Ami megmozgatja Önt,
az minket is megmozgat
A Bosch technológia gyakorlatilag a világ minden gépjárművében megtalálható. Számunkra az emberek vannak a középpontban, és az, hogy hogyan
segíthetünk nekik a gyors helyváltoztatásban.
Bosch termékek

Már több mint 125 éve az emberek pártján állunk úttörő szellemünkkel,
kutatásainkkal, termékeinkkel és szakértelmünkkel.

és szolgáltatások

Rendíthetetlenül elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy alkatrészek, diag-

▶▶ Dízelrendszerek

▶▶ Diagnosztika
▶▶ Benzines rendszerek

nosztikai és műhelyberendezések és szolgáltatások alábbi kombinációját

▶▶ Fékrendszerek

nyújtsuk számukra:

▶▶ Gyújtógyertyák

▶▶ innovatív megoldások a gépjárművek hatékony javításához

▶▶ Energiaellátó rendszerek

▶▶ innovatív műhelyberendezések és szoftverek – amelyek kedvező bérlési

▶▶ Akkumulátorok

feltételekkel is igénybe vehetőek

▶▶ Szűrők

▶▶ a világ legnagyobb választéka új és felújított termékekből

▶▶ Ablaktörlőrendszerek

▶▶ gyors, megbízható szállítási szolgáltatás

▶▶ Világítástechnika

▶▶ szakértő ügyfélszolgálat

▶▶ Kényelmi elektronika

▶▶ átfogó oktatási programok

▶▶ Hibrid/e-gépjárművek

▶▶ egyedi értékesítési és marketingtámogatás

▶▶ Műszaki hotline

▶▶ és számos további szolgáltatás

További információ:
www.bosch.hu

A műszaki és programváltoztatások jogát fenntartjuk.

▶▶ Szervizoktatások
▶▶ Műhelykoncepciók

Az új Bosch csomagolás
ff Az eladások fokozása, megnyerő
kialakítás
ff Többszintes koncepció különböző
specifikációkkal a vásárlók célzott
megközelítése érdekében
ff A prémium Bosch minőség
összetéveszthetetlen ismertetőjegye
világszerte
201601

Robert Bosch Kft.
Gépjármű-felszerelések, diagnosztika
és szervizszolgáltatások üzletág
1103 Budapest, Gyömrői út 104.
Telefon: (+36-1) 882-9889
Fax: (+36-1) 431-3834

▶▶ Szaktudás-adatbázis

Kiegészítő üzlet műhelye számára:
Bosch akkumulátortöltők magánhasználatra

Bosch akkumulátortöltők:
Megbízható indítóerő egyetlen gombnyomással
A hosszú állásidők, gyakori rövid távú vezetés, erősen fagypont alatti hőmérsékletek és a komfort funkciók nagy száma mellett még a legjobb akkumuláto-

C1

C3

C7

Belépő szint,

Kisebb teljesítmé-

Nagy igénybevételű akku-

kisebb teljesítmé-

nyigényű autóakkumulá-

mulátorokhoz kisáruszállí-

járműről, klasszikus vagy hagyományos autóról, szezonálisan használt kabrió-

nyigényű autóakku-

torokhoz (AGM- vagy

tókban, lakóautókban és

ról, lakóautóról vagy motorkerékpárról, az otthon biztonságosan és könnyen

mulátorokhoz (EFB-

EFB-technológia),

nagy motorkerékpárokban.

technológiához is)

motorkerékpárokhoz,

▶ 6. oldal

▶ 4. oldal

mopedekhez és

rok is képességeik határára érnek. Ajánlja a Bosch C1, C3 és C7 akkumulátortöltőket vásárlóinak, hogy megóvják akkumulátoraikat. Legyen szó második

használható akkumulátortöltők mindig megbízható indítóerőt biztosítanak.
Tudta, hogy könnyedén megkétszerezheti a start/stop akkumulátorok élettar-

robogókhoz is.

tamát a megfelelő akkumulátor-karbantartással? A Bosch akkumulátortöltő

▶ 5. oldal

vásárlása hamar kifizetődik a vevők számára. Elvégre egy új, jó minőségű
akkumulátor a start/stop rendszerekhez jóval drágább.
C1

C3

C7

12 V

6 V/12 V

12 V/24 V

Alkalmazási jellemzők
Akkumulátortípusok
Egygombos kezelés
Automatikus töltésszabályozás (MCU)
Szikrázás elleni védelem
Csepptöltés
Rövidzárlat/fordított polaritás elleni védelem
Túlhevülés elleni védelem
Memóriafunkció
Falra szerelhető
Mobil akasztó
Regeneratív funkció (az erősen lemerült/mély kisütött
akkumulátorokhoz)
Feszültségellátás 13,6 V/5 A
Por/fröccsenő víz elleni védelem (IP 65)
A szállítási terjedelemben található
Különálló tartozékként kapható
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C1 akkumulátortöltő: A belépő szint, 12 V-os
autóakkumulátorokhoz (EFB-technológiához is)

C3 akkumulátortöltő: 6 V-os és 12 V-os autóés motorkerékpár-akkumulátorokhoz
(AGM- és EFB-technológiához is)
Por/fröccsenő víz ellen védett ház

Egygombos kezelés
kék: készenlét
zöld: töltés

Por/fröccsenő víz ellen védett ház

Rövidzárlat/fordított polaritás
és túlmelegedés elleni védelem

Csipeszek
Közvetlenül a vezetékhez rögzítve
(gyűrűs kábelsaruk nélkül)

Téli/AGM üzemmód
Töltési állapot „OK”
(a lámpa világít)
Csepptöltés
(a lámpa villog)

