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Най-добрата перспектива  
за вас и за клиентите ви: 
Чистачките Bosch
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Aerotwin AeroEco Twin Eco

Aerotwin Original A
Идеалното решение, 
индивидуално адаптирано 
към всеки автомобил

Aerotwin Universal AM 
Оптимизирано решение за 
най-разпространените 
автомобили с ОЕ рамо за 
чистачки. 

Aerotwin Universal AP
Универсално решение за 
автомобили с ОЕ рамо за 
чистачки. 

Aerotwin Upgrade AR 
Универсално решение за 
автомобили с рамо за 
чистачки тип кука.

AeroEco AE
Плоски чистачки с 
отделни адаптори за 
всички системи рамена.

Twin, с и без спойлер
Идеалното решение за конвенционална  
технология на чистачките. Със спойлер за 
по-високи скорости.

Eco
Икономична гама от 
конвенционални чистачки 
с Bosch качество.

Конструкция 2 успоредни хай-тек пружинни планки от еводиева стомана за оптимално контактно  
налягане

Извита пружинна планка 
за равномерно контактно 
налягане

Солидна и издръжлива метална шарнирна система Солидна метална  
шарнирна система

Технология на почистващото гумено перо Технология на гуменото перо Power Protection Plus за оптимален почистващ резултат, 
минимален шум при почистване и дълъг срок на експлоатация – и при екстремно висо-
ки, и при екстремно ниски температури

Графитно покритие за иде-
ално почистване

Двукомпонентна технология и специално покритие 
за гладка работа, оптимален почистващ ефект и 
дълъг срок на експлоатация

Изпитана еднокомпонент-
на технология с графитно 
покритие

Адапторна система Преасемблиран оригинален 
OE адаптор

Преасемблиран Multi-Clip 
адаптор за 4-те основни 
типа рамена на чистачки

Иновативна модулна адаптор-
на система (4 адаптора) за 
10 типа рамена на чистачки

Преасемблиран адаптор за 
ъпгрейд от конвенционал-
ни към плоски чистачки 

Универсално решение от 
6 адаптора за ОЕ и рамена 
тип кука

Преасемблиран универсален адаптор Quick-Clipr Преасемблиран универса-
лен адаптор Quick-Clip 

Монтаж                                    
Срок на експлоатация                                     
Ефективност на почистването                                     
Висока скорост                                     
Отсъствие на шум                                     
Кат. номера > 100 7 15 52 11 46 66 9

Пазарно покритие > 99 % oт всички OE > 25 % oт всички OE > 90 % oт всички OE > 99 % от всички куки > 90 % > 99 % от всички рамена на конвенционални чистачки 90 % от всички куки

Дължини на чистачките 340-800 mm 380-700 mm 340-800 mm 340-700 mm 350-700 mm 400-700 mm 260-700 mm 340-650 mm

Опаковка Сет Сет Единични 40 сета, 12 единични Единични 40 сета, 6 единични 50 сета, 16 единични Единични

Подходящата гама за всякакви изисквания Оригинални сетове: 
Пълна гама оптимизирани 
сетове за всички автомобили 
за смяна на наличните  OE 
плоски чистачки

Универсални сетове: 
Компактна гама за смяна 
на оригиналните плоски 
чистачки: само 7 уни-
версални монтажни сета 
покриват всички основни 
типове OE чистачки 

Универсални единични 
чистачки: 
Компактна гама от единични 
чистачки за смяна на ори-
гиналните плоски чистачки, 
оптимизирана универсално 
за типовете рамена на OE 
чистачките с модулна адап-
торна система

Гама за ъпгрейд: 
Компактна гама с универ-
сални монтажни сетове 
и единични чистачки за 
автомобили с рамена на 
чистачките тип кука. Иде-
ални за преход от конвен-
ционални или хибридни 
чистачки към плоски 

Единични чистачки 
AeroEco: 
Плоски чистачки с Bosch 
качество за ценово ориен-
тирани клиенти 

Гамата Twin:
Идеалното решение за конвенционална технология 
на чистачките, и за нови, и за по-стари модели ав-
томобили, оборудвани с конвенционални чистачки

Единични чистачки Eco: 
Препоръчаната иконо-
мична алтернатива за по-
стари модели автомобили 
с рамо на чистачките тип 
кука. 

напр. AE 50напр. AM 462 S напр. AP 24 U напр. 600 U напр. 500 UEнапр. 500напр. 500 S

Спойлер

напр. A 979 S 

Безшарнирни чистачки Конвенционални чистачки

Обзор:
Всички чистачки от Bosch 

Подобрена и дълготрайна видимост 
– благодарение на чистачките Bosch. 
Те се монтират за секунди, движат се 
безшумно и намаляват неприятното 
трополене на дъжда по стъклото.  Те 
са идеалното решение за всякакви 
атмосферни условия и за всеки авто-
мобил.



