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Δελτίο Τύπου 
 
 
 
 
Νέα υβριδική μπαταρία από την Bosch –  
Τα 48 volts της μπαταρίας συνιστούν το μυστικό της 
επιτυχίας 

 

 Η Bosch καινοτομεί στον τομέα της ηλεκτροκίνησης 

 Νέα μπαταρία 48 volt: σχεδιασμένη για εξοικονόμηση καυσίμου 

 Michael Budde: «Είμαστε βέβαιοι ότι με αυτή την καινοτομία η Bosch θα 

είναι κυρίαρχη στην αγορά μπαταριών 48 volt.» 

  

Η Bosch καινοτομεί στον τομέα της ηλεκτροκίνησης με τη νέα πρωτοποριακή 

μπαταρία 48 volt που είναι κατασκευασμένη για εύκολη ενσωμάτωση σε νέα 

μοντέλα οχημάτων. «Είμαστε βέβαιοι ότι με αυτή την καινοτομία η Bosch θα 

κυριαρχήσει στην αγορά μπαταριών 48 volt» ανέφερε ο Michael Budde, 

επικεφαλής των συστημάτων μπαταριών της εταιρίας. Διαβλέποντας μεγάλη 

αύξηση στην αγορά των υβριδικών οχημάτων, η Bosch προσφέρει και άλλα 

εξαρτήματα του κινητήρα για αυτά τα μοντέλα, εκτός από την μπαταρία 48 volt. 

Εκτιμάται ότι περίπου 15 εκατομμύρια υβριδικά οχήματα 48 volt θα κυκλοφορούν 

στους δρόμους μέχρι το 2025. Η παραγωγή της μπαταρίας αναμένεται να 

ξεκινήσει στα τέλη του 2018. 

 

Κύριο μέλημα των αυτοκινητοβιομηχανιών είναι η μείωση των εκπομπών ρύπων 

CO2, στην πράξη αυτό σημαίνει μείωση της κατανάλωσης καυσίμου. Η Bosch 

σχεδίασε τη νέα μπαταρία 48 volt ακριβώς για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιώντας 

τεχνολογία αιχμής για μειωμένους ρύπους. Η μπαταρία δεν απαιτεί ψύξη, καθώς 

το περίβλημα της είναι κατασκευασμένο από πλαστικό και όχι από μέταλλο. Το 

πλαστικό περίβλημα αποτελεί μια πραγματική πρόκληση, καθώς τα στοιχεία 

ιόντων λιθίου διαστέλλονται όταν η μπαταρία φορτίζεται. Οι μηχανικοί της Bosch 

αναπροσάρμοσαν τις κυψέλες της μπαταρίας έτσι ώστε ακόμα και το πλαστικό 

περίβλημα να μπορεί να αντέχει την πίεση διαστολής. Χάρη σε αυτή την 

καινοτομία επιτυγχάνεται μείωση των εκπομπών CO2 του οχήματος με έναν 

συγκριτικά οικονομικό τρόπο. 

 

Ένα υβριδικό 48V μπορεί να μειώσει σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου μέσω 

της χρήσης ενός συστήματος ανάκτησης ώθησης (BRS). Ένα συμβατικό 

αυτοκίνητο χάνει ενέργεια όταν ο οδηγός φρενάρει, το σύστημα BRS αποθηκεύει 

αυτή την ενέργεια πέδησης σε μια μπαταρία 48V και την χρησιμοποιεί αργότερα 



 

 

 

   
 

Page 2 of 3 

όταν ο οδηγός επιταχύνει (ηλεκτρονική ώθηση). Με αυτόν τον τρόπο 

εξοικονομείται καύσιμο που έχει ως αποτέλεσμα μειωμένες εκπομπές CO2. 

 

"Η εταιρεία επενδύει ετησίως 400 εκατομμύρια ευρώ στην ηλεκτροκίνηση και 

σήμερα αυτή η επένδυση αρχίζει να αποδίδει» δήλωσε ο Dr. Mathias Pillin, 

επικεφαλής του τομέα ηλεκτροκίνησης στην Bosch. Στους δρόμους κυκλοφορούν 

ήδη πάνω από 500.000 ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα παγκοσμίως 

εξοπλισμένα με εξαρτήματα Bosch, καθώς η εταιρία διαθέτει πολυετή πείρα στην 

κατασκευή μπαταριών με περισσότερα από 30 συμβόλαια συνεργασίας. 

