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Leasing standardowy
Urządzenia diagnostyczne Bosch
Skorzystaj z leasingu.
Twoje korzyści:
 najpierw inwestuj – później zapłacisz
 rozwijaj swoją działalność

www.leasingbosch.pl

Urządzenie

Rata leasingowa*)

Liczba miesięcy

FSA
FSA 760 Edition

1559,90 PLN

36

FSA 740 Edition (z KTS 540)

1488,34 PLN

36

FSA 740 Edition (bez KTS 540)

1287,99 PLN

36

FSA 720

727,00 PLN

36

FSA 500

443,64 PLN

36

BEA 350

672,62 PLN

36

BEA 250

446,50 PLN

36

BEA 460 Kombi

563,85 PLN

36

FWA 4630 S40

1542,73 PLN

36

FWA 4435

1056,15 PLN

36

684,07 PLN

36

TCE 4225

240,68 PLN

48

TCE 4420 S40

408,43 PLN

48

1021,06 PLN

48

WBE 4140

247,98 PLN

48

WBE 4400

275,06 PLN

48

WBE 4430

393,84 PLN

48

VLE 2130EL

351,53 PLN

36

VLH 2140EL

415,93 PLN

36

VLH 4245LA

1253,15 PLN

36

VLS 5140LA

1838,13 PLN

36

2086,34 PLN

36

BEA

FWA

FWA 4455 S1
TCE i WBE

TCE 4540

Podnośniki

Linia diagnostyczna
Linia diagnostyczna – konfiguracja SKP

*)

Podane ceny są cenami netto, przy założeniach: opłata wstępna 10%, wykup w zależności od rodzaju urządzenia, 36 miesięcy (lub
48 miesięcy – patrz tabela). Kalkulacja została przygotowana w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 1M i w przypadku jej zmiany wysokość rat może ulec zmianie. Kalkulację przygotowano bez analizy zdolności kredytowej leasingobiorcy. Ma ona charakter informacyjny i nie
stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunkiem przygotowania oferty wiążącej jest złożenie wniosku przez klienta
wraz z niezbędnymi dokumentami. Oferta ograniczona czasowo ilościowo – ważna do 31 grudnia 2013 lub do wyczerpania zapasów.

FSA

FSA 760 Edition
Profesjonalny system do pomiarów

FSA 740 Edition
(z KTS 540)

FSA 740 Edition
(bez KTS 540)

i diagnostyki o modułowej budowie.

Kompletny system do pomiarów

W przypadku tego modelu istnieje

Kompletnie wyposażone stanowisko

i diagnostyki. W ramach stanowiska

możliwość późniejszego doposażenia

do uniwersalnych zastosowań

FSA 740 Edition można zestawiać

np. o moduł KTS 540 i stworzenie

w warsztacie.

dalsze nowe oraz istniejące

uniwersalnego stanowiska

urządzenia diagnostyczne.

pomiarowo-diagnostycznego.

Rata
miesięczna:

1559,90*PLN

Rata
miesięczna:

1488,34*PLN

Rata
miesięczna:

FSA 720

FSA 500

Moduł pomiarowy do komputera

Moduł diagnostyczny dla warsztatów

PC lub laptopa. Oprócz właściwego

rozpoczynających diagnozowanie

modułu pomiarowego posiada

elektroniki i elektryki w pojazdach.

obszerne wyposażenie w sondy.

FSA 500 - zasilany z akumulatora
moduł diagnostyczny jest połączony
bezprzewodowo z komputerem

Rata
miesięczna:

727,00*PLN

Rata
miesięczna:

*) Miesięczna rata została wyliczona na podstawie ceny katalogowej.

443,64*PLN

1287,99*PLN

BEA i FWA

BEA 350

BEA 250

BEA 460 Kombi

System analizy spalin w silnikach

System analizy spalin w silnikach.

Modułowe urządzenie do kontroli

benzynowych i analizy zadymienia

spalin pojazdów wyposażonych

w silnikach diesel.

w silniki benzynowe, diesla oraz
zasilane gazem. Bezprzewodowe
połączenie BEA 460 z komputerem
stacjonarnym lub z laptopem
oszczędza miejsce i zachowuje
mobilność stanowiska pracy.

