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A DENSO mérföldköveként az Iridium TT Gyújtógyertya 
rendelkezik a világ legkisebb, 0,4 mm átmérőjű 
középelektródájával, emellett a testelektródájának átmérője 
0,7 mm, melyekkel kiemelkedően hatékony gyújtást biztosít. 
Ez a csúcstechnológiás, pótalkatrész piacra szánt választék 
fejlett gyári minőséget kínál a járművek széles skálája 
számára, elérhető áron.

A DENSO világelső innovációja, a Nickel TT gyújtógyertya 
sajátossága a nikkel középelektróda és az egyedi “iker” 
1,5 mm átmérőjű testelektróda, melyekkel kimagasló 
gyújtásteljesítményre képes, drága nemesfém  
felhasználás nélkül.

Csúcsteljesítmény
> A világ legvékonyabb, 0,4 mm-es középelektródája, amely 

30%-kal kisebb a legközelebbi versenytársénál is, erős  
és koncentrált szikrát hoz létre. Ez lehetővé teszi, hogy  
a robbanás az optimális motorteljesítmény elérése  
érdekében gyorsabban terjedhessen.

Gazdaságosabb fogyasztás
> A két tűvékony elektróda 360 fokban  

terjedő szikrát képes létrehozni, amely 
könnyebben gyújtja be a szegényebb 
keveréket és optimalizálja a fogyasztást.

Páratlan élettartam
> A DENSO egyedülálló irídium-ródium 

ötvözetű középelektródája tartalmazza 
a legtöbb irídiumot a piacon és ezzel 
páratlanul hosszú, mintegy 120.000 
km-es élettartamot ígér, mellyel teljesíti, 
sőt, meg is haladja a járműgyártók általi 
karbantartási előírásokat. 

Konszolidált kínálat
> A jelentősen konszolidált Iridium TT 

gyújtógyertya kínálat lefedi az európai 
járműpark jelentős részét, kitűnő 
teljesítményt nyújtva a motorok széles 
skálájának.

Kivételes teljesítmény
> Nikkel közép- és a 1,5 mm átmérőjű testelektródájával 

a Nickel TT gyertya erőteljesebb szikrát hoz létre, ezáltal 
hatékonyabban gyújtja be a benzin-levegő keveréket,  
így növelve a motor hatásfokát.

Nagyobb megbízhatóság
> A testelektróda átmérője miatt, amely kisebb 

a legtöbb hagyományos nikkel gyertyáénál, 
a motor indításához alacsonyabb feszültég 
szükséges. Ez gyorsabb és erőteljesebb 
indítást biztosít szélsőséges időjárási 
viszonyok esetén is.

Alacsonyabb fogyasztás
> Az egyedi Twin Tip kialakítás kiváló, 

a platina gyertyáéval azonos gyújtást 
biztosít, valamint a keverék tökéletesebb 
elégetésével csökkenti az üzemanyag-
fogyasztást.

Konszolidált kínálat
> A Nickel TT kellően konszolidált 

termékkínálatával fejlett technológiát 
és a legmagasabb minőséget szállítja 
a pótalkatrész piac számára, lefedve az 
európai járműpark legnagyobb részét.

Nickel TT Nagy hatékonyság, 
alacsony költség
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Series

Super Ignition 
(SIP) és IridiumPlatinumStandard

Tökéletesített megbízhatóság
> A Standard gyújtógyertyák a szabadalmaztatott U-groove 

(„U” alakú horony) kialakítással készülnek, így akár 
szegényebb keverék begyújtására is képesek, és ezáltal 
kevesebb gyújtáskimaradást is eredményez.

Megnövelt erő
> A Standard Nikkel gyújtógyertya testelektródájának U-groove 

(„U” alakú horony) kialakítása nagyobb szikrát hoz létre azzal, 
hogy a szikra az „U” alakú hézagot is kitölti, 
fokozva ezzel a teljesítményt.

Tartós konstrukció
> A DENSO hagyományos gyertyáinak 

élettartama megegyezik a járműgyártók által 
javasolttal, és lehetővé teszik az egyszerű 
cserét egy tartós megoldásra.

Széles hőtartomány
> A DENSO Standard gyújtógyertyái a 

legszélesebb hőtartományt kínálják anélkül, 
hogy ez a minőség vagy a teljesítmény 
rovására menne.

