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Αγαπητοί Συνεργάτες, 
 
Μια ακόμη χρονιά ολοκληρώθηκε 
επιτυχώς για την Robert Bosch Eλλάδος. 
Η εταιρία μας παρουσίασε κατά το έτος 
2014 μια ανάπτυξη, επενδύοντας στα 
δυνατά της σημεία που δεν είναι άλλα 
από την καινοτομία, την ποιότητα, την 
ενεργειακή απόδοση και την ασφάλεια 
που χαρακτηρίζουν τα προϊόντα της.

Στόχος μας για την καινούργια χρονιά η 
ακόμη μεγαλύτερη προσήλωση στον 
πελάτη και τις ανάγκες του. Επιθυμία μας 
είναι να παρέχουμε αξιόπιστες λύσεις 
προσαρμοσμένες ακόμη και στις πιο 
υψηλές απαιτήσεις. 
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 
που επιδείξατε στη Bosch και 
υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε τις 
προσπάθειές μας με την ίδια υπομονή 
και επιμονή για λύσεις καινοτόμες που 
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και είναι 
φιλικές προς τον άνθρωπο και το 
περιβάλλον.

Καλή σας ανάγνωση.
Με εκτίμηση, 

Ιωάννης Κάπρας 
Διευθύνων Σύμβουλος 
Robert Bosch Eλλάδας

EditorialH Bosch καθιστά τα σενάρια 
επιστημονικής φαντασίας του  
Hollywood πραγματικότητα

Hollywood 1980 - Μέσω της τηλεοπτικής σειράς δράσης «Ο 
Ιππότης της Ασφάλτου», παρουσιάζεται μια Pontiac Firebird, ο 
γνωστός «Κ.I.T.T», που έχει τη δυνατότητα να μιλάει αλλά και να 
κινείται χωρίς οδηγό. Σχεδόν τριάντα χρόνια μετά, η εταιρία 
Bosch αποδεικνύει ότι η αυτόματη οδήγηση δεν αποτελεί 
πλέον μια τηλεοπτική φαντασίωση. Χάρη στην τεχνολογία της 
Bosch τα αυτοκίνητα που φέρουν το σχετικό εξοπλισμό, 
μπορούν να κινηθούν από μόνα τους, σε συγκεκριμένες 
συνθήκες, όπως είναι το μποτιλιάρισμα ή η στάθμευση. 
      
 Η Bosch ξεκίνησε να δουλεύει πάνω στον τομέα της αυτόματης 
οδήγησης το 2011 σε Γερμανία και Η.Π.Α με κίνητρο την 
ασφάλεια. Σε ταχύτητες μέχρι εξήντα χιλιομέτρων την ώρα, το 
σύστημα οδηγικής υποστήριξης της Bosch μπορεί να φρενάρει 
το αυτοκίνητο όταν αυτό βρεθεί σε κίνηση, να το διατηρήσει 
στην λωρίδα του, ή άλλοτε να το επιταχύνει.
      
Η αυτόματη οδήγηση στηρίζεται ουσιαστικά σε αισθητήρες. Οι 
αισθητήρες αποτελούν τα μάτια και τα αυτιά του αυτοκινήτου. 
Ισχυρά λογισμικά και υπολογιστές επεξεργάζονται όλες τις 
συγκεντρωμένες πληροφορίες και επιτρέπουν την αυτόματη 
διέλευση του αυτοκινήτου μέσα από την κίνηση τόσο με 
ασφάλεια όσο και με υψηλή απόδοση καυσίμου. Επιπλέον, 
πέραν των αισθητήρων, η αυτόματη οδήγηση στηρίζεται και στο 
εφεδρικό σερβόφρενο της Bosch “iBooster”. Τόσο το i-Booster 
όσο και το ΕSP είναι συστήματα σχεδιασμένα για να φρενάρουν 
το όχημα χωρίς την παρέμβαση του οδηγού.      
      
Η Βosch παρουσίασε τη μεγάλη της γκάμα στα προϊόντα 
οδηγικής υποστήριξης και στα συστήματα πέδησης στην έκθεση 
CES(Consumer Electronics Show) στο Λας Βέγκας με 
ταυτόχρονη έκθεση του θρυλικού αυτοκινήτου Κ.Ι.Τ.Τ



Η Bosch σε συνεργασία με τα καταστήματα      
Praktiker, προσέφερε 2€ στην Ένωση „Μαζί για το 
παιδί“. για κάθε αγορά επιλεγμένων ερασιτεχνικών 
εργαλείων Bosch.
Η Ένωση „Μαζί για το παιδί“  είναι μια  ομπρέλα 
δέκα κοινωφελών σωματείων μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, που ξεκίνησε να λειτουργεί το 1996 με 
σκοπό να ενώσει ισότιμα τις προσπάθειές τους για 
τα παιδιά σε ανάγκη. Μαζί, τα δέκα σωματεία 
προσφέρουν ετησίως συντονισμένες υπηρεσίες και 
ένα καλύτερο μέλλον σε περισσότερα από 10.000 
παιδιά στην Ελλάδα.

