
Világelső 

A DENSO cég áll a dízel technológiák élén. Annak érdekében, 

hogy egyre hatékonyabb, nagy teljesítményű és megbízható, 

minimális károsanyag kibocsátású motorokat keruljenek 

forgalomba, a DENSO a fejlesztésbe es a kutatásba ruház be. 
Sikereink:

> 1991  A DENSO a kerámiai izzógyertyák első OE gyár-
tója,  amelyek javítják a teljesítményt inditásnál és 
csökkentik a károsanyag kibocsátást.

> 1995  A DENSO cég a világon elsőként, úttörőként mutat-
ta be a Common-Rail dízel rendszert – optimális 
befecskendezési nyomás a maximális teljesítmény, 
minőség és megbízhatóság érdekében.

> 2002  A DENSO a világon elsőként vitte piacra az 1800 
bar-os Diesel Common Rail rendszert. 

> 2005   A DENSO a világon elsőként vitte a piacra az 1800 
bar-os Diesel Common Rail, érzékeny piezoelekt-
romos injektorokkal ellátott rendszert, amely még 
tökéletesebb égést biztosít.

A dízel
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A DENSO már hosszabb ideje jelentős név az autóipari 

technika OE gyártói körében.  Ma, a világ második 

legnagyobb gépjárműalkatrész gyártójaként beruház, 

az állandó jellegű kutatással és fejlesztéssel, a világ 

vezető autógyártóinak a támogatásába, hogy még 

nagyobb teljesítményű és megbízhatóbb gépjárműveket 

gyárthassanak.

Élvonalbeli dízel technológiák előnyeiből meritve és 

az itt szerzet tapasztalat alapjan, mintegy kiegészitő a 

gyújtógyertya kinalátához, a DENSO Aftermarket most egy 

OEM minőségü izzógyertya programot is nyujt partnereinek.   

A DENSO által kínált  izzógyertyák komplett választéka, már 

a startolástól kezdve kiváló teljesítményt kínál, versenyképes 

áron.  

Az autóipar 
újítójaDENSO
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> Az OE izzógyertyák minősége, amelyek megfelelnek, vagy 
meg is haladják a gyártó által előírt követelményeket.

> Rövidebb izzási idő és megbízható hideg startolás.

> Széles hőmérsékleti skála az alacsonyabb károsanyag 
kibocsátás érdekében.

> Európában a választék kiváló lefedettsége. Csaknem az 
összes dízelmotor részére megfelelő felhasználást kínál.

> Több alkalmazás kevesebb cikkszám mellett.

> Egyszerű számozási rendszer.

> Megfelelnek az ISO TS 16949, ISO 14001 és az OHSAS 
18001 szabványok által előírt követelményeknek.

Válassza a DENSO izzógyertyákat a megbízható OE minőség 

és a kiváló, sokrétű teljesítmény érdekében.

Fejlett OE minőség

Miért DENSO?

Technikai tökéletességüknek és teljesítményüknek 

köszönhetően a DENSO által kínált Izzógyertyák a 

legjobbak közé tartoznak.  

Jobb tervezés

Jellemzők

A DENSO által kínált összes izzógyertyák fagypont 

alatti hőmérséklet mellett is gyorsan elindul.

Gyors felmelegedés, gyors indítás

Teljesítmény

Azonnali felmelegedés

Keramikus

Kibővített izzás

Dupla mag

A DENSO izzógyertyák típusainak összehasonlítása
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Perem & tok 

A külsü küpeny üs a perem 

horganyzott, hogy ellenüllübbak 

legyenek a rozsdüsodüssal szemben.

Szigetelőanyag

Az izzügyertyük szigetelü lemeze 

kivüteles szilürdsüggal, szigetelü 

tulajdonsügokkal tünik ki, hogy ne 

alakulhasson ki rüvidzürlat.

Vődőfedől

A horganyzott küpeny vüdi az 

izzügyertyüt, hogy ellünüllü legyen a 

hümürsüklettel szemben. 

Tőpus

Az izzüs magasabb hatükonysügüt üs 

a kivülü teljesütmünyt az izzügyertyük 

keskenyütett tüpusa biztosütja be.

Tőmőtős

A gumitümütüs szerepe, hogy ez megakadülyozza a levegü 

üs a rozsdüsodüs behatolüsüt.

Szigetelős

A mag elektromos szigetelüse a magnüzium-oxid por 

szilürd bevonata ültal van bebiztosütva, amely hatükony 

hüvezetü.

Szabőlyoző mag

Az izzügyertyüban elsüsorban szabülyozükünt viselkedik, 

amely ellenürzi üs fenntartja a hümürsükletet, valamint 

biztosütja a gyors izzüst.

A mag ősszekőtőse

A lüzeres hegesztüs az izzüst üs a magszabülyozüst 

foglalja magüba, hogy ez ültal az egüsz ülettartamuk alatt 

megtartsük jellemzü tulajdonsügaikat üs biztosütsük azok 

stabilitüsüt.

A mag melegőtőse

Az  izzügyertya vügün talülhatü rüvidebb, lekeskenyütett 

mag hideg kürülmünyek küzütt is biztosütja a gyors (2 

müsodpercen belüli) inditüst. A hideg inditüstnül, akür hat 

percig is megtarthatja az izzüs hümürsükletet.


