Sistemas de
Travagem
Sensores de rotação de roda, da Bosch.
Sensação de segurança
Os Sensores Bosch foram testados milhões de vezes em situações extremas. Actualmente, cerca de
45% do parque automóvel em equipamento original, incorpora sensores Bosch.
Isto garante um negócio seguro.

Segurança total com Sensores Bosch
Os Sensores de rotação de roda Bosch, em
conjunto com os sensores de variação de rotação e
os sensores de ângulo de direcção, fornecem dados
aos sistemas electrónicos ABS, ESP®, ESP®plus
e ESP®premium. Os sensores captam os dados
com precisão, transmitindo-os à ECU antes que o
automóvel derrape ou as rodas bloqueiem.

Apoio constante

Taxa de equipamento mundial em (%)

• Fácil diagnóstico e instalação segura com o
ESI[tronic] e o KTS.
• Lucros seguros para um mercado em pleno
crescimento.
• Apoio através de uma eﬁcaz Rede de Distribuição
Bosch.
• Clientes sempre satisfeitos com Peças de Reposição
Originais Bosch.
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Mais sensores nos veículos – Maior procura no Aftermarket
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Os veículos modernos integram cada vez mas
componentes electrónicos. Como aconsequência, houve
também um aumento no número de sensores istalados
nos mesmos.
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Sistemas de
Travagem
Sensores de rotação de roda, da Bosch.
Tecnologia sensível, altas prestações
A Bosch oferece-lhe produtos de elevada qualidade como resultado dos seus 100 anos de experiência
e da produção de mais de 100 milhões de unidades de sensores em todo o mundo.

Benefícios para os clientes
Qualidade:
• Melhor resistência contra inﬂuências externas e magnética.
• O design 100% ﬂexível facilita a montagem e a sua
adaptação no automóvel.
• Normas de fabrico padronizadas a nível mundial.
Segurança:
• Medição exacta da velocidade.
• Reconhecimento do sentido de rotação.

Substituição simples em quatro passos
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• Localização de avarias com o KTS Bosch.
• Veriﬁcação dos rolamentos das rodas e do
anel do sensor: qualquer folga ou sujidade
excessivas podem causar anomalias.
• Veriﬁcação da presença de danos nas ligações
eléctricas e veriﬁcação das instalações
eléctricas e respectivas conexões.
• Ler mais informações na informação técnica SIS
do ESI[tronic].

Contínua melhoria de re-engenharia para oferecer referencias em que Bosch não está presente
em equipamento original.

