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Pas på svindel sælgere I markedet. Find DENSO 

originale tændrør hos vores distributører  

ved at scanne QR koden.
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Genkend falske 
DENSO tændrør

Gode råd til at beskytte din forretning

Udseende
Sammenlign et muligt falskt og et originalt DENSO tændrør side-om-side.

Emballage
Hold øje med forskellige emballager.

Isolering
Falske tændrør har en uregelmæssig 

form. Formen skal være ensartet.

DENSO logoets placering
Falske produkter har en forkert placering af “lysbuen”  
i DENSO logoet, der ikke følger DENSO standarden.

Produktionskoder
Tændrør fra en ny forseglet 4 eller 10 stk. pakke, skal 
have samme produktionskode. Koder der ikke matcher 
hinanden I 4 eller 10 stk. pakker indikerer ikke-originale 
produkter.

Elektroden
Bredden på elektroden er ofte 

uregelmæssig på falske tændrør.

Materiale
En lille skrabetest kan afsløre 

om der er brugt billige 
materialer på falske produkter.

Elektrode spids
Falske tændrør er tilbøjelige til 

at have billige eller  
falske belægninger.

Center elektrode
Se efter dårlig svejse kvalitet.

Mærkning
Falske tændrør er ofte 

upræcise I prægningen af 
DENSO logoet og ofte  

med stavefejl.

Falskt Originalt Falskt Originalt

Falskt Falskt Falskt Falskt

Originalt Originalt Originalt Originalt

Stregkoder
Falske produkter har en ugyldige eller  
udædvanlige stregkoder.

Produktionsland
Originale produkter er udelukkende produceret på fabrikker placeret I Japan, 
Indonesien, Kina eller USA.

Design kvalitet
De falske produkter har en dårlig emballage kvalitet, med skæv samlekvalitet eller 
forskellige foldemønstre, svag printkvalitet og i det hele taget dårligere kvalitet 
sammenlignet med den originale. I tillæg kan de falske pakker indeholder falske 
logoer og/eller klistermærker.

Falskt Originalt

Tekniske specifikationer
Se efter tekniske forskelle.

Elektrodens afstand
Afstanden på et falskt tændrør er normalt større eller 
smallere end et originalt produkt, hvilket kan føre til 
dårlig performance. Dette kan måles med et skydelære 
eller eks. en mønt.

Pakningens afstand
Falske tændrør har en større afstand end det originale 
produkt, hvilket kan kontrolleres ved at måle afstanden 
mellem selve tændrøret og pakningen. Tykkelse, metal og 
material på pakningen kan også variere fra det originale 
tændrør.

Elektrodens vinkel
Falske tændrør har en unormal elektrode vinkel der kan 
føre til dårlig funktionalitet og skade på motoren.

Keramisk diameter
Falske produkter har en uregelmæssighed I den 
keramiske diameter. Brug et skydelære  
til at måle diameteren.

Gevindets størrelse
Falske tændrør overholder ikke DENSO standarder  
og vil normalvis variere I gevindets længde og/eller  
gevindets tykkelse.

Falskt Originalt
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