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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ  I                ΦΙΛΤΡΑ                I        ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡEΣ

Αφοσιωμένοι στην εξυπηρέτηση. Με κίνητρο την ποιότητα.

ΜΠΟΥΖΙ CHAMPION

ΜΕΡΟΣ 1Ο -  ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΜΠΟΥΖΙ;

TURN IT ON
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΜΠΟΥΖΙ CHAMPION

ΑΝ ΕΧΕΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΕΧΟΥΜΕ  
ΤΟ ΜΠΟΥΖΙ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

Σταθερός μας στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση και υποστήριξη της επιχείρησής σας. Με ποιο 

τρόπο; Προσφέροντάς σας πλήρη σειρά προϊόντων κορυφαίας ποιότητας σε συνδυασμό με όλες τις 
πληροφορίες που χρειάζεστε.

Για το σκοπό αυτό δημιουργήσαμε 3 φυλλάδια για εσάς:

1ο μέρος: Πώς λειτουργούν τα μπουζί;
Στο πρώτο φυλλάδιο, σας περιγράφουμετα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στα μπουζί της 

Champion και τα οποία καθορίζουν την απόδοση και των αντοχή των μπουζί. Γνωρίζετε, όμως, ότι οι πιο 

σημαντικές πληροφορίες βρίσκονται ήδη στα χέρια σας; Θα πληροφορηθείτε σχετικά διαβάζοντας το 

δεύτερο φυλλάδιό μας.

2ο μέρος: Επεξήγηση της δομής του συστήματος αρίθμησης των εξαρτημάτων μας.
Ο αριθμός εξαρτήματος που φέρει κάθε μπουζί της Champion περιλαμβάνει λεπτομερείς 
προδιαγραφές για τα διάφορα μέρη του (π.χ. αντίσταση, σώμα, έδρα), την τεχνολογία που χρησιμοποιεί 

(π.χ. χαλκός) και τα χαρακτηριστικά του (π.χ. ραβδωτή μύτη πυρήνα). Η γενική περιγραφή όλων των πιθανών 

συνδυασμών υπάρχει στους έντυπους και διαδικτυακούς καταλόγους μας. Ακολουθεί πιο λεπτομερής 

περιγραφή.

3ο μέρος: Η τεχνολογία στο εσωτερικό των μπουζί της Champion
Τέλος, στο τελευταίο μας φυλλάδιο, σάς παρουσιάζουμε την τεχνολογία που χρησιμοποιείται στο 

εσωτερικό των μπουζί της Champion.

Champion Plug OEM Plug

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ

ΜΟΝΩΤΗΡΑΣ

ΠΑΞΙΜΑΔΙ / ΕΞΑΓΩΝΟ

ΕΔΡΑ ΓΙΑ ΡΟΔΕΛΑ /  
ΚΩΝΙΚΗ ΕΔΡΑ

ΣΠΕΙΡΩΜΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ

ΑΚΡΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ
ΔΙΑΚΕΝΟ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ)

ΣΩΜΑ

Ποιότητα Πρώτης Τοποθέτησης (ΟΕ)

Όταν είσαι ο πρώτος προμηθευτής μπουζί στον κόσμο, οι πελάτες απευθύνονται σε εσένα για 

κάθε είδους ερωτήσεις. Οι κατασκευαστές πρώτης τοποθέτησης μάς πιέζουν να επινοήσουμε 

νέες τεχνολογίες και λύσεις που να καλύπτουν τις ανάγκες των πιο πρόσφατων καινοτομιών 

τους στον τομέα της ανάφλεξης. Επειδή αυτές οι καινοτομικές τεχνολογίες των μπουζί περνούν 

σύντομα και στην αγορά του aftermarket, φροντίζουμε να ενημερώνουμε τους διανομείς και τους 

εγκαταστάτες το ίδιο γρήγορα.

Ας ξεκινήσουμε: απλά γυρίστε σελίδα για να μάθετε περισσότερα για τα μπουζί της Champion!
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Οι βενζινοκινητήρες έχουν εξωτερικό σύστημα 
ανάφλεξης: το μπουζί άγει τον σπινθήρα στο 
θάλαμο καύσης, όπου ξεκινά η καύση.

