BOSCH TERMÉKEK
Személyautókhoz, buszokhoz
és teherautókhoz
Cégünk alkatrészválasztéka kibővült a BOSCH gépjármű-alkatrészek teljes kínálatával!

PROTRUCK KFT

BOSCH KORMÁNYMŰ
MIT KELL TUDNI A KORMÁNYMŰRŐL?
A szervokormány a kormányzás erőszükségletét
lecsökkentő szerkezet, amely valamilyen formában a
motor energiáját hasznosítja. A jelenlegi műszaki előírások
szerint a kormányozhatóságnak akkor is meg kell
maradnia, ha a rásegítő berendezés meghibásodik – tehát
a kormánykerék és a kormányrudazat között mindig van
mechanikus kapcsolat is.

Régen a legelterjedtebb kormányrásegítő berendezések
hidraulikus működésűek voltak: ez esetben a motor egy
hidraulikus szivattyút hajt, és a kormány szervo szelepei
szabályozzák a kormánygépben létrejövő rásegítő erőt.
A ROBERT BOSCH 8 országban 20 telephelyen a
legfejlettebb gyárakban biztosítja számunkra a prémium
kormányműveket.

Személygépjárművekhez kínálunk
»
Servolectric® elektromos szervokormány
»
Servotronic® elektronikus vezérlésű
szervokormánymű
»
Aktív kormányzás
»
Rack-and-pinion (fogasléc-fogastengely)
szervokormánymű
»
Személygépjármű kormányoszlop
»
Személygépjármű kormányszivattyú
Haszongépjárművekhez kínálunk
»
Servocom® hidraulikus szervokormány
»
Servotwin® elektro-hidraulikus kormánymű
»
Servoline® lineáris kormánymű
»
Rész-integrált szervokormány
»
RAS és RAS-EC hátsó-tengely kormánymű
»
Haszongépjármű kormányoszlop és kardáncsukló
»
Haszongépjármű kormányszivattyú

BOSCH FÉK
A BIZTONSÁG KÉRDÉSÉBEN NEM ISMERÜNK KOMPROMISSZUMOT
A Bosch a fékgyártás terén nemzetközi elismertségnek örvendhet. A gyártási tevékenységét különösen szigorú minőségi
irányelvek alapján saját gyártóüzemekben végzi világszerte. Több mint 10 000 termék biztosítja a széles piaci lefedettséget
– az egyes részegységektől egészen az átalakított rendszerekig. Az elektronikus menetbiztonság területén a Bosch
úttörőként is kiváló funkcionalitást garantál az intenzív kutatás és a gépjárműgyártókkal folytatott szoros együttműködés
révén.

Kínálatunk:
Féktárcsák,
fékbetétek,
jeladók és
szenzorok
minden járműtípushoz.

ÖNINDÍTÓ - GENERÁTOR
SZEMÉLYAUTÓKHOZ, TEHERAUTÓKHOZ ÉS BUSZOKHOZ IS!

Lámpák, csatlakozók
és kapcsolók.

DENOX-folyamatok
AdBlue Bosch Denoxtronic
»
»
»
»

»

»

»

AdBlue Bosch Denoxtronic 1 és 2 rendszer
tesztelése és javítása
Denoxtronic-1: szállítómodul, adagolómodul,
fúvóka
Denoxtronic-2: szállítómodul, befecskendezőmodul
A Bosch Denoxtronic egység a kipufogógáz
károsanyag összetevőinek csökkentése
érdekében a motorvezérlő elektronikával
együttműködve AdBlue folyadékot juttat a
kipufogóba.
Az egység meghibásodása (vagy az AdBlue
folyadék hiánya) kis idő elteltével
motorteljesítmény csökkenést fog eredményezni,
"rákényszerítve" az üzemeltetőt a probléma
megoldására.
Az AdBlue folyadéknak erős korrodáló hatása
van, ezért tárolását és mozgatását gondosan kell
végezni.
A nem előírásszerűen működő Denoxkészülékkel szerelt jármű károsanyag
kibocsátása eltér a járműre engedélyezett
előírástól, ennek környezetszennyező hatása
van, és az ellenőrző hatóság intézkedését
(büntetést) eredményezheti.

Denox1

Denox2

Bevizsgálás

Adagoló

Üzemanyagellátó rendszerek
Mit is kínálunk ezen belül?

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Izzító gyertyák
Porlasztó csúcsok
Injektorok
Adagolók
Nagynyomású szivattyúk
Cseredarabos termékek
Gyári felújított termékek
Gyári termékek
Saját felújított termékek

Elérhetőségeink
Szerviz:

2142 Nagytarcsa, Váltó utca 6.
(M0 keleti szektor 55. km)
GPS koordináták: É 47,5110, K 19,2884

Telefon:
Fax:

(00 36) 1 999 6530
(00 36) 1 999 6531

Mobil:

(00 36) 30 590 2773
(00 36) 20 596 8720

e-mail cím:
internet cím:

protruck@protruck.hu
www.protruck.hu
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