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Δελτίο Τύπου 
 

Η Bosch στον αγώνα Le Mans 24 Hours  
24 ομάδες βασίστηκαν στην τεχνολογία Bosch  
 
 Σχεδόν τα μισά από τα αυτοκίνητα που διαγωνίστηκαν έφεραν τεχνολογία 

Bosch  
 Τα τελευταία 15 χρόνια, όλα τα αυτοκίνητα που κέρδισαν στον 

διαγωνισμό βασίστηκαν στην τεχνολογία ψεκασμού της Bosch  
 Audi R18 e-tron quattro, Porsche 919 Hybrid, Ferrari 458 Italia, Porsche 

911 RSR, Porsche 911 GT3 RSR ήταν μερικά από τα μοντέλα με 
τεχνολογία Bosch 

 
 
 
Η τεχνολογία της Bosch ήταν σε 24 από τα 56 αυτοκίνητα που πήραν μέρος 
στον 83ο αγώνα αντοχής Le Mans 24 Hours, καθώς διαγωνίστηκαν για τη νίκη 
και τη φήμη στις 13-14 Ιουνίου 2015.  
Στην ανώτατη κατηγορία LMP1 του θρυλικού αγώνα, η τεχνολογία ψεκασμού 
της Bosch κατέχει την 1η θέση του βάθρου από το 2000 και για κάθε χρόνο. 
Από το 2000 έως το 2006 τον αγώνα κέρδισαν αυτοκίνητα με τεχνολογία 
άμεσου ψεκασμού βενζίνης ή diesel, ενώ από το 2007 και μετά αυτοκίνητα 
diesel και diesel υβριδικά. Εκτός από συστήματα ψεκασμού, η τεχνολογία 
που αναπτύσσει ή προσαρμόζει η Bosch για τέτοιου είδους αγώνες 
περιλαμβάνει μονάδες ελέγχου κινητήρα, οθόνες ενδείξεων, συστήματα 
ασφαλείας και αισθητήρες.  
 
Audi R18 e-tron quattro (LMP1): 
H Bosch εξοπλίζει το Audi R18 e-tron quattro με συστήματα ψεκασμού και 
μετάδοσης ισχύος. «Για αυτό το αγωνιστικό αυτοκίνητο, η Bosch και η Audi 
συνδυάζουν τα οφέλη του diesel και της δύναμης που προσφέρει ένα 
επιπρόσθετο ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης ισχύος» αναφέρει ο Uke 
Gackstatter, πρόεδρος του τμήματος Bosch Diesel Systems. «Με υψηλή 
ροπή, ικανοποιητική καύση και χαμηλή κατανάλωση, το diesel ως καθαρό, 
σύγχρονο καύσιμο βοηθά τους οδηγούς στην καθημερινή κίνηση». Το 2014, 
σχεδόν τα μισά από τα νέα ταξινομημένα οχήματα στη Γερμανία είχαν 
κινητήρα diesel. Με την τεχνογνωσία της η Bosch συμβάλει στην προστασία 
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του περιβάλλοντος μειώνοντας τις εκπομπές καυσαερίων και οξειδίου του 
αζώτου. 
 
Η Bosch προμηθεύει το Audi R18 e-tron quattro με την κάτωθι τεχνολογία: 

   Σύστημα ψεκασμού Common Rail, συνδυάζοντας αντλία υψηλής 
πίεσης, μπεκ και συσσωρευτή υψηλής πίεσης. 

   Μονάδα MGU (Motor-generator unit): αναπτύχθηκε από την Audi 
Sport σε συνεργασία με την Bosch για το σύστημα R18 e-tron 
quattrο. Τοποθετημένη στον εμπρόσθιο άξονα, η μονάδα MGU 
χρησιμοποιεί τα ενσωματωμένα ηλεκτρονικά για να μεταφέρει 
ενέργεια που έχει ανακτηθεί κατά την πέδηση σε έναν συσσωρευτή 
ενέργειας με μορφή σφονδύλου. Κατά την επιτάχυνση, η μονάδα 
υποβοηθά τον εμπρόσθιο άξονα του οχήματος χρησιμοποιώντας έναν 
ηλεκτρικό κινητήρα παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο ισχύ περίπου  
200kW (272PS). 

