
Мотоциклетни 
запалителни 
свещи Мотоциклетни

запалителни 
свещи

Напреднала технология, 
изключително 
представяне

Гамата мотоциклетни запалителни свещи
на DENSO включва най-напредналата технология 
при мотоциклетното двигателно запалване.

Отдадеността към проучвания и разработки 
и наследството от най-високото ниво при
мотоциклетните спортове доведоха до иновация 
при мотоциклетните запалителни свещи на DENSO.

Нашият каталог с високотехнологични запалителни 
свещи беше подсилен от представянето на Iridium Power, 
което доведе до още по-добри постижения и ефикасност 
на нашата гама с лидерски позиции на пазара.
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Подобрена надеждност
> Гамата стандартни запалителни свещи притежава 

патентования дизайн на DENSO с U-образен канал, който 
осигурява надеждно възпламеняване на по-бедни горивни 
смеси и води до по-малко прекъсвания при запалването.

Превъзходно запалване
> U-образната форма на заземяващия 

електрод позволява възпроизведената 
искра да запълва изцяло 
междуелектродното разстояние. 
Генерираната по-силна и по-ефективна 
искра увеличава производителността 
на двигателя.

Водеща гама, покриваща 
топлинния диапазон
> Стандартните запалителни свещи 

на DENSO предлагат най-доброто 
покритие на топлинния диапазон, 
без това да е за сметка на качеството 
или производителността.

Ефективно складиране
> Високо обединената гама, използваща 

по-малко артикулни номера, за да покрие 
по-широк топлинен диапазон, намалява 
необходимостта от поддържане на много 
различни артикулни номера на склад.

Гамата стандартни запалителни свещи на DENSO осигурява 
превъзходна надеждност, дълъг живот и изключителна 
производителност на двигателя благодарение на нашите 
патентовани технологии за първоначално вграждане.

Използвайки нашата патентована иридиева сплав, 
запалителните свещи Iridium Power на DENSO са 
изключително издръжливи, устойчиви на износване и могат 
да издържат на най-екстремните условия.

Водещата U-образна запалителна технология на DENSO 
в Iridium Power генерира по-силна искра и повишена 
запалителност за подобрена изходна мощност и намален 
разход на гориво.

Запалителната свещ Iridium Power осигурява следващото 
поколение при мотоциклетното двигателно запалване 
с най-високата производителност на искрата.

Напреднала технология 
за всеобщо приложениеНикел

Технология с U-образен канал
> Дизайнът на патентованата запалителна свещ с 

U-образен канал на DENSO осигурява подобрена 
производителност на искрата. Уникалната U-образна 
форма на заземяващ електрод генерира по-голяма 
искра, като същевременно поддържа  
по-ниско изискуемо напрежение.

Превъзходна мощност
> Най-малкият централен електрод в 

света с диаметър от 0,4 мм осигурява 
на запалителната свещ Iridium Power 
повишена запалимост. Което означава: 
по-малко прекъсвания при запалването, 
подобрена мощност на двигателя и 
превъзходна реакция при ускорение.

Подобрен разход на гориво
> По-добрата запалимост на най- малкия 

централен електрод в света води до 
подобрена икономия на горивото, до 5% 
в сравнение със стандартите свещи.

Екстремно издръжлива мощност
> Използвайки патентованата от DENSO иридиева сплав, 

Iridium Power има много по-висока точка на топене, 
позволяваща на най-малкия централен електрод в 
света – екстремно фин диаметър от 0,4 мм.

> U-образният канал на заземяващия електрод, 
патентован от DENSO U-образен дизайн, допълнително 
понижава напрежението, което е нужно за получаване 
на искрата, значително подобрява запалването и силата 
на искрата и генерира повече мощност на двигателя.

По-бързо ускорение
> Централният електрод предлага повече от 

конвенционалните запалителни свещи, подобрявайки 
времето на реакция при ускорение и производителността.

По-малък разход на гориво
> Специфично заостреният заземяващ електрод 

ограничава неблагоприятните ефекти от рязко 
охлаждане, което изключително подобрява запалимостта 
на горивото. Също така въздушно-горивната смес се 
разпределя по-равномерно, което води до по-голяма 
надеждност и по-малко прекъсвания при запалването.

> Iridium Power са проектирани да осигуряват оптимална 
възпламеняемост, подсигурявайки най-надеждното 
запалване. Дори при празен ход се гарантира запалване, 
като се изразходва с 5% по-малко гориво, отколкото при 
конвенционалните запалителни свещи.

Висока 
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