 

Η Κίνα είναι μακράν η μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρικών οχημάτων με πωλήσεις 

πάνω από μισό εκατομμύριο μοντέλων, αλλά και παγκόσμιος ηγέτης στην 

παραγωγή τους. Τα ηλεκτρικά υβριδικά οχήματα αναμένεται να κατακτήσουν 

ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο της κινεζικής αγοράς, ειδικά μέσω της κρατικής 

στήριξης. Καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν εκπέμπει τόσο CO2 στην 

ατμόσφαιρα όσο η Κίνα. Μέχρι το 2021 έχει τεθεί ως στόχος το όριο των 117 

g/km και οι αυτοκινητοβιομηχανίες της Κίνας στρέφονται σε αυτό το υβριδικό 

σύστημα των 48 volt ώστε να τους βοηθήσει να πετύχουν το στόχο. 

 

Με τη νέα αυτή μπαταρία η Bosch συμβάλει αποφασιστικά ώστε το υβριδικό 

όχημα των 48 volt να καταστεί οικονομικά προσιτό στη μαζική αγορά. Ήδη η 

μπαταρία έχει μεγάλη ζήτηση, ιδιαίτερα μεταξύ των κινέζων κατασκευαστών, 

εξασφαλίζοντας για την Bosch σημαντικό αριθμό συμβολαίων συνεργασίας. Το 

ίδιο αναμένεται να συμβεί στην Ευρώπη και στην Ιαπωνία.  

 

 

Σχετικές φωτογραφίες: 1 

  

 
Η Robert Bosch Ελλάδας λειτουργεί ως θυγατρική του Ομίλου Bosch στην Ελλάδα 
από το 1992, αν και η παρουσία της καταγράφεται ήδη από το 1913, και απασχολεί 
σήμερα προσωπικό  530 ατόμων. Σύμφωνα με τα προσωρινά οικονομικά στοιχεία οι 
συνολικές πωλήσεις της για το 2015  ανήλθαν σε 155 εκατ. ευρώ. Δραστηριοποιείται 
στους τομείς των Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων, Καταναλωτικών Αγαθών, Συστημάτων 
Θέρμανσης, Συστημάτων Ασφαλείας καθώς και στους Βιομηχανικούς Αυτοματισμούς, 
προσφέροντας μια μεγάλη γκάμα προϊόντων υψηλής ποιότητας. 
Στη Robert 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. Το οικονομικό έτος 2015  είχε πωλήσεις της τάξης των 
70,6 δις ευρώ και απασχολούσε περίπου 375.000 υπαλλήλους .Οι δραστηριότητες 
του ομίλου χωρίζονται σε τέσσερις επιχειρηματικούς τομείς: Μobility Solutions, 
Βιομηχανικής Τεχνολογίας, Καταναλωτικών Αγαθών καθώς και Ενέργειας και 
Τεχνολογίας Κτηρίων.Τον  Όμιλο Bosch αποτελούν η Robert Bosch GmbH και οι 
περίπου 440 θυγατρικές επιχειρήσεις σε 60 χώρες. Εάν συμπεριληφθούν οι 
αντιπροσωπείες και τα γραφεία πωλήσεων, τότε η Bosch εκπροσωπείται σε 150 
χώρες. Η καινοτομία της Bosch αποτελεί τη βάση της μελλοντικής της ανάπτυξης. 
Η Bosch απασχολεί 55,800 υπαλλήλους στο τομέα του RnD σε 118 περιοχές της 
υφηλίου. Στρατηγικός της στόχος είναι να παρέχει καινοτόμες λύσεις για το διαδίκτυο 
των αντικειμένων (Internet of things). 
 Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του ομίλου Bosch έχουν σχεδιαστεί για να 
ενισχύουν την ποιότητα ζωής, παρέχοντας λύσεις τόσο καινοτόμες όσο και 
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επωφελείς. Με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία προσφέρει «Τεχνολογία για τη ζωή» σε 
όλον τον κόσμο. 
 
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. 
 
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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