Βαλβίδα και 
ελατήριο

Θάλαμος 
καύσης

EΞΑΓΩΓΗΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Πίπα

Μπουζί

Έμβολο

Οι πετρελαιοκινητήρες έχουν προθερμαντήρες, ενώ οι βενζινοκινητήρες έχουν μπουζί. 
Το σύστημα ανάφλεξης των βενζινοκινητήρων είναι εξωτερικό: κατά τη διάρκεια του κύκλου συμπίεσης 

προκαλείται καύση του συμπιεσμένου μείγματος καυσίμου-αέρα μέσω ηλεκτρικού σπινθήρα που παράγεται 

από το μπουζί.

Ο σπινθήρας αυτός παράγεται από το μπουζί

Καθώς δημιουργείται από την υψηλή τάση που παράγεται από τον πολλαπλασιαστή, κάνει τόξο μεταξύ των 

ηλεκτροδίων. Ξεκινώντας από το μπουζί, ένα μέτωπο φλόγας εξαπλώνεται και γεμίζει το θάλαμο καύσης, έως 

ότου το μείγμα καεί. Η θερμότητα που εκλύεται αυξάνει τη θερμοκρασία, σημειώνεται ραγδαία συσσώρευση 

πίεσης στο εσωτερικό του κυλίνδρου και το έμβολο πιέζεται προς τα κάτω. Η κίνηση μεταδίδεται μέσω της 

μπιέλας προς τον στρόφαλο κι αυτό προκαλεί την κίνηση του οχήματος μέσω του συμπλέκτη, του κιβωτίου 

ταχυτήτων και των αξόνων.

Κάθε μπουζί παρέχει συνεχόμενα 
σπινθήρες, περίπου μεταξύ 500 και 
3.500 φορών το λεπτό.

ΤΟ ΜΠΟΥΖΙ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΤΙ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΑ ΜΠΟΥΖΙ;

Απαιτήσεις από τα μπουζί

Για να λειτουργεί ο κινητήρας ομαλά, αποδοτικά και με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο, στον κύλινδρο πρέπει 

να υπάρχει η σωστή ποσότητα μείγματος καυσίμου/αέρα σε τέλεια αναλογία, ενώ ο σπινθήρας ανάφλεξης 

υψηλής ενέργειας πρέπει να κάνει τόξο μεταξύ των ηλεκτροδίων ακριβώς την προκαθορισμένη στιγμή.

Για το σκοπό αυτό, τα μπουζί πρέπει να ανταποκρίνονται στις υψηλότερες απαιτήσεις απόδοσης: πρέπει να 

παρέχουν ισχυρό σπινθήρα ανάφλεξης κατά τη διάρκεια ωρών συνεχούς λειτουργίας σε υψηλές στροφές ή 

στην κίνηση της πόλης. Ακόμα και στους -20 °C, πρέπει να εξασφαλίζουν απολύτως αξιόπιστη ανάφλεξη. Τα 

μπουζί υψηλής τεχνολογίας παρέχουν καύση με χαμηλές εκπομπές και βέλτιστη απόδοση καυσίμου.

Τα μπουζί της Champion σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με υλικά υψηλής ποιότητας, 
έτσι ώστε να καλύπτουν με συνέπεια αυτές τις ακραίες απαιτήσεις. Ακόμα και κατά το στάδιο 

ανάπτυξης ενός κινητήρα, οι μηχανικοί της Champion συνεργάζονται στενά με την αυτοκινητοβιομηχανία, 

εξασφαλίζοντας ότι τα μπουζί είναι προσαρμοσμένα με ακρίβεια στις συγκεκριμένες συνθήκες που 

επικρατούν στο εσωτερικό του θαλάμου καύσης.

Η Champion προσφέρει μια ευρεία σειρά από μπουζί, εξασφαλίζοντας ότι πάντα υπάρχει το κατάλληλο 

μπουζί για όλους τους διαφορετικούς τύπους κινητήρων και εφαρμογών. Για το κεντρικό ηλεκτρόδιο και τα 

ηλεκτρόδια γείωσης χρησιμοποιούνται διάφορα υλικά. Αυτή είναι η τεχνολογία των μπουζί.
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3. Θερμική διαβάθμιση

1. Αντίσταση

2. Σώμα

4. Κεντρικό ηλεκτρόδιο

4. Ηλεκτρόδιο γείωσης 5. Διάκενο

5. Ακροδέκτης

ΤΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΜΠΟΥΖΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ

ΚΑΘΕ ΜΠΟΥΖΙ ΤΗΣ CHAMPION  
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ

1.  Στα σύγχρονα μπουζί, ενσωματώνεται μία αντίσταση που εξουδετερώνει τις ραδιοπαρεμβολές.

