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Oryginalne smary i oleje Bosch. Testowane i zalecane dla elektronarzędzi Bosch.

Jaką funkcję pełnią smary w elektronarzędziach?
Smary pełnią szereg ważnych zadań: obniżają tarcie 
i zużycie części, przenoszą moc, chłodzą, tłumią 
drgania, działają uszczelniająco i antykorozyjnie. 
Podobnie jak wszystkie elementy urządzenia, także 
smary starzeją się i zużywają. W trakcie eksploatacji 
narzędzia ulegają zanieczyszczeniu, przegrzaniu lub 
wysychają. W takim przypadku oraz przy każdej 
koniecznej naprawie należy je wymienić lub uzupełnić. 

Nie wszystkie smary i oleje mają odpowiednie  
właściwości. 
Oprócz płynu bazowego substancje smarujące 
zawierają zwykłe dodatki, które nadają im określone 
właściwości. Zaliczamy do nich: 
▶ lepkość
▶ odporność na utlenianie 
▶ charakterystykę tarcia.
Zawartość płynu bazowego i dodatków jest okre-
ślana z najwyższą dokładnością, w zależności od 
wymagań dotyczących stosowania smaru lub oleju. 
W taki sam sposób są opracowywane i testowane 
formuły oryginalnych smarów i olejów Bosch prze-
znaczonych do stosowania w narzędziach Bosch. 
Dzięki temu spełniają one równie wysokie kryteria 
jakościowe jak same narzędzia.  

Na co należy zwracać uwagę przy stosowaniu 
 smarów i olejów podczas napraw? 
Oryginalnych  smarów  i olejów Bosch nie wolno 
mieszać ze sobą ani z innymi środkami smarnymi. 
Dla każdego narzędzia należy stosować odpowiednie 
ilości oraz zalecenia dotyczące smarowania.

Szczegółowe zalecenia dotyczące stosowania smarów można  
znaleźć w dokumentacji części zamiennych zamieszczonej w  
Internecie lub na serwisowej płycie DVD.

Zasady prawidłowego stosowania 
smarów i olejów podczas napraw

Stosowanie oryginalnych smarów i olejów Bosch 
przynosi korzyści:
▶ zapewnia prawidłowe działanie wszystkim 

elementom narzędzia i umożliwia osiągnięcie 
wysokiej wydajności pracy.

▶ utrzymuje zużycie części na minimalnym 
 poziomie. 

▶ wydłuża czas użytkowania narzędzia pomiędzy 
kolejnymi przeglądami.

▶ zapewnia dłuższą żywotność narzędzia.

Najważniejsze zalety
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Jak znaleźć odpowiedni smar i olej w Internecie oraz Extranecie.

Krok 4
Zamów odpowiedni smar / olej przy składaniu zamó-
wienia na części zamienne.

Znajdź numer katalogowy na liście części zamiennych 
narzędzia lub korzystając z opcji „Informacje o czę-
ściach zamiennych“ wybierz potrzebny produkt.

Krok 1
Skorzystaj z wyszukiwarki części zamiennych w 
Extranecie: http://partner.bosch.de/ew/pl lub w  
Internecie na stronie: www.bosch-professional.pl

Wykonujesz systematycznie naprawy tych samych 
modeli narzędzi? Potrzebujesz informacji o smarach 
w formie wydruku? 
Jeśli tak, wydrukuj schemat danego narzędzia oraz 
zalecenia dotyczące smarowania, dzięki czemu ważne 
dla siebie informacje będziesz mieć zawsze pod ręką.

Krok 3
W części „Informacje techniczne“ –> „Zalecenia dotyczące smarowania“ zamieściliśmy szczegółowe informacje.

Znajdziesz tutaj:
▶  numer katalogowy smaru/oleju
▶  numer pozycji, dzięki któremu na sche-

macie urządzenia z łatwością znajdziesz 
części wymagające smarowania

▶  informację o ilości smaru/oleju, jakiej 
należy użyć podczas naprawy

▶  dodatkowe uwagi, np. dotyczące spo-
sobu prawidłowego smarowania części 
podczas naprawy

Uwaga: zanotuj numer katalogowy składa-
jący się z 10 znaków, będzie on potrzebny 
do złożenia zamówienia

Wszystkie zalecenia dotyczące rekomendowanych przez Bosch smarów i olejów znajdziesz w naszej 
 dokumentacji technicznej.  
Uwaga: naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez przeszkolony personel serwisu.

Oryginalne smary i oleje Bosch. Testowane i zalecane dla elektronarzędzi Bosch.
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Nasza wskazówka

Krok 2
Znajdź odpowiednią listę części zamiennych dla swo-
jego narzędzia (wg nazwy lub numeru katalogowego)
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