   Μονάδα ελέγχου κινητήρα, σύστημα διαχείρισης δεδομένων, μίζα και 
δυναμό. 

   Σύστημα διεύθυνσης: αναπτύχθηκε από την Audi Sport σε συνεργασία 
με την Bosch Motorsport και την Bosch Automotive Steering GmbH. 

 
Chevrolet Corvette C7.R (LM GTE-Pro): 
Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα Chevrolet Corvette C7.R χρησιμοποιούν ποικίλα 
συστήματα και εξαρτήματα της Bosch συμπεριλαμβανομένου μονάδων 
ελέγχου κινητήρα, τηλεματικών συστημάτων μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ 
του οχήματος στην πίστα και της ομάδας στα pit και οθονών ενδείξεων 
υψηλής ανάλυσης. Για περισσότερη ασφάλεια τα οχήματα C7.R είναι 
εξοπλισμένα με σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης (CAS-M). To σύστημα 
αυτό βασίζεται σε υψηλής συχνότητας αισθητήρα ραντάρ τρίτης γενιάς 
(LRR3) που είναι τοποθετημένος στο πίσω μέρος του οχήματος. O 
αισθητήρας συνεχώς επιβλέπει τον χώρο έως και 250 μέτρα μακριά και 
μπορεί να εντοπίσει έως και 32 αντικείμενα ταυτόχρονα, καθορίζοντας την 
απόσταση και την ταχύτητά τους σε σχέση με το όχημα. Το σύστημα 
συνδυάζεται με κάμερα που απεικονίζει δεδομένα σε οθόνη του ταμπλό. Με 
αυτό τον τρόπο οι οδηγοί έχουν χρήσιμες πληροφορίες κατευθείαν στο 
οπτικό τους πεδίο, όπως πόσα αυτοκίνητα ακολουθούν πίσω τους, πόσο 
γρήγορα πλησιάζουν και από ποια πλευρά προσπαθούν να προσπεράσουν. 
 
Porsche 911 RSR and Porsche 911 GT3 RSR (LM-GTE Pro and LM-GTE 
Am): 
Τα ανωτέρω μοντέλα της Porsche διαγωνίστηκαν στο Le Mans 
χρησιμοποιώντας εξοπλισμό Bosch, όπως μονάδες ελέγχου κινητήρα, μίζες 
και ποικιλία αισθητήρων όπως πίεσης, θερμοκρασίας κ.α. 
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Ferrari 458 Italia GT2 (LM-GTE Pro and LM-GTE Am): 
Το μοντέλο της Ferrari διαγωνίστηκε στο Le Mans φέροντας σύστημα άμεσου 
ψεκασμού βενζίνης Bosch βελτιστοποιημένο για κινητήρα αγωνιστικού 
οχήματος, αποτελούμενο από μονάδα ελέγχου κινητήρα, μπεκ και αντλία 
υψηλής πίεσης και μονάδα ηλεκτρονικών ισχύος. Επιπλέον η οθόνη 
ενδείξεων DDU 8 έδειχνε στον οδηγό πληροφορίες του αγώνα έκτασης έως 
και 12 σελίδων. 
 