2.  Το σώμα είναι ένα μεταλλικό εξάγωνο εξάρτημα με σπείρωμα (από εξελασμένο χάλυβα) που 

στεγανοποιεί το θάλαμο καύσης και επιτρέπει την τοποθέτηση και αφαίρεση του μπουζί.

3.  Κάθε μπουζί έχει τη δική του συγκεκριμένη θερμική διαβάθμιση. Ο μονωτήρας εμποδίζει τη 

γείωση της τάσης ανάφλεξης οπουδήποτε αλλού - εκτός από το διάκενο - και απάγει τη θερμότητα 

που προκύπτει από τη διαδικασία καύσης προς την κυλινδροκεφαλή (και το σύστημα ψύξης).

4.  Το ηλεκτρόδιο γείωσης και το κεντρικό ηλεκτρόδιο καθορίζουν τη θέση του σπινθήρα στο θάλαμο 

ανάφλεξης.

5.  Το διάκενο είναι η απόσταση μεταξύ του κεντρικού ηλεκτροδίου και του ηλεκτροδίου γείωσης. 

Αυτή είναι η απόσταση στην οποία πρέπει να κάνει τόξο ο σπινθήρας ανάφλεξης. Τέλος, ο 

ακροδέκτης συνδέει το μπουζί με το σύστημα ανάφλεξης.

Γιατί αυτό είναι σημαντικό για εσάς και τους πελάτες σας;

Η απόδοση και η αντοχή ενός μπουζί εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά κάθε ενός από τα εξαρτήματά 

του. Για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το σωστό μπουζί και να υποστηρίξετε τους πελάτες 
σας, χρησιμοποιούμε το σύστημα αρίθμησης των εξαρτημάτων μας. Η Champion χρησιμοποιεί ένα 

σύστημα αρίθμησης εξαρτημάτων που σας παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τα διάφορα μέρη και 
χαρακτηριστικά του κάθε μπουζί.

Στο 2ο μέρος του φυλλαδίου, θα σας εξηγήσουμε πώς λειτουργεί το σύστημα αρίθμησης των 

εξαρτημάτων μας.
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Αντίσταση

Μία αντίσταση μειώνει τις  
ραδιοπαρεμβολές (RFI)  
ενός μπουζί.

1. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Οι ραδιοπαρεμβολές παράγονται από τα συστήματα 

ανάφλεξης των κινητήρων εσωτερικής καύσης. Κατά 

τη διάρκεια των μικροδευτερολέπτων που χρειάζεται 

ο σπινθήρας για να εμφανιστεί στο διάκενο του μπουζί, 

δημιουργούνται παλμοί ενέργειας. Αυτοί οι παλμοί ενέργειας 

προκαλούν παράσιτα και παρεμβολές σε ραδιόφωνα, 

τηλεοράσεις, τηλέφωνα και άλλες ευαίσθητες ηλεκτρονικές 

συσκευές.

Η ενσωματωμένη αντίσταση εξουδετερώνει 
τυχόν ραδιοπαρεμβολές (RFI). Με αυτόν τον τρόπο, 

εξασφαλίζεται η τέλεια ανάφλεξη και η απροβλημάτιστη 

λειτουργία όλων των ενσωματωμένων ηλεκτρονικών 

συστημάτων. 

