Een echte gangmaker
voor uw bedrijf:
batterijen van Bosch

Voor elke toepassing het juiste vermogen
met het Bosch batterijen-assortiment
Moderne voertuigen hebben steeds meer uitrustingen die op elektriciteit
werken. Daarom is een hoogwaardige, betrouwbare stroomvoorziening van
essentieel belang. Bosch batterijen kunnen dat garanderen. Dankzij de S6
AGM en S5 EFB-batterijen kunnen ze nu ook in voertuigen met het start / stopsysteem worden geïnstalleerd. De batterijen zijn onderhoudsvrij en voldoen
aan de specifieke eisen voor originele onderdelen.

Bosch S6 batterijen met AGM-technologie:
voor personenwagens met start / stopsystemen en recuperatie
ff Langere levensduur en tot vier maal
grotere laadcyclusweerstand dan
conventionele batterijen
ff Uitstekend bestand tegen korte ritten
ff Micro-glasvezelmatten om het zuur te
absorberen (AGM)
ff Geschikt voor montage in elke positie,
100 % lekvrij en kantelbestendig
ff 100 % onderhoudsvrij
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Bosch S3 / S4 / S5 batterijen:
voor personenwagens
ff Een batterijen-assortiment op maat
ff Nieuwe PowerFrame®-technologie
voor een gegarandeerd lange
levensduur
ff Tot 30 % groter koudstartvermogen
ff 100 % onderhoudsvrij
ff Goed bestand tegen korte ritten
ff Maximale betrouwbaarheid
ff Passen op ongeveer 97 % van alle
voertuigen
ff Passen op Europese en Aziatische
voertuigen

Bosch S5 batterijen met EFB-technologie:
voor personenwagens met start / stop-systemen
ff Twee maal beter bestand tegen veelvuldig
ontladen dan gewone startbatterijen
ff Met extra polyester roostermateriaal tussen
de plaat en de separator (EFB)
ff Uiterst goed bestand tegen korte ritten
ff Lekvrij en bestand tegen kantelen
ff 100 % onderhoudsvrij

Bosch L4 / L5 / L6 batterijen:
voor recreatie en verlichting
Mobiele voedingsbron voor allerhande
toepassingen. Ideaal bijvoorbeeld voor
ff Kampeerwagens, caravans
ff Boten
ff Signaalsystemen, zonneenergiesystemen
ff L6 batterijen met AGM-technologie

Bosch T3 / T4 / T5 batterijen:
voor bedrijfswagens
ff 100 % onderhoudsvrij - kostenbesparend
voor wagenparkbeheerders
ff Voor de zwaarste werkomstandigheden
ff Met innoverende zilverlegering (T4, T5)
ff Beperkter aantal uitvoeringen voor een
optimaal voorraadbeheer
ff Uitstekend startvermogen

Bosch M4 / M6 batterijen:
voor motorfietsen
Passen op meer dan 80 % van alle
motorfietsen, scooters en bromfietsen.
ff Onderhoudsvrij volgens EN -norm
ff Vol vermogen starten bij alle
weersomstandigheden
ff Met zuurpakket
ff M6 batterijen met AGM-technologie
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Topprestaties vanaf het begin:
personenwagenbatterijen van Bosch
Bosch S6 batterijen met AGM-technologie:
de technologie voor start / stop-systemen
Het is niet alleen de ononderbroken voeding van elektrische
apparaten tijdens de frequente stopfases die veel stroom
verbruikt, maar ook de bijbehorende herstartprocessen.
Dan is een grotere bestendigheid tegen diepe ontladingen
noodzakelijk en ook een hoge stroomopnamecapaciteit om de
remenergie terug te winnen. Daarvoor zijn cyclusbestendige
batterijen vereist - zoals de Bosch S6 batterijen met AGMtechnologie:
ff Tot vier maal grotere cyclusbestendigheid in vergelijking
met conventionele startbatterijen
ff Constant vermogen, zelfs voor korte ritten, stop-start
verkeer en hoog stroomverbruik tijdens stationair draaien
ff Het batterijzuur is volledig gefixeerd in de micro
glasvezelmatten
ff Kan in elke positie worden gemonteerd,
ff Volledig lekdicht bij kantelen
ff 100 % onderhoudsvrij
ff Kwaliteitsniveau van originele onderdelen