Protection Plus
PowerP·P·P

Перфектно почистване Удължен срок на експлоатацияБезшумна работа 
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Иновация за всяко предно стъкло  
Чистачките Aerotwin са перфектно адаптирани към 
формата на предното стъкло, адапторът също пасва 
идеално на рамото. Цялостната система е съвършено 
синхронизирана до последния детайл. 

Предимствата на Aerotwin с един поглед:
 ▶ Осигурява оптимално почистване без размазване 

и петна 
 ▶ Работи безшумно и на мокро, и на сухо стъкло 

 ▶ Перфектна ефективност и по-дълъг живот на 
чистачките, дори и при екстремни горещини и студове 

 ▶ С аеродинамичния си дизайн гарантира идеална 
видимост и при високи скорости 

 ▶ Качество на оригиналното оборудване
 ▶ Заменя лесно конвенционалните чистачки и се 

монтира за секунди
 ▶ „Тествани специално за вашия автомобил“ чрез 

всеобхватни специфични изпитвания за типовете 
превозни средства

Bosch Aerotwin: 
Технологията лидер сред плоските чистачки 

Ефективност, родена в аеродинамичната тръба:  
Плоските безшарнирни чистачки Aerotwin 

Всяко движение на 
чистачките ви носи 
огромни ползи –
перфектна ефективност, 
дълъг живот и 
безшумно почистване 
благодарение на Power 
Protection Plus. 

По-тихо, по-дълго, по-чисто!
Благодарение на патентованото 
си покритие Power Protection Plus, 
плоските чистачки се плъзгат 
плътно и напълно безшумно по 
предното стъкло.

Ясна видимост при  
всякакво време!
Издръжливи на вятър,  
жега и студ 
С иновативния си материал, 
Power Protection Plus удължава 
срока на експлоатация на 
чистачките. 

С премиерата на плоските чистачки Aerotwin Bosch осъществи революция в почистването на 
стъклата. Aerotwin от Bosch са екипирани с Power Protection Plus – иновативната технология на 
гуменото перо с патентовано покритие. Всяко движение на чистачката се характеризира с три 
предимства: перфектно почистване, удължен срок на експлоатация и безшумна работа.
Оптимална видимост за максимална безопасност 
В Aerotwin материалът създава разликата. Двете успо-
редни хай-тек пружинни планки от еводиева стомана 
разпределят равномерно контактното налягане на по-
чистващите рамена и въздушната струя по перото с 
иновативната технология Power Protection Plus.

С патентованото си покритие плоските чистачки осигу-
ряват по-добро, по-безшумно и по-продължително по-
чистване от всички други. Вече няма следи, скърцане 
и вибрации – дори и при силен насрещен вятър или 
сухо и заледено предно стъкло. То е идеално почисте-
но, а видимостта е съвършена.

Интелигентни адапторни системи
Без значение дали е с 
преасемблиран оригинален адаптор 
или с мултиплени адаптори, 
интелигентната адапторна система 
позволява лесен монтаж и 
осигурява високо пазарно покритие

Аеродинамичен спойлер 
По-малък шум на въздушната струя 
благодарение на аеродинамичния 
дизайн

Специално разработени пружинни планки 
2 успоредни хай-тек пружинии планки от 
еводиева стомана за постоянно високо налягане, 
притискащо чистачката към предното стъкло – и 
за превъзходно почистване 

Гумено почистващо перо с Power Protection Plus 
За оптимално почистване на предното стъкло 
без стъргане и вибрации – дори и при екстремни 
метеорологични условия 
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Перфектно почистване 
Аеродинамичният дизайн на AeroEco с универсално из-
вита пружинна планка и почистващо перо от натурална 
гума с графитно покритие осигурява ясна видимост 
при всякакви атмосферни условия. От една страна, 
пружинната планка разпределя равномерно контакт-
ното налягане по предното стъкло. От друга страна, 
графитното покритие на почистващото перо се грижи 
за идеалното почистване без следи – дори и при силен 
насрещен вятър или частично сухо предно стъкло.

По-малко каталожни номера, по-голямо пазарно 
покритие 
С компактната програма от единични чистачки AeroEco, 
над 90% от всички автомобили на пазара могат да бъдат 
оборудвани с модерните плоски безшарнирни чистачки. 
Това се постига с универсалната извивка на планката и 
с модулната адапторна система с 6 различни варианта. 
С характеристиките си и с привлекателната си цена, 
AeroEco са идеалната достъпна гама плоски безшарнир-
ни чистачки. 