Το πλεονέκτημα που σας δίνει η Champion: εγγυημένη τέλεια απόδοση

•  Στα περισσότερα μπουζί της Champion χρησιμοποιούνται αντιστάσεις FISS. Η κατασκευή με τη 

μέθοδο Fired in Suppressor Seal (FISS, με τηγμένο στεγανοποιητικό καταστολέα) - με ισχυρότερο 

μονωτήρα - βελτιώνει την απαγωγή θερμότητας

• Βέλτιστη απόδοση του κινητήρα: δεν υπάρχει απώλεια ανάφλεξης

• Συμβατότητα με ενσωματωμένα διαγνωστικά 

•  Τα μπουζί της Champion διαθέτουν ενσωματωμένη αντίσταση για την εξουδετέρωση των 
ραδιοπαρεμβολών (RFI)

Η έδρα εμποδίζει τις διαρροές από το θάλαμο 
καύσης μέσω ενώς στεγανοποιητικού 
συμπίεσης (ροδέλα) ή μιας κωνικής υποδοχής 
έδρας. Το κάθε μπουζί έχει συγκεκριμένο είδος 
έδρας που δεν είναι εναλλάξιμο. Τα μπουζί με 
επίπεδη έδρα χρησιμοποιούνται σε κινητήρες 
σχεδιασμένους για στεγανοποίηση με ροδέλα. 
Τα μπουζί με κωνική έδρα χρησιμοποιούνται σε 
κινητήρες σχεδιασμένους για στεγανοποίηση 
μέσω κωνικής έδρας.

Η ένδειξη μεγέθους παξιμαδιού 
χρησιμεύει για τη σύσφιξη του μπουζί. 
Συνήθως είναι εξάγωνο παξιμάδι – κοινώς 
γνωστό ως εξάγωνο - αλλά μπορεί και να 
είναι γερμανοπολύγωνο για συγκεκριμένες 
εφαρμογές σε κινητήρες μικρών διαστάσεων 
με μακρύτερα μπουζί μικρής διαμέτρου.

Σώμα

Επίπεδη έδρα 
(πάνω)

Κωνική έδρα 
(κάτω)

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟΕΞΑΓΩΝΟ

 

 

2. ΣΩΜΑ Η μεταλλική έδρα αντιστέκεται 
στη ροπή σύσφιξης, μεταδίδει τη 
θερμότητα από το μονωτήρα στην 
κυλινδροκεφαλή και παρέχει γείωση  
για τους σπινθήρες.

Κατά την ανάπτυξη των μπουζί σε συνεργασία με 

τους κατασκευαστές αυτοκινήτων, η Champion 

βρίσκει πάντα τη βέλτιστη λύση για κάθε κινητήρα. 

Ανάλογα με την κυλινδροκεφαλή και πολλούς 

άλλους καθοριστικούς παράγοντες, αναπτύσσονται 

και παράγονται μεταλλικές έδρες σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές των κινητήρων πρώτης τοποθέτησης.

Οι πιθανές τιμές για τους αριθμούς στους κόκκινους  
κύκλους βρίσκονται στον Πίνακα Κωδικών Προϊόντων.

Σφίξιμο  
Ροπή Nm

Κυλινδροκεφαλή

Χυτοσίδηρος Αλουμίνιο

Επίπεδη 
έδρα

M10 10-15 10-15

M12 15-25 12-20

M14 20-35 15-30

M18 30-45 20-35

Κωνική 
έδρα

M10 11-12 11-12

M14 15-25 12-20

M18 15-30 15-25

1

2 3

4

ΤΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΜΠΟΥΖΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ

Το ύψος του τμήματος με σπείρωμα 
του μπουζί. Διαστάσεις σε χιλιοστά.

Οι διαστάσεις των σπειρωμάτων και 
η ροπή σύσφιξης. Βλ. πίνακα για πιο 
συγκεκριμένα στοιχεία, ανάλογα με το αν 
η κυλινδροκεφαλή είναι από χυτοσίδηρο 
ή αλουμίνιο και τη ροπή σύσφιξης σε Nm 
που πρέπει να εφαρμόζεται.



10 11

 

9% 
Διαδρομή 
θερμότητας προς 
τα «έξω» (προς τον 
αέρα)

4-5%

4-5%

49%

42%

100%

100% Διαδρομή θερμότητας προς τα «μέσα»

91% 
Διαδρομή 

θερμότητας προς 
τα «έξω» (μέσω της 

κυλινδροκεφαλής)

3. ΘΕΡΜΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ

Η θερμική διαβάθμιση υποδεικνύει την ταχύτητα με την οποία 
ένα μπουζί μπορεί να μεταφέρει θερμότητα από τον θάλαμο 
καύσης στην κεφαλή του κινητήρα.

