως προμηθευτές 
τεχνολογίας και υπηρεσιών. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, το οικονομικό έτος 
2017 είχε πωλήσεις της τάξης των 78 δις ευρώ και απασχολούσε περίπου 400.500 
υπαλλήλους .Οι δραστηριότητες του ομίλου χωρίζονται σε τέσσερις επιχειρηματικούς 
τομείς: Μobility Solutions, Βιομηχανικής Τεχνολογίας, Καταναλωτικών Αγαθών καθώς 
και Ενέργειας και Τεχνολογίας Κτηρίων.  
Ως Εταιρεία ηγέτης στον τομέα του Internet of Things, παρέχει καινοτόμες 
ολοκληρωμένες λύσεις για το έξυπνο σπίτι, την έξυπνη πόλη, τη διασυνδεδεμένη 
αυτοκίνηση αλλά και τη διασυνδεδεμένη βιομηχανία. Επιπλέον η Bosch διακρίνεται 
για την τεχνογνωσία της επάνω στους αισθητήρες, τα λογισμικά και τις υπηρεσίες και 
διαθέτει και το δικό της IoT Cloud. Γενικά, όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του 
Ομίλου Bosch έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύουν την ποιότητα ζωής, παρέχοντας 
λύσεις τόσο καινοτόμες όσο και επωφελείς. Με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία προσφέρει 
«Τεχνολογία για τη ζωή» σε όλον τον κόσμο. 
 
Τον Όμιλο Bosch αποτελούν η Robert Bosch GmbH και οι περίπου 450 θυγατρικές 
επιχειρήσεις σε 60 χώρες. Εάν συμπεριληφθούν οι αντιπροσωπείες και τα γραφεία 
πωλήσεων, τότε η Bosch εκπροσωπείται σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου. Η 
καινοτομία της Bosch αποτελεί τη βάση της μελλοντικής της ανάπτυξης. 
Η Bosch απασχολεί 62,500 υπαλλήλους στο τομέα της έρευνας σε 125 περιοχές της 
υφηλίου 
 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1886 στη Στουτγάρδη από τον Robert Bosch (1861-1942) με 
την ονομασία “Εργαστήριο Μηχανικής Ακριβείας και Ηλεκτρικής Μηχανολογίας”.  
Η ειδική ιδιοκτησιακή δομή του Ομίλου Bosch εγγυάται την επιχειρησιακή του 
ελευθερία.Έτσι η εταιρεία κάνει μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και πραγματοποιεί 
εκ των προτέρων σημαντικές επενδύσεις οι οποίες διασφαλίζουν το μέλλον της. Το 
92% των μετοχών της Robert Bosch GmbH ανήκουν στο κοινωφελές ίδρυμα Robert 
Bosch Stiftung. Οι επιχειρηματικές λειτουργίες της εταιρείας γίνονται από την Robert 
Bosch Industrietreuhand KG. Οι υπόλοιπες μετοχές ανήκουν στην οικογένεια Bosch 
και στη Robert Bosch GmbH. 
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Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε, www.bosch.gr 
www.linkedin.com/company/bosch-hellas,  www.bosch.com,  www.bosch-press.com    
http://twitter.com/BoschPresse    
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