С модулната си 
адапторна система 
и 6-те различни 
варианта, AeroEco пасва 
перфектно на всички 
разпространени ОЕ 
рамена за чистачки, 
както и на рамената тип 
кука. 

Аеродинамичен спойлер 
Увеличава контактното налягане за 
по-добри почистващи резултати и 
по-малко шум от въздушната струя

Почистващо перо от натурална гума с графитно 
покритие
Плавната му работа гарантира перфектен резултат 
от почистването

Универсално огъната пружинна планка
Разпределя равномерно контактното 
налягане по цялото предно стъкло, като 
осигурява перфектна видимост във 
всичките му точки 

Превъзходно почистване, достъпно за всеки: ето какво предлагат плоските безшарнирни чистачки 
AeroEco. С аеродинамичната си форма, универсално огънатата пружинна планка и перото от 
натурална гума с графитно покритие, те гарантират ясна видимост и при лоши метеорологични 
условия. Заради доброто си съотношение цена/ефективност, се препоръчват предимно на клиенти 
с по-стари модели автомобили, без да се правят никакви компромиси с качеството.

Предимствата с един поглед:
 ▶ Универсално огънатата  

пружинна планка разпределя 
равномерно контактното 
налягане по цялото предно 
стъкло 

 ▶ Аеродинамичната 
конструкция намалява шума 
от въздушната струя 

 ▶ Почистващо перо от 
натурална гума за перфектна 
видимост 

 ▶ Графитно покритие за плавна 
работа и ясна картина на 
почистващите движения 

Решаващо предимство в цената:
Плоските чистачки AeroEco 
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Още по-ефективно почистване:  
Чистачките Twin, със и без спойлер

Преасемблиран бърз адаптор 
Quick-Clip
Монтажът става за секунди

Двойна защита от корозия 
Удължава значително  
срока на експлоатация  
при сурови атмосферни 
условия

Спойлер 
За по-голяма  
ефективност  
при висока скорост 

Солидна метална шарнирна 
система
Прави чистачките изключително 
издръжливи при всякакви 
метеорологични условия 

Почистващо перо от двукомпонентен материал 
Осигурява оптимално и безшумно почистване, 
дори и на частично сухо предно стъкло

Гъвкава пружинна планка 
за равномерно разпределение на 
контактното налягане по предното стъкло

Благодарение на 
аеродинамичната си форма, 
при по-висока скорост 
спойлерът на Twin притиска 
чистачката към предното стъкло 
и тя не се отлепва.  

Предимствата на Bosch Twin, със и без спойлер:
 ▶ Перфектно почистване благодарение на 

двукомпонентния състав на материала 
 ▶  Удължен срок на експлоатация, дължащ се на 

износоустойчивия двоен микроръб на почистващото 
перо 

 ▶  Дълготрайна сигурност поради солидната метална 
шарнирна система с двойна защита от корозия. 

 ▶  Супер лесен монтаж с преасемблирания бърз 
универсален адаптор Quick-Clip 

 ▶  Предлагат се със и без спойлер за почти всички 
марки и модели автомобили 

 ▶  Превъзходно почистване – благодарение на 
спойлера, дори и при по-високи скорости

Солидната метална шарнирна система и двойната защита против корозия правят чистачките Twin 
не само изключително издръжливи, но и невероятно дълготрайни – дори и под влиянието на 
екстремни метеорологични условия. В комбинация с модерната двукомпонентна технология на 
материала те гарантират оптимално почистване. 

Невероятно плавна работа и превъзходни 
почистващи качества 
Благодарение на модерната двукомпонентна 
технология с гъвкав гумен гръб и износоустойчивият 
двоен борд (twin) на почистващото перо, досадните 

шумове и размазаните петна по стъклото нямат 
никакви шансове. Спойлерът увеличава контактното 
налягане, а солидната метална шарнирна система 
осигурява равномерно почистване на всички зони от 
предното стъкло. 

Bosch Twin: 
Пионерът в конвенционалната технология на чистачките

Солидната метална шарнирна 
система с двойна защита 
от корозия е изключително 
устойчива, независимо от 
атмосферните условия.
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С преасемблирания 
си адаптор Quick-Clip 
чистачките Eco се 
сменят само за миг: 
закачаш, щракваш и 
готово! 