Σχετικές φωτογραφίες: 1-BEG-21254, 1-BEG-21255 
 
 
 Ο Όμιλος Bosch είναι ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως προμηθευτές τεχνολογίας και 
υπηρεσιών. Το οικονομικό έτος 2014* είχε πωλήσεις της τάξης των 49 δις ευρώ και 
απασχολούσε περίπου 360.000 υπαλλήλους .Οι δραστηριότητες του ομίλου χωρίζονται σε 
τέσσερις επιχειρηματικούς τομείς: Μobility Solutions, Βιομηχανικής Τεχνολογίας, 
Καταναλωτικών Αγαθών καθώς και Ενέργειας και Τεχνολογίας Κτηρίων.Τον Όμιλο Bosch 
αποτελούν η Robert Bosch GmbH και οι περίπου 440 θυγατρικές επιχειρήσεις σε 60 χώρες. 
Εάν συμπεριληφθούν οι αντιπροσωπείες και τα γραφεία πωλήσεων, τότε η Bosch 
εκπροσωπείται σε 150 χώρες. Η παγκόσμια ανάπτυξη, η παραγωγή και το δίκτυο πωλήσεων 
είναι η προϋπόθεση για μεγαλύτερη εξέλιξη. Η Bosch πραγματοποίησε το 2014, 4.600 
εγγραφές πατεντών παγκοσμίως. Στρατηγικός της στόχος είναι να παρέχει καινοτόμες λύσεις 
για το διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things). 
Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του ομίλου Bosch έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύουν την 
ποιότητα ζωής, παρέχοντας λύσεις τόσο καινοτόμες όσο και επωφελείς. Με αυτόν τον τρόπο η 
εταιρεία προσφέρει «Τεχνολογία για τη ζωή» σε όλον τον κόσμο. 
 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1886 στη Στουτγάρδη από τον Robert Bosch (1861-1942) με την 
ονομασία “Εργαστήριο Μηχανικής Ακριβείας και Ηλεκτρικής Μηχανολογίας”. Η ειδική 
ιδιοκτησιακή δομή του Ομίλου Bosch εγγυάται την επιχειρησιακή του ελευθερία. Έτσι η 
εταιρεία κάνει μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και πραγματοποιεί εκ των προτέρων 
σημαντικές επενδύσεις οι οποίες διασφαλίζουν το μέλλον της. Το 92% των μετοχών της 
Robert Bosch GmbH ανήκουν στο κοινωφελές ίδρυμα Robert Bosch Stiftung. Οι 
επιχειρηματικές λειτουργίες της εταιρείας γίνονται από την Robert Bosch Industrietreuhand 
KG. Οι υπόλοιπες μετοχές ανήκουν στην οικογένεια Bosch και στη Robert Bosch GmbH. 
 
Η Robert Bosch Ελλάδας λειτουργεί ως θυγατρική του Ομίλου Bosch στην Ελλάδα από το 
1992, αν και η παρουσία της καταγράφεται ήδη από το 1913, και απασχολεί σήμερα 
προσωπικό  80 ατόμων. Σύμφωνα με τα προσωρινά οικονομικά στοιχεία οι συνολικές 
πωλήσεις της για το 2013 ανήλθαν σε 31,6 εκατ. ευρώ. Δραστηριοποιείται στους τομείς των 
Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων, Ηλεκτρικών Εργαλείων, Συστημάτων Θέρμανσης, Συστημάτων 
Ασφαλείας καθώς και στους Βιομηχανικούς Αυτοματισμούς, προσφέροντας μια μεγάλη γκάμα 
προϊόντων υψηλής ποιότητας. 
Στη Robert Bosch Ελλάδας υπάγονται και οι δραστηριότητες της Κύπρου, της Αλβανίας και 
της Μάλτας. 
 
 
*Ο αριθμός πωλήσεων  για το 2014 δεν περιλαμβάνει τις κοινοπραξίες με τις BSH Bosch und 
Siemens Hausgeräte GmbH (τώρα BSH Hausgeräte GmbH) και ZF Lenksysteme GmbH 
(τώρα Robert Bosch Automotive Steering GmbH), οι οποίες πλέον απορροφήθηκαν από την 
Robert Bosch GmbH. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε www.bosch.com , www.bosch.gr και 
www.bosch-press.com  http://twitter.com/BoschPresse 