To PRR 250 ES (φωτογραφία) που αναδείχθηκε από τους 
αναγνώστες του περιοδικού «Μαστορέματα» ως το πιο 
καινοτομικό εργαλείο για το 2014, μπορεί να διεκπεραιώσει 
ακόμη και τις πιο απαιτητικές εργασίες. Τα εύκολα 
αντικαθιστούμενα προσαρτήματά του για την επεξεργασία 
διαφορετικών υλικών επιτρέπουν την εργασία ακόμη και σε μη 
επίπεδες επιφάνειες. Έτσι ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
λειαίνει όλων των ειδών τις επιφάνειες χωρίς να χρειαστεί να 
αλλάξει εργαλείο.
Το PRR 250 ES είναι άνετο στη χρήση χάρη στο σύστημα 
αλλαγής εξαρτημάτων SDS, ιδανικό και ασφαλές στο χειρισμό 
του χάρη στην εργονομική του λαβή, έχει τη δυνατότητα 
σύνδεσης με εξωτερική αναρρόφηση σκόνης, ενώ τέλος 
διαθέτει πολυάριθμα εξαρτήματα για διαφορετικά υλικά και 
διαφορετικές εφαρμογές.

Ένας περιποιημένος κήπος δημιουργεί πάντα μια μοναδική 
αίσθηση ηρεμίας και χαλάρωσης. Η φροντίδα του ωστόσο 
απαιτεί χρόνο και κόπο.
Η Bosch αντιλαμβανόμενη τις ανάγκες αυτές, δίνει λύσεις για 
ξεκούραστες και συνοπτικές κηπουρικές εργασίες μέσω του 
πολυεργαλείου “Bosch AMW 10“.
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Βosch “Next Top Model” Eύκολες και γρήγορες λύσεις από 
την Bosch για ένα περιποιημένο 
κήποΣτον πολυχώρο Αθηναΐς, πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο 

μήνα το πρώτο „DIY - Networking Event“, με την παρουσία 
εκπροσώπων από τον κλάδο των retailers και των προμηθευτών 
του DIY & Home Improvement.
Η εταιρία Βοsch κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρέλαβε δύο 
βραβεία: για το PSR 14,4 Li-2, που ψηφίστηκε από τους 
αναγνώστες του περιοδικού «Μαστορέματα» και τους 
επισκέπτες του www.mastoremata.gr ως το „DIY Προϊόν της 
Χρονιάς“ στην κατηγορία «Ηλεκτρικά Εργαλεία» αλλά και για το 
PRR 250 ES , που ψηφίστηκε πάλι από τους αναγνώστες του 
περιοδικού «μαστορέματα» και τους επισκέπτες του   
www.mastoremata.gr ως το „DIY Προϊόν της Χρονιάς“ στην 
κατηγορία όμως «Καινοτομία».
Η ανάδειξη μίας εταιρίας στην πρώτη θέση σε δύο κατηγορίες 
γίνεται πρώτη φορά.

Με ένα βασικό εργαλείο ισχυρού κινητήρα 1.000 Watt και τα 
σωστά σχεδιασμένα προσαρτήματα που διαθέτει, το AMW 10 
ολοκληρώνει ένα μεγάλο αριθμό εργασιών κηπουρικής. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί είτε ως χλοοκοπτικό μεσηνέζας βαρέως 
τύπου, είτε ως κλαδευτήρι κονταριού, είτε ως θαμνοκοπτικό 
κονταριού, είτε ακόμη και ως φυσητήρας φύλλων. Με πολύ 
εύκολη αλλαγή προσαρτημάτων, χωρίς χρήση εργαλείων, είναι 
πάντα έτοιμο για χρήση. 
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Κάμερες Starlight. Στόχος μας; Η 
πλήρης ορατότητα στο σκοτάδι

Δεν θα ήταν χρήσιμο εάν μπορούσατε να βασίζεστε σε καθαρές 
και εύστοχες εικόνες ανεξάρτητα από τις συνθήκες φωτισμού; Με 
τη σειρά Starlight, η Bosch προσφέρει ένα νέο πρότυπο 
ποιότητας στην 24ωρη παρακολούθηση. Ανεξάρτητα από τις 
συνθήκες φωτισμού, την ώρα της ημέρας ή την κίνηση των 
αντικειμένων, οι κάμερες Starlight προσφέρουν ευκρινές βίντεο 
IP 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Παράγουν 
πλήρως έγχρωμες εικόνες στο σκοτάδι υπερβαίνοντας το σημείο 
στο οποίο οι υπόλοιπες κάμερες αλλάζουν σε μονόχρωμες 
εικόνες. 