Ниска цена, но великолепни почистващи качества! Чистачките Eco standard wiper се препоръчват 
на водачи с ограничен бюджет, които желаят превъзходна видимост и Bosch качество. С 
издръжливата си метална шарнирна система и почистващото перо от натурална гума с графитно 
покритие, Eco постига впечатляващи резултати в почистването.  С Eco вашите клиенти могат да 
разчитат изцяло на Bosch качеството, при това на достъпна цена.

Чистачки с привлекателна цена и със завидни 
качества 
Дори и при лошо време, Eco се представят със 
завидна ефективност. И то не само благодарение на 
почистващото перо от естествена гума с графитно 
покритие, създаващо ясна видимост с всяко 
преминаване по стъклото. С корозионно-устойчивата 
си метална шарнирна система, Eco са винаги готови 
за действие.

Идеални са за по-старите модели автомобили 
Eco са идеални за водачите на по-старите модели 
автомобили, които желаят да се възползват от 
реномираните технология и качество на Bosch.  
Гамата от единични чистачки Eco се монтира на 
превозни средства с конвенционални рамена за 
чистачки тип кука. С 9 каталожни номера и дължини 
от 340 mm до 650 mm, Bosch постига над 90% 
пазарно покритие за рамената на чистачки тип кука.

Предимствата с един поглед:
 ▶ Ефективно почистване 

благодарение на перото от 
естествена гума с графитно 
покритие 

 ▶ Дълъг срок на експлоатация, 
дължащ се на солидната 
метална шарнирна система 

 ▶ Превъзходно съотношение 
цена-ефективност 

 ▶ Бърз монтаж с 
преасемблирания адаптор 
Quick-Clip

Яка метална шарнирна система 
Дълготрайна сигурност благодарение на солидната 
конструкция, защитена от корозия

Доказана еднокомпонентна технология на материала 
Почистващото перо от натурална гума с графитно 
покритие намалява шума по време на работа и осигурява 
ясна видимост, дори и при лошо време

Преасемблиран адаптор Quick-Clip 
За бърз и лесен монтаж

Изключително съотношение цена-качество:   
Чистачките Eco standard 
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Винаги е добре да бъдете внимателни, когато паркирате на заден ход при лошо време – но и 
обратната видимост е изключително важна. Програмата от чистачки за задното стъкло Bosch Rear 
осигурява оптимална видимост и максимална безопасност. Всеобхватната ни гама гарантира над 
95% пазарно покритие за всички автомобили, оборудвани с чистачка на задното стъкло.

Технологията Rear с един поглед:

1. Плоските безшарнирни чистачки Aerotwin 
Bosch се справя първокласно и със задните стъкла, 
като осигурява по-добро, по-безшумно и по-дъл-
готрайно почистване – все пак това е същата усъвър-
шенствана технология като на Aerotwin за предното 
стъкло.

2. Дизайнерски чистачки за задното стъкло от  
пластмаса
Специално разработени така, че да наподобяват мак-

Превъзходна обратна видимост
Всички чистачки на Bosch имат нещо общо: възмож-
но най-добрите почистващи резултати, и то за дълго 
време. Така че е добре да знаете, че и гамата от 

симално технологията и функцията на чистачките за 
задното стъкло от оригиналното оборудване. Освен 
перфектно почистване, дизайнерските ни чистачки 
за задното стъкло гарантират лесен и бърз монтаж 
на специфичния тип превозно средство

3. Чистачки с метална шарнирна система 
Тези чистачки работят изключително добре, тъй като 
ползват изпитаната конвенционална технология. 
Предлагат се като стандартни типове с преасембли-
ран адаптор и като специфични решения от метал за 
определени марки и модели автомобили

чистачки за задното стъкло Bosch Rear е с доказано 
Bosch качество. За ясна видимост и спокойно шофи-
ране. Все пак оптималната обратна видимост не е 
по-малко важна от ясната картина отпред.

Bosch предлага всеобхватна програма 
от чистачки за задното стъкло с над 95% 
пазарно покритие.

Предимствата с един поглед:
 ▶ Пълна гама за почти всички 

марки и модели автомобили, 
със специфични адаптирани 
решения, включващи 
Aerotwin, пластмасови и 
конвенционални чистачки, и 
над 95% пазарно покритие 

 ▶ Перфектно почистване с 
иновативната технология на 
гуменото перо от Bosch 

 ▶ Бързо и лесно поставяне 
благодарение на 
преасемблирания адаптор

1

2

3

По-добра обратна видимост в трафика: 
Чистачки за задното стъкло 

Плоските безшарнирни чистачки Aerotwin

Чистачки с пластмасова конструкция

Конвенционални стандартни чистачки 



Protection Plus
PowerP·P·P

14 15

Топ ефективност в екстремни условия: 
Чистачки за камиони и автобуси

Плоските безшарнирни чистачки Aerotwin
Aerotwin постигат възможно най-добрия резултат. 
Двете успоредни хай-тек пружинни планки от еводиева 
стомана разпределят равномерно контактното наляга-
не на рамената и въздушната струя по гуменото перо с 
иновативната технология Power Protection Plus. Благо-
дарение на патентованото покритие, плоските чистачки 
Aerotwin осигуряват по-качествено, по-безшумно и 
по-продължително почистване от всякога! 