Η θερμική διαβάθμιση του μπουζί καθορίζεται από τις διαστάσεις 

του μονωτήρα και της έδρας. Τα μπουζί με κοντούς μονωτήρες 

είναι συνήθως «ψυχρότερα» μπουζί, ενώ τα «θερμότερα» μπουζί 

έχουν μεγαλύτερη διαδρομή μέχρι τη μεταλλική έδρα. Η θερμότητα 

επηρεάζεται, επίσης, από το θερμικά αγώγιμο μεταλλικό πυρήνα 

και από το είδος του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένα τα 

ηλεκτρόδια (βλ. επόμενο κεφάλαιο).

ΘΕΡΜΟΨΥΧΡΟ

Τα ψυχρά μπουζί έχουν 
ψυχρότερη ακίδα ανάφλεξης 
επειδή η θερμότητα απάγεται 
ταχύτερα.

Τα ψυχρά μπουζί απάγουν τη 
θερμότητα ταχύτερα και έτσι η ακίδα 
ανάφλεξης παραμένει ψυχρότερη (εξ ου και 
ο όρος «ψυχρό μπουζί»). Έτσι αποφεύγεται 
η προανάφλεξη, πράγμα που τα κάνει 
ιδανικά για κινητήρες με υψηλή 
συμπίεση και απόδοση, που λειτουργούν 
σε υψηλότερες θερμοκρασίες.

Τα θερμά μπουζί είναι ειδικά σχεδιασμένα 
για κινητήρες μικρότερης απόδοσης. Η 
μετάδοση της θερμότητας είναι πιο αργή (η 
ακίδα ανάφλεξης είναι θερμότερη) και έτσι το 
μπουζί διατηρεί περισσότερη θερμότητα. 
Εξαιτίας αυτού, απομακρύνει με καύση τις 
εναποθέσεις, αποτρέπει τη δυσοσμία και 
διευκολύνει την εκκίνηση σε χαμηλές 
θερμοκρασίες.

ΤΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΜΠΟΥΖΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ

4. ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ

Το κεντρικό ηλεκτρόδιο είναι απευθείας συνδεδεμένο στον 

ακροδέκτη. Μπορεί να είναι κατασκευασμένο από κράμα 

χαλκού, σιδηρονικελίου, χρωμίου ή ευγενών μετάλλων, όπως 

η πλατίνα και το ιρίδιο. Τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνται λόγω 

της υψηλότερης αντοχής τους και όχι λόγω της ηλεκτρικής τους 

αγωγιμότητας. Κανονικά, το κεντρικό ηλεκτρόδιο είναι αυτό που 

εκπέμπει τα ηλεκτρόνια, επειδή είναι το θερμότερο από τα δύο.

Η προβολή ενός μπουζί είναι η απόσταση από την άκρη του 

μεταλλικού σώματος μέχρι την άκρη της κεραμικής «μύτης».

Το ηλεκτρόδιο γείωσης (ή πλευρικό ηλεκτρόδιο) 

κατασκευάζεται κυρίως από νικελιούχο χάλυβα, σε κάποιες 

περιπτώσεις με χάλκινο πυρήνα για αύξηση της απαγωγής 

της θερμότητας. Το ηλεκτρόδιο αυτό είναι συγκολλημένο στο 

μεταλλικό σώμα.

Τα μπουζί της Champion με πολλαπλό ηλεκτρόδιο 
γείωσης (Multi Ground Electrode) διαθέτουν κεντρικό 

ηλεκτρόδιο νικελίου με πυρήνα χαλκού, σε συνδυασμό με 2-3-

4 ηλεκτρόδια γείωσης από νικέλιο. Τα πολλαπλά ηλεκτρόδια 

γείωσης παρέχουν, γενικά, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Αυτό 

συμβαίνει καθώς, όταν το διάκενο του σπινθήρα διευρύνεται 

λόγω της φθοράς από την ηλεκτρική εκφόρτιση, ο σπινθήρας 

μπορεί να μετακινηθεί προς άλλο, κοντινότερο ηλεκτρόδιο. Το 

πλεονέκτημα που σας δίνει η Champion: αυξημένη διάρκεια 

ζωής μέχρι τα 38.000 μίλια / 60.000 χλμ.