Rata
miesięczna:

672,62*PLN

Rata
miesięczna:

446,50*PLN

Rata
miesięczna:

563,85*PLN

FWA 4630 S40

FWA 4435

FWA 4455 S1

Zestaw do pomiaru geometrii

System pomiaru geometrii CCD,

Zestaw do współpracy z komputerem,

nadwozia w technologii pasywnej

8-czujnikowy, wersja bezprzewodowa

z 8 czujnikami CCD, transmisja bez-

3D (4 głowice pasywne, 2 zespoły

z czujnikami kompensacji bicia

przewodowa 433 MHz, z czujnikami

przenośnych kamer).

obręczy.

kompensacji bicia obręczy

Rata
miesięczna:

1542,73**PLN

1056,15**PLN

Rata
miesięczna:

*) Miesięczna rata została wyliczona na podstawie ceny katalogowej.
**) Miesięczna rata została wyliczona na podstawie ceny promocyjnej

Rata
miesięczna:

684,07**PLN

TCE i WBE

TCE 4225

TCE 4420 S40

TCE 4540

Montażownica z ramieniem

Montażownica z pneumatycznie

Topowy model do serwisowania

odchylanym na bok. Zintegrowane

odchylaną do tyłu kolumną. Dwie

wszystkich typów opon samochodów

urządzenie do szybkiego pompowania

prędkości pracy. Średnica obręczy

osobowych i dostawczych:

opon poprzez szczęki. Jedna

10”-23”, szerokość obręczy 3”-

standardowych, systemu Pax, Runflat,

prędkość pracy. Średnica obręczy

11”. Dodatkowa kolumna do opon

typu UHP. Dwie prędkości pracy.

10”-23”, szerokość obręczy 3”-11”.

niskoprofilowych TCE 300 i zestaw do

Średnica obręczy 10”-30”, szerokość

RFT.

obręczy 3”-22”.

240,68***PLN

Rata *
miesięczna:

408,43***PLN

Rata
miesięczna:

1021,06***PLN

Rata
miesięczna:

WBE 4140

WBE 4400

WBE 4430

Wyważarka z monitorem LCD. Elektro-

Wyważarka z monitorem LCD. Elektro-

Posiada monitor LCD, elektronicz-

niczne ramię nastawnika i mechaniczny

niczne ramię nastawnika i mechanicz-

ne ramię nastawnika i mechaniczny

uchwyt szybkomocujący. Średnica ob-

ny uchwyt szybkomocujący. Średnica

uchwyt szybkomocujący. Średnica

ręczy 8”-26”, szerokość obręczy 2”-19”.

obręczy 10”-26”, szerokość obręczy

obręczy 12”-30”, szerokość obręczy

Max. średnica koła 820 mm.

1”-21”. Max. średnica koła 1200 mm.

1”-21”. Max. średnica koła 1200 mm.

247,98***PLN

Rata
miesięczna:

***) Kalkulacja przy 48 miesięcznych ratach

275,06***PLN

Rata
miesięczna:

393,84***PLN

Rata
miesięczna:

Podnośniki oraz linie diagnostyczne

VLE 2130EL

VLH 2140EL

VLS 5140LA

Podnośnik 2-kolumnowy

Podnośnik 2-kolumnowy

Podnośnik nożycowy o napędzie

elektromechaniczny. Dwa silniki

elektrohydrauliczny. Udźwig 4 t.

elektrohydraulicznym w wersji

2 x 3 kW, udźwig 3 t, elektroniczna

Silnik napędowy 2,2 kW – hydraulika

do geometrii z podnośnikiem

synchronizacja, E-Set.

Rexroth. Wysokość 4 m.

podprogowym.

Rata
miesięczna:

351,53*PLN

Rata
miesięczna:

415,93*PLN

Rata
miesięczna:

1838,13*PLN

VLH 4245LA

Linia diagnostyczna

Podnośnik 4-kolumnowy. Udźwig 4,5 t, długość 4,81 m, do

W skład linii diagnostycznej wchodzą: zestaw rolek

geometrii z podnośnikiem podprogowym o udźwigu 2,5 t

(4x4, z hamulcami elektromagnetycznymi), szafa
sterownicza, tester amortyzatorów, płyta zbieżności
z ramą, przystawka do motocykli oraz miernik siły
nacisku na pedał hamulca.

Rata
miesięczna:

1253,15*PLN

*) Miesięczna rata została wyliczona na podstawie ceny katalogowej.