Ακόμα και σε περιπτώσεις στις οποίες οι υπόλοιπες κάμερες δεν 
εμφανίζουν καν εικόνα, οι κάμερες Starlight παράγουν 
μονόχρωμες εικόνες. Με τις εντυπωσιακές τους τεχνικές 
προδιαγραφές, είναι οι απόλυτες κάμερες για χρήση 24 ώρες την 
ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Με τη σειρά starlight, στόχος 
μας είναι η πλήρης ορατότητα στο σκοτάδι.

Όλες οι κάμερες Starlight προσφέρουν την καλύτερη 
φωτοευαισθησία στην κατηγορία τους, εξαιρετικά ευρύ δυναμικό 
εύρος και εκπληκτική αντιστάθμιση εμπρόσθιου και οπίσθιου 
φωτισμού. Οι κάμερες Starlight αποτυπώνουν εικόνες με 
ανάλυση έως και 5 megapixel ακόμη και σε συνθήκες εξαιρετικά 
χαμηλού φωτισμού. Παρέχουν εκπληκτικές εικόνες με 
εντυπωσιακές λεπτομέρειες. Η τελευταία τεχνολογία αισθητήρων, 
σε συνδυασμό με την προηγμένη καταστολή θορύβου, προσφέρει 
εκπληκτική ευαισθησία. Με απίστευτα υψηλό ρυθμό καρέ έως 
και 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο, μπορείτε να αποτυπώσετε 
γρήγορα κινούμενα αντικείμενα σε υψηλές αναλύσεις.

Ανάλογα με το μοντέλο της κάμερας, η τεχνολογία Starlight 
καθιστά δυνατή τη λήψη έγχρωμων εικόνων εξαιρετικής 
λεπτομέρειας σε σκηνικά με ελάχιστο φωτισμό περιβάλλοντος, 
μέχρι και σε 0,00825 lux. Όταν τα επίπεδα φωτισμού μειώνονται 
ακόμη και σε 0,00275 lux, οι κάμερες starlight προσφέρουν 
μονόχρωμες εικόνες 1080p εξαιρετικής λεπτομέρειας, σε 
αντίθεση με τις υπόλοιπες κάμερες που συνήθως δεν 
καταφέρνουν να παρέχουν καν εικόνα.

Στοχεύστε ψηλά…   Γνωρίστε το 
επίσημο δίκτυο Bosch Service

Πριν από 90 χρόνια ιδρύθηκε το δίκτυο των                       
Bosch Car Service, που σήμερα αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο 
ανεξάρτητων συνεργείων αυτοκινήτων παγκοσμίως. Με 16,500 
μέλη σε 150 χώρες είναι ο πλέον αξιόπιστος προμηθευτής 
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών συνεργείου. Το δίκτυο 
εξυπηρετεί περισσότερα από 50 εκατομμύρια αυτοκίνητα κάθε 
χρόνο σε παγκόσμιο επίπεδο, το οποίο σημαίνει τρία 
αυτοκίνητα κάθε 2 δευτερόλεπτα. 

Tα Bosch Car Service παρέχουν ολοκληρωμένη τεχνική 
υποστήριξη για κάθε τύπο και μοντέλο αυτοκινήτου: από τα 
συμβατικά μηχανικά και ηλεκτρικά έως τα πολύπλοκα 
ηλεκτρονικά και τα σύγχρονα diesel. 
Όλα τα συνεργεία είναι εξοπλισμένα με τελευταίας τεχνολογίας 
διαγνωστικά αλλά και εξοπλισμό ελέγχου της Bosch. Αυτό 
εξασφαλίζει την καλύτερη εξυπηρέτηση και την άμεση 
ανταπόκριση σε οποιοδήποτε θέμα αντιμετωπίζει το αυτοκίνητο 
που επισκέπτεται το συνεργείο.  Το δίκτυο αποτελεί την 
εναλλακτική απέναντι στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία, αφού ο 
πελάτης μπορεί να βασίζεται στην τεχνογνωσία τους αλλά και 
στις άψογες  διαδικασίες που  ακολουθούν, όλα αυτά πάντα σε 
πολύ  προσιτές τιμές. Σήμερα στην Ελλάδα το δίκτυο αριθμεί 
συνολικά 85 συνεργεία καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο όλες 
τις γεωγραφικές  περιοχές. 