Jelentősen konszolidált
> A konszolidált kínálat, amely kevesebb 

cikkszámmal fed le nagyobb hőtartományt, 
csökkenti a raktározandó termékek számát.

A DENSO Standard gyújtógyertya kínálata a 
szabadalmaztatott gyári technológia felhasználásával 
tökéletes megbízhatóságot, hosszú élettartamot és  
kivételes teljesítményt biztosít.

A DENSO Platinum gyújtógyertya az egyedi erózióálló 
kialakításának köszönhetően rendkívül tartós és ellenálló. 
Kitűnő teljesítménye mellett hosszú élettartamot kínál.

A DENSO forradalmi Super Ignition (SIP) és a gyári (OEM) 
Iridium gyertyakínálata minden igényt kielégítő, magas 
minőséget nyújt. Számos autógyártó által kedvelt elsődleges 
gyári beszerelésű (OE) gyújtógyertyákat kínál e két 
termékcsoport, amely a DENSO csúcstechnológiájával biztosít 
tökéletesített gyújtást és motorteljesítményt csökkentett 
üzemanyag-fogyasztás és károsanyag-kibocsátás mellett.

Csak a DENSO kínál vezető gyújtógyertya technológiát, kiváló 
teljesítményt és választékot minden autó márkához. A DENSO 
1959 óta hisz ebben a technológiai mércében! 

Mi a DENSO-nál minden terméket házon belül fejlesztünk, és 
azokat világszerte a QS 9000 és ISO 9000 tanúsítványokkal 
rendelkező gyárainkban gyártjuk. A DENSO a legmagasabb 
minőségi követelményeknek való megfelelése és a kutatás 
és fejlesztés iránti állhatatos elkötelezettsége garantálja a 
motorok kivételes teljesítményét.
A DENSO egyedi gyújtógyertya kínálata vezető gyári 
minőséget biztosít a pótalkatrész piac számára. A gyári 
minőségű kínálatunk része a Twin Tip (TT), Iridium, Platinum, 
Nickel és Super Ignition Plugs (SIP).

Korszerű technológia a 
mindennapi autózáshoz

A DENSO 
különbség

Tartós kialakítás
> A Platinum gyújtógyertya kitűnő erózió- és korrózió-

ellenállóképessége garantálja a megbízható gyújtást.

Megnövelt élettartam
> Megnövelt élettartam akár 100.000 Km-ig.

Tökéletes indítás
> A konstrukció magában foglal egy 1,1 mm-es  

platina középelektródát és egy platina 
hegyű testelektródát, amelyek kimagasló 
motorteljesítményt nyújtanak – erősebb 
szikrát és könnyebb indítást biztosít.

Gazdaságos konstrukció
> A DENSO Platinum Gyújtógyertyái csökkentik 

az üzemanyag fogyasztást, mivel a kisebb 
középelektróda alacsonyabb feszültséget 
igényel, és képes a szegényebb keverék 
hatékony begyújtására is.

Megnövelt teljesítmény
> A Super Ignition gyertyák 0,55 mm-es irídium 

középelektródával és 0,7 mm-es platina bevonatolt 
testelektródával készülnek, elősegítve ezzel a gyertyák 
gyújtását, a motor erejének növelése érdekében.

Csökkentett emisszió
> A motor hatásfokának növelésével csökkenthető a 

károsanyag-kibocsátás (CO2 és más veszélyes gázok)  
és ezáltal elérhető a szigorodó kibocsátási 
normáknak való megfelelés (Euro 5 és Euro 6).

Tartós konstrukció
> Az Iridium és Super Ignition kínálatban 

alkalmazott irídium és platina elősegíti 
a gyertyák ellenálló-képességét és 
megbízhatóságát, amellyel akár 150.000 km-
es karbantartásmentes élettartam is elérhető.

Az autógyártók választása
> A pótalkatrész piacon megtalálható 

lemagasabb minőségű Iridium és Super 
Ignition gyújtógyertyákat a Lexus, Honda, 
Hyundai, Nissan, Toyota, Subaru és a Volvo 
is gyári elsődleges beszerelésű alkatrésznek 
választották. 

Hosszan tartó 
teljesítmény

Kiemelkedő 
teljesítmény, 
forradalmi 
technológia
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