Rata
miesięczna:

2086,34*PLN

Diagnostyka Boscha:
nasza wiedza, Wasz sukces
Diagnostyka – klucz dla
warsztatów samochodowych przyszłości
Systemy w pojazdach
stają się coraz bardziej
złożone, przez co wymagają precyzyjnej diagnostyki wykonywanej przez
fachową kadrę.
Do profesjonalnego serwisowania nowoczesnych
pojazdów Bosch proponuje odpowiednią technikę pomiarową, oprogramowanie, szkolenie
i pomoc hotline, uzupełnione o części zamienne
odpowiadające jakością
częściom oryginalnym;
wszystko od jednego
producenta.

ESI[tronic] 2.0:

Technika pomiarowa – dopasowa-

Szkolenia – czynnik

Techniczna pomoc hotline –

oprogramowanie do diagnozowa-

na do każdego typu warsztatu

sukcesu

wsparcie ze strony producenta

nia i serwisowania

u Optymalna kombinacja sprzętu

u Obszerny program szkoleń dla

systemów

u Łatwa obsługa

i oprogramowania, umożli-

u Szybki dostęp

wiająca szybkie lokalizowanie

u Modułowa budowa

usterki, fachową naprawę i dużą

u Szeroka baza danych

oszczędność czasu

u Stała aktualizacja
u Ujednolicona forma we wszyst-

kich markach

u Oparta na PC technika pomiaro-

wa najnowszej generacji,
z możliwością modułowego rozbudowywania

warsztatów samochodowych
u Szkolenia oparte na praktyce
u Wykwalifikowani szkoleniowcy

z bogatym doświadczeniem

u Pomoc w trudnych przypad-

kach technicznych
u Kompetencja

Bosch: partner w rozwoju
Twojego warsztatu
Od przeszło 125 lat firma Bosch bierze udział w rozwoju motoryzacji
i urządzeń obsługowo-naprawczych, umożliwiając tym samym ludziom
bezpieczne i wygodne poruszanie się.
Bosch Automotive Aftermarket oferuje dystrybutorom i warsztatom
wyjątkowe na skalę światową połączenie:

u

efektywnej diagnostyki

u

innowacyjnego wyposażenia warsztatowego

u

szybkiego i niezawodnego serwisu dostaw

u

bogatej oferty części zamiennych – nowych i regenerowanych

u

koncepcji organizacji warsztatu według różnych potrzeb

u

obszernej oferty szkoleń

u

wspomagania w działalności marketingowej i handlowej

u

kompetentnej pomocy hot-line

u

portalu dla warsztatów, dostępnego przez 24 godziny

u

oraz wiele innych świadczeń budujących Twój sukces

Wszędzie tam, gdzie spotkają się te elementy, mamy do czynienia
nie tylko z właściwie dobranymi i pasującymi częściami, ale także
z harmonogramem działań i odpowiednią organizacją.

Wskazówka dla warsztatów:
Firma Bosch, jako poddostawca na pierwszy montaż, oferuje warsztatom całe spektrum urządzeń diagnostycznych, oprogramowania, szkoleń

W ofercie Bosch
Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian techniczych oraz handlowych.

u

u

Systemy Diesla

u

Systemy benzynowy

u

Układy hamulcowe

u

Świece zapłonowe

u

Systemy elektryczne

u

Akumulatory

u

Filtry

u

Wycieraczki

u

Oświetlenie

u

Układy komfortu

u

Hotline techniczny

u

Baza wiedzy dla warsztatów

u

Szkolenia techniczne

u

Koncepcje serwisowe

oraz know-how. Wszystko do prowadzenia niezawodnego serwisu dzisiaj i w przyszłości.
Diagnostyka i części: to oferuje tylko Bosch.

Dystrybutor:

Koncepcje serwisowe Bosch
u

możliwość wymiany doświadczeń poprzez bazę wiedzy

AA/SEC 02.2014

u

Robert Bosch Sp. z o.o.
Dział Urządzeń Diagnostycznych
02-231 Warszawa, ul. Jutrzenki 105,
Tel.: (22) 715-40-00, fax.: (22) 715-45-97
www.bosch.pl
www.leasingbosch.pl

dopasowanie oferty produktowej do potrzeb warsztatu

u

profesjonalne naprawy samochodów