Rövidzárlat/fordított polaritás és
túlmelegedés elleni védelem

Memóriafunkció
elmenti a legutolsó beállításokat

Autó és motorkerékpár üzemmód
(12 V)
ólomsav akkumulátorokhoz
(EFB/AGM technológiához is)

Töltési állapot

Személygépkocsi üzemmód (12 V)
Savas-ólom akkumulátorokhoz
(EFB-technológiához is)

6 V-os üzem kijelzés

Motorkerékpár üzemmód (6 V)
ólomsav akkumulátorokhoz
(AGM-technológiához is)

12 V-os üzem működéskijelzés
Egygombos kezelés
kék: készenléti működés
zöld: töltés
Csipeszek
töltőkábel gyűrűs kábelsaruval,
a kábel leválasztható a készülékről
és beszerelhető a járműbe

A kedvező árú C1 típus az akkumulátorok egyszerű gondozásához. Egyetlen üzemmóddal rendelkezik, ezért a használata rendkívül egyszerű.
A hibás kezelés gyakorlatilag kizárt.

ff Az optimális akkumulátorgondozáshoz
– meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát
ff Erősen lemerült/mélykisütött akkumulátorok
töltésére már 4,5 V-tól is
ff Szállított tartozékok: mobil kampórögzítés

A szezonálisan különböző járművet használóknak
minden eshetőségre alkalmas akkumulátortöltőre
van szükségük. A C3 praktikus funkciója, hogy
automatikusan felismeri mind az akkumulátor
típusát – ólomsav, EFB, AGM, nedves vagy gél –,
mind a szükséges töltést. A járműre csatlakoz-

ff Indítóakkumulátorok gyors és könnyű töltése
ff A 6/12 V-os akkumulátorok automatikus felismerése
ff Optimális akkumulátor-karabantartás meghosszabítja
az akkumulátor élettartamát
ff Töltőkábel gyűrűs kábelsaruval lehetővé teszi a járműben lévő akkumulátorra történő állandó rögzítést
ff Szállított tartozékok: mobil kampórögzítés

tatva a C3 akkumulátortöltő egy gombnyomással
állandó értéken tartja az akkumulátor töltöttségi
szintjét – pl. a téli üzemszünet alatt. Az akkumulátor élettartama így lényegesen megnő.

A
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▶
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minőség az első:
Felhasználóbarát termékkialakítás
Maximális biztonság
Ergonomikus kezelés
Erős és megbízható
Kiváló minőségű kábelek és csipeszek
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C7 akkumulátortöltő: Kisáruszállítók,
lakóautók és nagymotorkerékpárok 12 és 24 V-os
indítóakkumulátoraihoz
Autó és motorkerékpár üzemmód (12 V)
ólomsav akkumulátorokhoz
(EFB/AGM technológiához is)

Első pillantásra:
A Bosch akkumulátortöltők választéka

Haszonjármű üzemmód (24 V)
ólomsav akkumulátorokhoz
(EFB-technológiához is)

Por/fröccsenő víz ellen védett ház
Egygombos kezelés
kék: készenléti működés
zöld: töltés
Memóriafunkció
elmenti a legutolsó beállításokat
Készenléti/üzem kijelzés

Rövidzárlat/fordított polaritás és
túlmelegedés elleni védelem

Töltési állapot kijelzés

Téli/AGM üzemmód
Áramellátási üzemmód folyamatos
áramellátáshoz (13,6 V/5 A)
Regenerációs üzemmód
Regenerálja az erősen
lemerült akkumulátorokat
Csipeszek
töltőkábel gyűrűs kábelsaruval, csavarral
rögzíthető (kábelszemek), a kábel leválasztható a készülékről és beszerelhető
a járműbe

Autója, motorkerékpárja, kisáruszállítója,
haszonjárműve, lakóautója vagy akár csónakja
bármikor használatra kész legyen, amikor csak
szüksége van rá? Ez egyáltalán nem probléma
a Bosch C7 akkumulátortöltőnek. Mindegy
hogy a csepptöltés vagy a karbantartás a kiváló
minőségű AGM/EFB akkumulátorokon vagy
a szezonálisan használt járművekben található
akkumulátorokon történik. Regenerációs funkciójával a C7 még az erősen lemerült akkumulátorokat is újra feltölti.

Bosch akkumulátortöltők otthoni használatra
ff Indítóakkumulátorok gyors és könnyű töltése

Típus

C1

C3

C7

ff A 12/24 V-os akkumulátorok automatikus felismerése

Bosch cikkszám

0 189 999 01M

0 189 999 03M

0 189 999 07M

ff Az optimális akkumulátor-karbantartáshoz – megnöveli
az akkumulátor élettartamát
ff Regenerációs funkció az erősen lemerült/mélykisütött
akkumulátorokhoz

Tartozékok

ff Töltőkábel gyűrűs kábelsaruval lehetővé teszi a járműben
lévő akkumulátorra történő állandó rögzítést
ff Puffer funkció – a járműelektronika
beállításait az akkumulátorcsere nem befolyásolja
ff Áramellátási üzemmód állandó 13,6 V/5 A teljesítmén�nyel a mobil villamos készülékek ellátására
ff Szállított tartozékok: fali szerelőelem, kábeladapter,
kis töltőkábel

Bosch cikkszám
1 Fali szerelőelem

0 189 999 170

2 Mobil kampórögzítés

0 189 999 130

3 Kábeladapter és kis töltőkábel
csatlakozóval és biztosítékkal

0 189 999 230 (C3)
0 189 999 270 (C7)

4 Csipeszek

0 189 999 110

C3

C7

Különálló tartozékként kapható
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