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Bosch Akkumulátor 
 

A mai modern autókban egyre több elektromos alkatrész található, amelyek több és több erőforrást 

igényelnek. A Bosch akkumulátor olyan áramforrást biztosít, amelyek minden autóhoz és feladathoz 

biztosítja a szükséges energiát. Ahogy az más márkáknál lenni szokott, itt is találhatunk különböző 

ár-teljesítmény arányos akkumulátorokat. Bosch 4 nagy kategóriát hozott létre, hogy ezzel elégítse ki 

az autópiac minden egyes szereplőjét. 

 

Bosch S6 Akkumulátor 
 

A Bosch S6 Akkumulátorok AGM technológiával készülnek. Az S6 akkumulátorok ideálisak a Start 

Stop rendszerű autókhoz. Speciális mikro-üvegszálas lemezek vannak az akkumulátor ólomlemezei 

között, amelyek felszívják az elektrolit oldatot. Ezzel a technológiával megkönnyítik az áram 

áthaladását a lemezek között, mivel a sav és az ólom közötti reakció gyorsabb. Fontos, amennyiben 

korábban AGM akkumulátorral volt az autónk szerelve, úgy kizárólag AGM akkumulátorra szabad azt 

lecserélni. 

 

Bosch S3 Akkumulátor 
 

Ha gazdaságos megoldásra törekszel akkor a Bosch S3 akkumulátor ideális választás, amely 

megfelelő indítási teljesítményt és hosszú élettartamot biztosít autójának. OEM követelményeknek 

megfelelően megbízható akkumulátor autójának. Teljes keretes rács technológiája és az extra 

rácsvédelem mind arra szolgál, hogy jobban bírja a mostoha körülményeket mint egy átlagos 

akkumulátor. Az elmúlt időszakban a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a Bosch Akkumulátor 

55Ah típusát újabb tesztek alá vetették. Ennek következményeként a típust megszüntették és új 

cikkszám alapján dobták piacra a Bosch akkumulátor 56Ah típust, amelyből szintén Jobb+ és Bal+ 

kivitel is elérhető. 

 

Bosch S4 Akkumulátor 
 

Erőteljes indítás és széles választék minden autótípushoz. A Bosch S4 akkumulátor olyan 

technológiával készült, amely megakadályozza a savszivárgást. A már Bosch minőséget megszokva itt 

is figyelembe vették az OEM követelményeket. 100%-ban karbantartás mentes akkumulátor. A 

Bosch S4 akkumulátor kategória azonban az elmúlt évben kivezetésre került, helyét a P jelzésű 

kategória vette át. Az legkeresettebb típus a Bosch s4 akkumulátor 12V 60Ah Jobb+ jelenleg a Bosch 

Akkumulátor 12V 60Ah Jobb+ márkajelzés alatt érhető el. 
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Bosch S5 Akkumulátor 
 

A Bosch S5 Akkumulátort a legújabb nem Start Stop rendszerű, de nagy elektronikai igényekkel 

rendelkező autókhoz fejlesztették ki. OEM és az extra energia igényű követelmények figyelembe 

vételével, az S5 típusú akkumulátorok megfelelő választás autójának. 

 

Bosch Akkumulátor töltő 
 

Bosch C3 Akkumulátor töltő 
 

A Bosch C3 akkumulátor töltő egy úgynevezett okostöltő, amely négyfokozatú automatikus 

akkumulátoröltő impulzus és csepptöltési lehetőséggel. A C3 töltő felismeri a 6V-os és 12V-os 

akkumulátorokat és automatikusan beállítja a megfelelő töltési feszültséget. Töltés közben figyeli az 

akkumulátor töltöttségi szintjét, ami jelentősen meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát. IP65 

védettséggel van ellátva, ami víz ellen fröccsenésállóvá teszi az eszközt és jobban bírja a mostoha 

körülményeket is. 

 

Bosch C7 Akkumulátor töltő 
 

Intelligens 6 fokozatú akkumulátor töltőt keresel? Akkor a Bosch C7 akkumulátor töltő a megfelelő 

választás. Olyan extra funkciókkal lett felszerelve mint a regenerációs mód és tartalék tápellátás. A 

töltő automatikusan felismeri a 12V-os és 24V-os akkumulátorokat és beállítja a szükséges töltési 

feszültséget. Ideális savas, zselés, AGM és VRLA/SLA akkumulátorok töltésére és karbantartására 

1Ah-tól egészen 230Ah-ig. Regenerációs üzemmódban képes feléleszteni a mélykisült 

akkumulátorokat, így azok cserélése szükségeltelenné válik. 

 

Bosch Akkumulátor töltése 
 

Bosch akkumulátorok töltése automata akkumulátor töltőkkel ajánlott. Kínálunkban a Bosch 

márkákon kívül CTEK akkumulátorok töltők is megtalálhatóak, amelyek minőségben megegyeznek 

számos másik gyári akkumulátor töltővel. Fontos, hogy mindig jól szellőztetett helyiségben történjen 

az akkumulátor töltése és szükség esetén kérjük szakember segítségét. 

 

Bosch Akkumulátor élettartam 
 

A Bosch akkumulátor élettartam sok tényezőtől függ. Magyarországon az éghajlati viszonyok és a 

használat is jelentősen befolyásolja az akkumulátor élettartamát. Az akkumulátor élettartamot 

azonban növelhetjük, ha odafigyelünk pár alap tényezőre. Rendszeresen ellenőrizzük az akkumulátor 

töltési szintjét és indítóáramát. Az autó generátor töltése fontos szempont, így annak ellenőrzése is 
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kulcsfontosságú. A télen üzemen kívül helyezett autóból vegyük ki az akkumulátort. Amennyiben 

nem használjuk az autót hosszabb ideig úgy tegyük fel töltőre az akkumulátort rendszeres 

időközönként. Kerülje az akkumulátor teljes kisülését, amely mélykisült állapotnak is nevezünk. 

 

Bosch Akkumulátor vélemények 
 

A Bosch akkumulátorok jellemzően a magasabb ár kategóriás termékek körébe tartoznak. 

Vásárlóinktól egy év elteltével is pozitív Bosch akkumulátor vélemények érkeztek vissza, mint például: 

„Köszönöm kiváló, remekül felveszi a töltést, jól indít. Remélem 3 év múlva is így működik.” 

Ár-érték arányban kifejezetten ajánlott, főleg abban az esetben ha modernebb új autóba van 

szükség energia forrásra. Start Stop rendszerű autók esetében az S6 AGM kategória az amely 

egyedülálló a piacon mivel saját fejlesztésű rácstechnológiával fejlesztették és gyártották le. 
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