Τα μπουζί πολλαπλής γείωσης έχουν 
περισσότερα από ένα ηλεκτρόδια 
γείωσης. Προσέξτε τη διαφορά 
π.χ. με τα μπουζί ‘1+2’: αυτά έχουν 
1 ηλεκτρόδιο γείωσης και δύο 
(μικρότερα) πλευρικά ηλεκτρόδια. 
Βλ. σχήμα στη σελίδα 15.

Το πλεονέκτημα που σας δίνει η Champion: καλύτερη απόδοση και αυξημένη διάρκεια ζωής

Η Champion χρησιμοποιεί μεγάλη ποικιλία από δοκιμασμένες τεχνολογίες και κορυφαία υλικά 

ηλεκτροδίων, όπως πλατίνα και ιρίδιο, εξασφαλίζοντας αυξημένη διάρκεια ζωής και βελτιωμένη απόδοση 

από κάθε μπουζί.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις τεχνολογίες της Champion στο 3ο μέρος.

Κεντρικό ηλεκτρόδιο

Ηλεκτρόδιο γείωσης

Προβολή

Διάκενο
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Σχεδίαση Champion

Σχεδίαση των ανταγωνιστών

Διάκενο

Ακροδέκτης5. ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΕΝΟ

Στο επάνω μέρος κάθε μπουζί υπάρχει ένας ακροδέκτης. Χρησιμοποιείται ως 

συνδετήρας προς το σύστημα ανάφλεξης του οχήματος.

Κατά την ανάπτυξη των μπουζί σε συνεργασία με τους κατασκευαστές αυτοκινήτων, 

η Champion βρίσκει πάντα την καλύτερη λύση για κάθε κινητήρα. Ανάλογα με την 

κεφαλή του κινητήρα και άλλους καθοριστικούς παράγοντες, έχουν αναπτυχθεί 

και παράγονται διάφοροι ακροδέκτες & διάκενα ανάλογα με τις προδιαγραφές των 

κινητήρων πρώτης τοποθέτησης.

Ο ακροδέκτης
Υπάρχουν 4 διαφορετικές διαμορφώσεις των ακροδεκτών  

των μπουζί. Βλ. 2ο μέρος του φυλλαδίου.

Το διάκενο
Το διάκενο είναι η απόσταση μεταξύ του κεντρικού ηλεκτροδίου και του ηλεκτροδίου  

γείωσης. Η απόσταση αυτή είναι ζωτικής σημασίας για την απόδοση του μπουζί και  

η παραμικρή αλλοίωσή της μπορεί να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία του.

Το πλεονέκτημα που σας δίνει η Champion: Βελτιωμένη εκκίνηση στο κρύο και 
αντιμετώπιση των εναποθέσεων άνθρακα 

•  Ημιεπιφανειακή απόδοση πολλαπλών ηλεκτροδίων

•  Τεχνολογία F.I.S.S. για συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις ραδιοπαρεμβολών και λειτουργίας 

διαγνωστικών συστημάτων

•  Τεχνολογία διπλού χαλκού για μεγάλη διάρκεια ζωής (πάνω από 60.000 χλμ / 40.000 μίλια)

•  Τέλεια απόδοση με όλες τις κατηγορίες καυσίμων

Ραβδωτή μύτη πυρήνα

Ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των κατασκευαστών πρώτης τοποθέτησης για ένα 

επαναστατικό μπουζί που θα προσφέρει μεγάλη βελτίωση στην απόδοση κατά των 

εναποθέσεων άνθρακα κατά την ψυχρή εκκίνηση και στην ικανότητα εκκίνησης με κρύο 

κινητήρα, η Champion ανέπτυξε το πρωτοποριακό μπουζί με ραβδωτή μύτη πυρήνα.