De markt groeit in snel tempo
Het aantal nieuwe voertuigen dat in Europa wordt
gebouwd met start / stop-systemen zal in de toekomst
snel stijgen. Deze ontwikkeling stelt hogere eisen aan
de batterijen van het voertuig. Betere prestaties zijn
geboden. De S5 EFB en S6 AGM batterijen van Bosch
zorgen voor een betrouwbare stroomvoorziening voor
voertuigen met het start / stop-systeem en een groot
aantal stroomverbruikende apparaten.
S6 batterijen met AGM-technologie:
piekvermogen voor topprestaties
De AGM-technologie (Absorbent Glass Mat) is de
toonaangevende technologie op de markt en voldoet aan
de strengste eisen. Deze techniek zorgt voor een
indrukwekkend dynamisch oplaadvermogen. Bovendien
zijn de ontlaad-/oplaadcycli tot vier maal hoger dan bij
gewone startbatterijen. Dit grotere aantal ontlaad- /
oplaadcycli is absoluut vereist voor voertuigen met
start / stop-systemen met remenergie recuperatie, maar
ook voor voertuigen met buitengewoon veel
stroomverbruikende comfortfuncties.

Bij onderhoud aan batterijen in start / stop-systemen moet de volgende
informatie in acht worden genomen:
ff Vervang een AGM type met een AGM type
ff Vervang een EFB type met een EFB of een AGM type
ff Conventionele loodzwavelzuurbatterijen mogen niet worden gebruikt
ff Vaak is een Bosch KTS-serie diagnosetester noodzakelijk om de nieuw
geïnstalleerde batterijen bij de regeleenheid te registreren
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S5 batterijen met EFB-technologie:
vol vermogen over de volle breedte van de
batterijenmarkt
De prestaties van de S5-batterijen met EFB-technologie
(Enhanced Flooded Battery) van Bosch liggen tussen die
van een conventionele startbatterijen en die van de S6
batterijen met AGM-technologie. Deze batterijen is bij
uitstek geschikt voor moderne voertuigen met een
start / stop-systeem. Dankzij de hoge
cyclusbestendigheid kan deze batterijen voldoende
energie leveren om het voertuig op elk moment opnieuw
te starten. De hoge vermogensdichtheid van de S5 EFBtechnologie is ook bedoeld om aan de eisen van de
voertuigen te voldoen met een groot aantal
stroomverbruikende apparaten.

Bosch S3 / S4 / S5 batterijen met PowerFrame®technologie
ff Tot 30 % langere levensduur
ff Tot 30 % groter koudstartvermogen
ff 100 % onderhoudsvrij, klaar voor inbouw en starten
ff Handgrepen vergemakkelijken het transport en de
inbouw
ff Bestand tegen korte ritten dankzij het hoge
stroomopnamevermogen
ff Lekvrij labyrint-type deksel met terugslagbescherming
ff Ook geschikt voor inbouw in de passagiersruimte

Geringere corrosie, optimale energiestroom en een
langere levensduur van het gepatenteerde geperste
rooster: PowerFrame®

Bovenop de specifieke
batterijen biedt Bosch vanaf
nu een compleet aanbod van
producten en diensten voor
de aftermarket aan, zodat de
werkplaatsen deze voertuigen
efficiënt kunnen onderhouden
en repareren.
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Betrouwbare energie voor iedereen:
Bosch bedrijfswagenbatterijen
Bedrijfswagens stellen hoge eisen aan hun
energievoorziening: Lange stilstandtijden en een groot
aantal stroomverbruikende apparaten kunnen de
batterijen volledig leeg maken. De T3, T4 en T5 batterijen
van Bosch zijn speciaal ontworpen om dit te weerstaan.
Deze batterijen zijn ook onderhoudsvrij, wat
kostenbesparingen oplevert voor wagenparkbeheerders.
T3: Startvermogen zonder compromissen
Voordelen van het standaardmodel:
ff Betrouwbaar startvermogen
ff Lange levensduur
T4: Meer vermogen meteen vanaf het begin:
Ontworpen voor continue stroomvoorziening bij
uitgeschakelde motor
ff Bestand tegen frequent opladen en ontladen
ff Betrouwbare stroombron voor alle elektrische
voorzieningen
T5: Maximaal vermogen en maximale
cyclusbestendigheid
Voor extreem hoge energiebehoeften en frequente
ontladingen
ff Ideaal voor voertuigen met een slaapcabine
ff Ideaal voor trucks met laadklep en ook voor bussen
T3, T4, T5:
bedrijfswagenbatterijen
van Bosch: krachtiger,
betrouwbaarder en
makkelijker in het
dagelijks gebruik.