Предимствата с един поглед:
 ▶ Превъзходно почистване по цялата дължина на 

перото 
 ▶ Извънредно безшумна работа 
 ▶ Удължен срок на експлоатация 
 ▶ Голямо пазарно покритие на най-разпространените 

рамена на чистачки 

Предимствата с един поглед: 
 ▶ Перфектно почистване без скърцане и следи 

благодарение на специалното покритие 
 ▶ Безшумна и плавна работа – без отлепване и 

вибрации
 ▶ Бързо и лесно поставяне 
 ▶ Над 97% пазарно покритие за камиони и автобуси 

Автобусите и камионите постоянно са на пътя. Чистачките на Bosch осигуряват оптимална видимост и 
максимална безопасност – по всяко време и при всякакви атмосферни условия. Bosch предлага 
оптималното решение за големите предни стъкла: конвенционалните чистачки Twin standard и плоските 
Aerotwin. И двата типа са с изключителни характеристики във всеки един аспект! 

Дължини 
между 450 mm и 800 mm

Защита от корозия  
за дълъг срок на експлоатация

Водоустойчив? (Wear-resistant)
двоен микроръб 

Голяма стабилност на двойните компоненти 
за дължини до 1 000 mm поради здравата 
метална структура

Двукомпонентен материал на гуменото 
перо 
за перфектно и безшумно почистване

Гумено почистващо перо с Power Protection 
Plus: 
Перфектни почистващи качества, по-дълъг  
живот и плавни движения благодарение на PPP

Комбиниран тип 
за трите най-разпространени размера куки

Чистачките Twin standard 
Дори и при лошо време, тези чистачки работят с 
видима ефективност. Благодарение на солидната 
си метална шарнирна система и гуменото перо с 
двоен микроръб, чистачките Twin са изключително 
издръжливи. Дори и при непоносима жега и брулещ 
насрещен вятър, те няма да се повдигнат от стъклото 
или да предизвикат досадно скърцане. С технологията,  
доказала се милиони пъти, по стъклото никога не 
остават размазани следи.

Предимствата с един поглед:
 ▶ Пълна програма, съставена от 

плоските чистачки Aerotwin и 
конвенционалните чистачки 
Twin  

 ▶  Перфектно почистване по 
цялата дължина на перото 

 ▶  Тихо плъзгане без отлепване и 
вибрации

 ▶  Преасемблиран адаптор за 
бърз и лесен монтаж

Правилен ли е 
този превод?



Онова, което задвижва вас,  
задвижва и нас.

Технологиите на Bosch се използват във всеки автомобил, по целия свят. 
Най-важни за нас са хората и тяхната мобилност. 

Повече от 125 години посвещаваме на хората откривателския си дух, 
иновациите, производството и нашия опит. 

Изцяло сме отдадени на мисията да предоставим на нашите клиенти 
уникална комбинация от авточасти, диагностика, сервизно оборудване  
и услуги:

  модерни решения за ефикасни автомобилни ремонти
   иновативно сервизно оборудване и софтуер при изгодни  

условия на плащане  
  най-голямата гама от нови и обменни резервни части в света  
  бърза и сигурна доставка 
  експертно обслужване на клиентите с гореща линия
  богата програма от обучения
  специален продажбен и маркетингов съпорт
  и още много други услуги

Продукти и услуги от Bosch 
 Автосервизни концепции 
 Акумулатори
 Бензинови системи
 Диагностика
 Дизелови системи
 Енергийни системи
 Запалителни свещи
 Информационна база данни
 Комфортна електроника
 Осветителна техника
 Сервизно обучение 
 Спирачни системи
 Техническа гореща линия
 Филтри
 Хибриди/електромобили
 Чистачки

Тук ще получите оригинално Bosch качество:

Новият дизайн на опаковката Bosch
  Атрактивна визия, стимулираща 

продажбите
  Концепция с няколко линии с 

различни спецификации за целеви 
групи клиенти 

  Разпознаваем символ на високото 
качество на Bosch в целия свят

  В перфектна хармония с корпора- 
тивната идентичност на Bosch

www.bosch.bg
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