Το δίκτυο Bosch  Service ενημερώνεται μέσω σεμιναρίων σε 
όλα τα νέα συστήματα όλων των μοντέλων αυτοκινήτων.  
Επιπλέον  παρέχεται στα συνεργεία πρόσβαση σε μια 
παγκόσμια βάση δεδομένων τεχνικών πληροφοριών της Bosch 
αλλά και σε τηλεφωνική γραμμή τεχνικής εξυπηρέτησης (Hot-
line), δίνοντας έτσι την δυνατότητα άμεσης  επίλυσης 
οποιουδήποτε  τεχνικού προβλήματος.    

Το επίσημο δίκτυο συνεργείων Bosch Service είναι μια 
αξιόπιστη λύση για τον ιδιώτη  ή την επιχείρηση παρέχοντας την 
υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση και τεχνογνωσία σε 
οποιοδήποτε όχημα. 
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Τεχνολογία συμπύκνωσης για 
εξοικονόμηση ενέργειας
Η τεχνολογία συμπύκνωσης είναι συνώνυμη με τη σύγχρονη 
θέρμανση. Μπορεί να εφαρμοστεί σε νέες κατοικίες  καθώς και 
σε σπίτια που ανακαινίζονται, είτε σε μονοκατοικίες είτε σε 
διαμερίσματα.
Όσοι διαθέτουν ακόμα λέβητα θέρμανσης χαμηλής απόδοσης 
θα πρέπει να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο να τον 
αντικαταστήσουν, καθώς τα παλιότερα  συστήματα θέρμανσης 
σπαταλούν τεράστια ποσά ενέργειας - σε αντίθεση με τους 
λέβητες συμπύκνωσης, που σε συνδυασμό με την έξυπνη 
τεχνολογία αντιστάθμισης, καταναλώνουν έως και 30% λιγότερη 
ενέργεια σε σχέση με μία εγκατάσταση θέρμανσης 20ετίας. 
Αυτό επιτρέπει στους ιδιοκτήτες του σπιτιού να αποταμιεύσουν 
αρκετά χρήματα, να αποσβέσουν γρήγορα το αρχικό κόστος 
εγκατάστασης και ταυτόχρονα να ελαχιστοποιήσουν τις 
εκπομπές ρύπων στο περιβάλλον.
Χάρη στις μικρές διαστάσεις τους, οι σύγχρονοι επίτοιχοι 
λέβητες, όπως ο λέβητας αερίου συμπύκνωσης Condens 
2000W, έχουν το πρόσθετο πλεονέκτημα της εξοικονόμησης 
χώρου, λόγω των μικρών τους διαστάσεων. Μπορούν να 
εγκατασταθούν σχεδόν σε οποιονδήποτε χώρο της κατοικίας, 
καταλαμβάνοντας ελάχιστο χώρο.
Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία οι λέβητες συμπύκνωσης της 
Bosch προφέρουν οικονομική και υψηλών αποδόσεων 
λειτουργία, διότι εκμεταλλεύονται σχεδόν πλήρως την ενέργεια 
καύσης του χρησιμοποιούμενου καυσίμου. Η θερμική ενέργεια, 
η οποία απελευθερώνεται από την καύση του αερίου σε μορφή 
υδρατμών, μπορεί να ανακτηθεί σε μορφή νερού 
(συμπυκνώματα) και να διοχετευθεί στο σύστημα θέρμανσης, 
αυξάνοντας την απόδοσή του. 