**Verlaag de

bedrijfskosten van uw
wagenpark met absoluut
onderhoudsvrije
batterijen van Bosch.

Kenmerken

T3

T4

T5

Absoluut onderhoudsvrij

Onderhoudsvrij, bijvullen
met water mogelijk

✓**

✓**

Installatie binnen
in voertuig zelf

Niet mogelijk

✓

✓

Tot 300 %

Tot 400 %

Diepe cyclusbestendigheid Overtreft EN-norm
Levensduur

100 %

120 % dankzij de Silvertechnologie

130 % dankzij de Silvertechnologie en glasmat

Schokbestendigheid*

Uiterst schokbestendig

10 maal beter
schokbestendig

10 maal beter
schokbestendig

Startvermogen

100 %

120 %

130 %

Max. opslagduur

Tot 12 maanden

15 maanden

18 maanden

* In vergelijking met conventionele startbatterijen.
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Zeker starten op vol vermogen:
Bosch motorfietsbatterijen
Alle Bosch motorfietsbatterijen worden geleverd
compleet met zuurpakket en vulhulp. Ze bevatten de
exact benodigde hoeveelheid zuur.
M6 - Bosch motorfietsbatterijen met AGMtechnologie
ff 100 % onderhoudsvrij
ff Met gefixeerde elektrolyt
ff Uitstekend startvermogen met grote
reservecapaciteit
ff Schokbestendig
ff Bestand tegen kantelen en lekvrij
ff Geringe zelfontlading
ff 20 % langere levensduur
M4 - motorfietsbatterijen
ff Weinig onderhoud
ff Vol vermogen starten bij elk weertype
ff Centrale ontgassing

Mobiel en onafhankelijk: Bosch batterijen
voor recreatie en verlichting
Mobiele energie
Lever uw klanten een betrouwbare energiebron met
Bosch batterijen voor recreatie en verlichting. Met
hun uitstekende weerstand tegen sterke ontladingen
en een lange levensduur staan deze ‘stroombronnen’
garant voor volledige mobiliteit en optimale
betrouwbaarheid, ongeacht de toepassing.

L4
ff
ff
ff
ff

/ L5 / L6: alle verkoopargumenten in het kort
Uiterst cyclusbestendig
Korte oplaadtijden
Lange levensduur
100 % onderhoudsvrij in overeenstemming
met de EN
ff Lekvrij tot 55° hoek

Recreatie- en verlichtingsbatterijen van Bosch: stroombronnen met
goedgekeurd topkwaliteit en veel energie in reserve.
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Bosch: brengt u de
werkplaats van de toekomst
Al meer dan 125 jaar zorgen Bosch innovaties ervoor dat voertuigen op
de weg blijven en dat de inzittenden hun bestemming bereiken met
steeds grotere veiligheid en gemoedsrust onderweg.
Bosch Automotive Aftermarket biedt garages en grossiers een zeer
uitgebreid assortiment producten dat wereldwijd ongeëvenaard is:
	Doelmatige diagnoseapparatuur
	Snelle en betrouwbare aanlevering
	‘s Werelds meest uitgebreide assortiment met zowel nieuwe als
gereviseerde onderdelen
	Garageconcepten om aan alle wensen te voldoen
	Uitgebreid scholingsprogramma
	Gerichte verkoop- en marketingondersteuning
	Deskundige service-hotline
	24-uurs online werkplaatsdiensten
	Betaalbare leasing voor garage-equipment en -software
Van onderdelen tot planning, organisatie en resultaten, onze oplossingen
zijn gecombineerd met aanvullende diensten zodat precies aan uw eisen
kan worden voldaan om u te helpen uw potentieel maximaal te benutten.

Technische wijzigingen en programmawijzigingen voorbehouden. Onder voorbehoud van drukfouten.

	Innovatieve werkplaatsuitrusting

De wereld van Bosch:
	Diagnoseapparatuur
	Dieselsystemen
	Benzinesystemen
	Remsystemen
	Bougies
	Stroomsystemen
	Batterijen
	Filters
	Ruitenwissersystemen
	Verlichtingstechniek
	Elektronische comfortsystemen
	Technische hotline
	Kennis-database
	Scholingsprogramma’s
	Garageconcepten
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Uw adres voor echte Bosch kwaliteit:

Bezoek voor meer informatie:
www.bosch.com