Συνδυάζει τη βέλτιστη αναφλεξιμότητα που δίνει το μονό ηλεκτρόδιο γείωσης με 

τα πλεονεκτήματα της ημιεπιφανειακής σχεδίασης πολλαπλής γείωσης. Και επειδή η 

ημιεπιφανειακή λειτουργία συμβαίνει μόνο όταν το μπουζί έχει εναποθέσεις άνθρακα, 

αντιμετωπίζονται τα φαινόμενα διαρροής λόγω υπερθέρμανσης.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ 
ΤΗΣ CHAMPION

ΤΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΜΠΟΥΖΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ

Σύντομος κωδικός ¨ Τεχνικός κωδικός

OE219 ¨ KEC4PYPBF

OE220 ¨ KEC4PYPBF-1

OE221 ¨ KEC6PYPB-1

Σε κάθε συσκευασία μπουζί της Champion,  

υπάρχει ετικέτα που αναγράφει το σύντομο  
κωδικό προϊόντος (π.χ. OE220).

Αυτός ο σύντομος κωδικός αντιστοιχεί στον τεχνικό κωδικό 

της Champion. Για παράδειγμα, ο σύντομος κωδικός OE220 

αντιστοιχεί στον τεχνικό κωδικό KEC4PYPBF-1

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ 
ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΜΑΣ

Μάθετε περισσότερα για το σύστημα αρίθμησης των προϊόντων μας στο 2ο μέρος του φυλλαδίου μας. 
Μάθετε περισσότερα για τις τεχνολογίες μας στο 3ο μέρος του φυλλαδίου μας.
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Μπουζί Champion Μπουζί πρώτης 
τοποθέτησης

Τα μπουζί της Champion αναπτύσσονται σε στενή 
συνεργασία με τους κατασκευαστές πρώτης 
τοποθέτησης, σε συμμόρφωση με τις αυστηρότερες 

απαιτήσεις. Στις ίδιες εγκαταστάσεις πρώτης 
τοποθέτησης, παράγουμε και βελτιστοποιούμε όλα τα 

μπουζί μας για την αγορά του aftermarket. Έτσι, μπορείτε να 

είστε σίγουροι ότι θα συνεχίσουν να πληρούν ή ακόμα και 
να υπερβαίνουν τις απαιτήσεις των ίδιων προτύπων.

•  Βελτιωμένη αναφλεξιμότητα, απόδοση και αντοχή

•  Αναπτύσσεται, δοκιμάζεται και παράγεται στις παγκόσμιες 

εγκαταστάσεις μας της Πρώτης Ττοποθέτησης (ΟΕ)

•  Η παραγωγή της Ευρώπης γίνεται στις εγκαταστάσεις 

πρώτης τοποθέτησης στη Chazelles-sur-Lyon (Γαλλία)

•  Ίδια ποιότητα και ίδια γραμμή παραγωγής με τα προϊόντα 

BERU

•  Πληρούνται οι πιο αυστηρές απαιτήσεις των 

κατασκευαστών Πρώτης Τοποθέτησης

•  Ίδια πρότυπα ποιότητας για τους κατασκευαστές πρώτης 

τοποθέτησης και την αγορά του aftermarket

•  Με όλες τις δοκιμασμένες τεχνολογίες και τις 

πρωτοποριακές για τον κλάδο καινοτομίες

Γερµανία
+13,77%

Πολωνία
+3,48%

Ουκρανία
+4,02%

Ρουµανία
+4,19%

∆ηµοκρατία της Τσεχίας
+4,55%

Σουηδία
+11,24%

Ρωσία
+8,16%

Ελβετία
+18,83%

Μεγάλη Βρετανία
+10,18%

Γαλλία
+7,40%

Ισπανία
+6,94%

Πορτογαλία
+2,70%

Ιταλία
+6,36%

Ελλάδα
+6,39%

Ολλανδία
+10,16%

ΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ AFTERMARKET, ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 95% ΓΙΑ ΤΑ ΜΠΟΥΖΙ

•  Για εφαρμογές αυτοκινητοβιομηχανίας και μη

•  Μπουζί Πρώτης Τοποθέτησης (ΟΕ) άμεσα διαθέσιμα για την αγορά του aftermarket

• Περιλαμβάνοντας τεχνολογικές καινοτομίες

•  Οι τακτικές παρουσιάσεις νέων προϊόντων αυξάνουν συνεχώς το ποσοστό κάλυψης

Τα ποσοστά αυτά αντιπροσωπεύουν την αύξηση  
κάλυψης ανά χώρα τους τελευταίους 12 μήνες.

ΙΔΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΜΠΟΥΖΙ

ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΥ 
ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Chazelles

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΠΟΥΖΙ,  
ΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΟΔΟ


