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Το μπουζί διπλής ακίδας ιριδίου που αποτελεί το ορόσημο της 
DENSO διαθέτει κεντρικό ηλεκτρόδιο με τη μικρότερη διάμετρο 
στον κόσμο, μόλις 0,4mm και ηλεκτρόδιο γείωσης διαμέτρου 
0,7mm, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις ανάφλεξης. Αυτή 
η κορυφαίας τεχνολογίας γκάμα που προορίζεται για την 
αγορά ανταλλακτικών προσφέρει την προηγμέ- νη τεχνολογία 
αρχικού εξοπλισμού σε προσιτή τιμή για πολύ περισσό- τερα 
οχήματα.

Τα μπουζί διπλής ακίδας νικελίου, που αποτελούν παγκόσμια 
πρωτοπορία της DENSO διαθέτουν πυρήνα νικελίου και ένα 
μοναδικό “δίδυμο” ηλεκτρόδιο γείωσης διαμέτρου 1,5 χιλ., 
ώστε να επιτυγχάνεται εξαιρετική απόδοση ανάφλεξης χωρίς 
να χρησιμοποιούνται ακριβά πολύτιμα μέταλλα.

Απόλυτη απόδοση
> Το λεπτότερο κεντρικό ηλεκτρόδιο στον κόσμο διαμέτρου 

μόλις 0,4mm είναι 30% μικρότερο από τον πλησιέστερο 
ανταγωνιστή του και παράγει ισχυρότερο, συγκεντρωμένο 
σπινθήρα που επιτρέπει την ταχύτερη επέκταση της φλόγας 
ώστε να επιτυγχάνεται βέλτιστη απόδοση του κινητήρα.

Βελτιωμένη εξοικονόμηση καυσίμου
> Δύο λεπτά ηλεκτρόδια ενεργούν ως “δάκτυλοι” αραίωσης 

παράγοντας σπινθήρα 360 μοιρών που βελτιστοποιεί την 
ικανότητα των πτωχών μειγμάτων αέρα και 
καυσίμου να αναφλεγούν βελτιστοποιώντας 
την εξοικονόμηση καυσίμου.

Ασυναγώνιστη διάρκεια ζωής
> Το μοναδικό κράμα ιριδίου και ροδίου 

της DENSO περιέχει την υψηλότερη 
αναλογία ιριδίου στην αγορά για το 
κεντρικό ηλεκτρόδιο, ώστε να επιτυγχάνεται 
ασυναγώνιστη διάρκεια ζωής 120.000 χλμ. 
που καλύπτει και υπερβαίνει τις απαιτήσεις 
συντήρησης αρχικού εξοπλισμού.

Υπερ-ενοποιημένη γκάμα
> Η υπερ-ενοποιημένη γκάμα μπουζί διπλής 

ακίδας ιριδίου καλύπτει τη συντριπτική 
πλειονότητα των κορυφαίων σε πωλήσεις 
αυτοκινήτων στην ΕΕ παρέχοντας εξαίρετη 
απόδοση για μια ευρεία γκάμα οχημάτων 
αρχικού εξοπλισμού.

Εξαιρετική απόδοση
> Με πυρήνα νικελίου και ηλεκτρόδια γείωσης με διάμετρο 

1,5mm, τα μπουζί διπλής ακίδας νικελίου παράγουν 
ισχυρότερο σπινθήρα και πιο αποτελεσματική ανάφλεξη 
του μείγματος αέρα-καυσίμου - ενισχύοντας έτσι την 
απόδοση του κινητήρα.

Βελτιωμένη αξιοπιστία
> Η διάμετρος του καλωδίου γείωσης, η οποία είναι μικρότερη 

από τα περισσότερα συμβατικά μπουζί νικελίου, απαιτεί 
χαμηλότερη τάση για την εκκίνηση του 
κινητήρα. Αυτό διασφαλίζει ταχύτερη και 
ισχυρότερη εκκίνηση, ακόμη και σε ακραίες 
καιρικές συνθήκες.

Μικρότερη κατανάλωση καυσίμου
> Ο μοναδικός σχεδιασμός δίδυμου άκρου 

παρέχει εξαίρετη ανάφλεξη εφάμιλλη 
αυτής των μπουζί πλατίνας και περαιτέρω 
μείωση της κατανά- λωσης καυσίμου μέσω 
της πλήρης καύσης του μείγματος στον 
κύλινδρο.

Υπερ-ενοποιημένη γκάμα
> Η υπερ-ενοποιημένη γκάμα νικελίου διπλής 

ακίδας προσφέρει προηγ- μένη τεχνολογία 
και την υψηλότερη ποιότητα στην 
αγορά ανταλλακτικών καλύπτοντας την 
πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών αυτοκινήτων.

Υψηλές επιδόσεις, 
χαμηλότερο κόστος



Super Ignition 
Plug

Iridium Plug

Platinum Plug

Nickel Plug

Series

Direct fit

Α
πό

δο
σ

η 
κα

ι Δ
ιά

ρ
κε

ια

Τιμή Direct fit

Α
πό

δο
σ

η 
κα

ι Δ
ιά

ρ
κε

ια

Τιμή

Μέλλον

Series

PlatinumStandard

Βελτιωμένη αξιοπιστία
> Η γκάμα μπουζί Standard διαθέτει τον κατοχυρωμένο με 

δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σχεδιασμό αύλακας U που μπορεί 
να αναφλέξει φτωχότερα μείγματα καυσίμου προσφέροντας 
λιγότερες αστοχίες ανάφλεξης.

Αυξημένη ισχύς
> Η αύλακα σχήματος U παράγει μεγαλύτερο σπινθήρα 

στο μπουζί νικελίου Standard πληρώνοντας το κενό που 
δημιουργείται από το σχήμα U του ηλεκτροδίου γείωσης 
και αυξάνοντας την έξοδο ισχύος.

Ανθεκτικός σχεδιασμός
> Τα μπουζί άμεσης τοποθέτησης της DENSO 

έχουν την ίδια διάρκεια ζωής με τη συνι- 
στώμενη από τους κατασκευαστές αρχικού 
εξοπλισμού ώστε να διευκολύνουν την 
αναβάθμιση σε εναλλακτικές λύσεις με 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Κάλυψη μεγάλου εύρους θερμοκρασιών
> Τα μπουζί Standard της DENSO 

προσφέρουν την καλύτερη θερμοκρασιακή 
κάλυψη χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα 
ή την απόδοση.

Υπερ-ενοποιημένη γκάμα
> Η ενοποιημένη γκάμα που χρησιμοποιεί 

λιγότερους κωδικούς εξαρτημάτων για την 
κάλυψη μεγαλύτερου εύρους θερμοκρασι- 
ών μειώνει το απαιτούμενο απόθεμα.

Η γκάμα μπουζί Standard της DENSO παρέχει αξεπέραστη 
αξιοπιστία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και εξαίρετες επιδόσεις 
κινητήρα, χρησιμοποιώντας τις κατοχυρωμένες με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας τεχνολογίες αρχικού εξοπλισμού μας.

Τα μπουζί Platinum της DENSO μεγιστοποιούν τη διάρκεια ζωής 
και αντοχή του μπουζί μέσω του μοναδικού, ανθεκτικού
στη διάβρωση, σχεδιασμού που προσφέρει μεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής και υψηλή απόδοση.

Οι επαναστατικές σειρές υπερανάφλεξης (SIP) και αρχικού 
εξοπλισμού ιριδίου της DENSO περιλαμβάνουν μια σειρά 
προϊόντων υψηλής ποιότητας για κάθε ανάγκη. Δεδομένου 
ότι είναι τα δημοφιλή μπουζί αρχικού εξοπλισμού για πολλούς 
κατασκευαστές αυτοκινήτων, οι δύο σειρές παρέχουν 
βελτιωμένη ικανότητα ανάφλεξης και απόδοση κινητήρα, 
μειωμένη κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές καυσαερίων 
μέσω της προηγμένης τεχνολογίας DENSO.

Μόνο η DENSO προσφέρει πρωτοποριακή τεχνολογία μπουζί, 
εξαίρετες επιδόσεις και επιλογές για κάθε μάρκα. Η DENSO 
είναι πρωτοπόρος στην τεχνολογία μπουζί από το 1959.

Στη DENSO, αναπτύσσουμε όλες τις γκάμες μας εσωτερικά 
και τις κατασκευάζουμε στα εργοστάσια της εταιρείας μας ανά 
τον κόσμο, τα οποία φέρουν πιστοποίηση QS 9000 και ISO 
9000. Η DENSO εφαρμόζει υψηλότατα πρότυπα ποιότητας και 
η σταθερή της δέσμευση στην Έρευνα και Ανάπτυξη διασφαλί- 
ζει εξαιρετικές επιδόσεις στους κινητήρες αυτοκινήτων.
Η μοναδική σειρά μπουζί της DENSO προσφέρει κορυφαία 
ποιότητα αρχικού εξοπλισμού στην αγορά ανταλλακτικών 
αυτοκινήτων. Η σειρά ποιότητας αρχικού εξοπλισμού μας 
περιλαμβάνει μπουζί δίδυμου άκρου, Twin Tip (TT), ιριδίου, 
πλατίνας, νικελίου και υπερ-ανάφλεξης (SIP).

Προηγμένη τεχνολογίας 
γενικής αυτοκίνησης

Υπερ-ανάφλεξη 
(SIP) και ιρίδιο

Μπουζί
αυτοκινήτων

Ανθεκτικός σχεδιασμός
> Η ανώτερη αντοχή των μπουζί Platinum στη διάβρωση 

διασφαλίζει αξιόπιστη ανάφλεξη.

Αυξημένη αντοχή
> Εκτεταμένη διάρκεια ζωής μέχρι και 100.000 χλμ.

Εξαίρετη εκκίνηση
> Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει κεντρικό ηλεκτρόδιο με πυρήνα 

πλατίνας 1,1mm και ηλεκτρόδιο γείωσης με άκρο πλατίνας 
που διασφαλίζει εξαίρετες επιδόσεις κινητήρα 
με ισχυρότερο σπινθήρα και ευκολότερη 
εκκίνηση.

Οικονομικός σχεδιασμός
> Τα μπουζί πλατίνας της DENSO μειώνουν 

επίσης την κατανάλωση καυσίμου, καθώς 
το μικρότερο κεντρικό ηλεκτρόδιο απαιτεί 
λιγότερη τάση και βελτιώνει τη δυνατότητα 
ανάφλεξης φτωχότερων μειγμάτων αέρα/
καυσίμου.

Βελτιωμένη απόδοση
> Τα μπουζί υπερανάφλεξης διαθέτουν κεντρικό ηλεκτρόδιο 

ιριδίου 0,55mm και ηλεκτρόδιο με άκρο πλατίνας 0,7mm 
ενισχύοντας την ικανότητα ανάφλεξης του μπουζί για να 
αυξήσουν την ισχύ του κινητήρα.

Μειωμένες εκπομπές ρύπων
> Η βελτιωμένη απόδοση καυσίμου μπορεί να μειώσει 

την κατανάλωση καυσίμου και να καλύψει τους ολοένα 
αυστηρότερους κανονισμούς περί εκπομπών καυσαερίων, 
συμπεριλαμβανομένων των Euro 5 και Euro 
6, μειώνοντας τα επίπεδα CO2 και άλλες 
επιβλαβείς εκπομπές.

Ανθεκτικός σχεδιασμός
> Η πλατίνα-ιρίδιο που χρησιμοποιείται στις 

σειρές Iridium και Super Ignition ενισχύουν 
την ανθεκτικότητα και αξιοπιστία του μπουζί, 
διασφαλίζοντας μακρά διάρκεια ζωής χωρίς 
συντήρηση μέχρι και τα 150.000 χλμ.

Η επιλογή των κατασκευαστών αυτοκινήτων
> Αποτελώντας την επιλογή αρχικού εξοπλισμού 

για τα Lexus, Honda, Hyundai, Nissan, Toyota, 
Subaru και Volvo, τα μπουζί Iridium και Super 
Ignition αποτελούν το προϊόν που εξασφαλίζει 
αξιόπιστη ανάφλεξη και την υψηλότερη 
ποιότητα που διατίθεται στην αγορά.

Απόδοση μακράς 
διαρκείας

Πρωτοποριακή 
απόδοση, 
επαναστατική 
τεχνολογία

Η διαφορά 
DENSO