Ο επίτοιχος λέβητας αερίου συμπύκνωσης Bosch Condens 
2000W αποτελεί την ιδανική λύση για όσους θέλουν να 
απολαμβάνουν θέρμανση και ζεστό νερό, με αξιοπιστία και 
υψηλή απόδοση, σε προσιτή τιμή!
Με θερμική ισχύ 24 kW, η συσκευή ανταποκρίνεται σε υψηλές 
απαιτήσεις θέρμανσης και είναι ιδανική τόσο για μονοκατοικίες 
όσο και για διαμερίσματα.
Μπορεί να συνδυαστεί πολύ εύκολα με ένα ηλιακό 
θερμοσιφωνικό σύστημα,  επιτρέποντας περαιτέρω μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας, συμβάλλοντας έτσι στη προστασία του 
περιβάλλοντος. 
Ο ενσωματωμένος εναλλάκτης θερμότητας αλουμινίου- 
πυριτίου (Al-Si) είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός και έχει μεγάλη 
διάρκεια ζωής. To εξαιρετικά μεγάλο εύρος διαμόρφωσης της 
ισχύος του από 30% έως 100% τον καθιστά πρωτοπόρο στην 
κατηγορία του. Επίσης, μειώνει σημαντικά τον αριθμό των 
εκκινήσεων του καυστήρα, το οποίο με την σειρά του σημαίνει 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μέγιστη αξιοποίηση της 
ενέργειας. 
Με διαστάσεις 725 x 440 x 355 (Y x Π x B) και βάρος μόνο 37 
κιλά,  ο νέος επίτοιχος λέβητας αερίου Bosch Condens 2000W 
είναι κατάλληλος για εγκατάσταση ακόμα και σε κλειστούς 
χώρους. 
Η σύνδεση του λέβητα είναι εύκολη για τον εγκαταστάτη, 
καθώς οι συνδέσεις έχουν απόσταση 50 χιλιοστά από τον τοίχο, 
επιτρέποντας τους σωλήνες να συνδεθούν κάθετα ή οριζόντια. 
Ο Condens 2000W δίνει στον χρήστη τον απόλυτο έλεγχο των 
λειτουργιών του μηχανήματος,  μέσω εύχρηστων πλήκτρων και 
οθόνης LCD,  η οποία εμφανίζει όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες για την λειτουργία του, ενώ ταυτόχρονα 
συνδυάζεται με αυτοματισμούς με πρωτόκολλο Open Therm 
(Ο-Τ) για την βέλτιση αξιοποίηση του μεγάλου εύρους 
διαμόρφωσης ισχύος.

Έκδοση: Robert Bosch A.E.
Ερχείας 37
19400 Κορωπί
Τηλ: 210 5701 207-211
Fax: 210 5701 323
Rania.Theologitou@gr.bosch.com
Konstantinos.Koumarelas@gr.bosch.com
www.bosch.gr

Εκδήλωση „Technology for life“

Με επιτυχία συνοδεύτηκε η εκδήλωση που διοργάνωσε η 
Robert Bosch στις εγκαταστάσεις της με τίτλο “Technology 
for life” την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου. Στους 
προσκεκλημένους της εταιρείας συμπεριλήφθηκαν 
κατασκευαστές, μελετητές, επαγγελματίες του 
ξενοδοχειακού κλάδου αλλά και συνεργάτες της εταιρίας 
που παρευρέθησαν με σκοπό να πληροφορηθούν για 
αποδοτικές, αξιόπιστες και σύγχρονες λύσεις με κύριο 
άξονα τις τεχνολογίες θέρμανσης και τα συστήματα 
ασφαλείας.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με μια γενική παρουσίαση των 
δραστηριοτήτων της εταιρίας (τεχνολογία οχημάτων, 
ηλεκτρικά εργαλεία, βιομηχανική τεχνολογία, έξυπνες 
πόλεις, ηλεκτροκίνηση) και των καινοτομιών της.
Ακολούθησε στη συνέχεια η αναλυτική παρουσίαση των 
δυνατοτήτων στην παροχή ενεργειακά αποδοτικών λύσεων 
θέρμανσης, αλλά και η παρουσίαση της νέας ευρωπαϊκής 
οδηγίας Eco design για τα προϊόντα θέρμανσης.
 Το τμήμα Συστημάτων Ασφαλείας ολοκλήρωσε, 
παρουσιάζοντας το εύρος των λύσεων που παρέχει σε 
συστήματα βίντεο, συναγερμού, πυρανίχνευσης, ελέγχου 
πρόσβασης, συνεδριακά και δημοσίων ανακοινώσεων.
Μετά το πέρας των παρουσιάσεων οι προσκεκλημένοι 
είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τεχνολογικές λύσεις 
(λέβητες, εργαλεία επαγγελματικής χρήσης και όργανα 
μέτρησης) καθώς και να παρακολουθήσουν μια ζωντανή 
επίδειξη των πιο εξελιγμένων τεχνολογικά καμερών της 
Bosch (Starlight), σε συνθήκες σχεδόν μηδενικής και 
μηδενικής φωτεινότητας.

Νέος επίτοιχος λέβητας αερίου 
συμπύκνωσης Bosch Condens 
2000W


