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Prémiová zapaľovacia sviečka Iridium TT od spoločnosti 
DENSO sa vyznačuje najmenším priemerom stredovej 
elektródy na svete s rozmermi len 0,4 mm a 0,7 mm 
uzemňovacou elektródou, vďaka čomu ponúka špičkovú 
účinnosť pri zapaľovaní. Tento špičkový popredajný sortiment 
ponuka vyspelú technológiu s kvalitou originálu pre široký rad 
vozidiel za prijateľnú cenu.

Zapaľovacia sviečka Nickel TT od spoločnosti DENSO sa 
ako prvá inovácia na svete vyznačuje niklovou stredovou 
elektródou a jedinečnou „dvojitou“ uzemňovacou elektródou 
s priemerom 1,5 mm, vďaka čomu ponúka špičkovú účinnosť 
pri zapaľovaní bez použitia drahých vzácnych kovov.

Neprekonateľný výkon
> Najtenšia stredová elektróda na svete s rozmermi len 

0,4 mm, čo je o 30 % menej v porovnaní s najväčším 
konkurentom, vytvára silnú koncentrovanú iskru, ktorá 
umožňuje rýchlejšie expandovanie plameňa na dosiahnutie 
optimálneho výkonu motora.

Lepšia spotreba paliva
> Dve elektródy tenké ako ihla sa správajú ako tenké „prsty“ 

a generujú 360-stupňovú iskru, ktorá zlepšuje schopnosť 
vznietenia chudobnej zmesi vzduchu a 
paliva na optimalizáciu spotreby paliva.

Neprekonateľná životnosť
> Unikátna zliatina irídia a ródia spoločnosti 

DENSO obsahuje najvyšší pomer irídia na 
trhu pre stredové elektródy, čo umožňuje 
neprekonateľnú životnosť až 120 000 km 
a prekračuje požiadavky na údržbu 
originálnych autodielov.

Vysoko konsolidovaný sortiment
> Vysoko konsolidovaný sortiment 

zapaľovacích sviečok Iridium TT sa 
používa vo väčšine vozových parkov v 
rámci EÚ, pričom poskytuje excelentný 
výkon pre široký rad originálnych vozidiel.

Výnimočný výkon
> Zapaľovacie sviečky Nickel TT s niklovou stredovou 

elektródou a uzemňovacou elektródou s priemerom 1,5 mm 
generujú silnejšiu iskru a umožňujú účinnejšie zapaľovanie 
zmesi vzduchu a paliva – čo zároveň zlepšuje výstupný 
výkon motora.

Vyššia spoľahlivosť
> Priemer uzemňovacej elektródy, ktorý je menší v porovnaní 

s väčšinou bežných niklových sviečok,  
vyžaduje na naštartovanie motora nižšie 
napätie. Týmto je zabezpečené rýchlejšie 
a silnejšie štartovanie dokonca aj v ex-
trémnych poveternostných podmienkach.

Nižšia spotreba paliva
> Jedinečná konštrukcia s dvojitým 

hrotom ponúka excelentné zapaľovanie 
porovnateľné s platinovými sviečkami 
a ďalšie zníženie spotreby paliva vďaka 
dokonalému spaľovaniu palivovej zmesi 
vo valci.

Vysoko konsolidovaný sortiment
> Vysoko konsolidovaný sortiment 

sviečok Nickel TT sa vyznačuje vyspelou 
technológiou a najvyššou kvalitou na 
popredajnom trhu a tieto sviečky sa 
používajú vo väčšine vozidiel v rámci EÚ.

Nickel TT Vysoká účinnosť,
nižšie náklady
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Super Ignition
(SIP) a Iridium

Zapaľovacie 
sviečky pre 
auto- mobilový 
priemysel Značka  

DENSO je iná

PlatinumStandard

Vyššia spoľahlivosť
> Sortiment zapaľovacích sviečok Standard sa vyznačuje 

našou patentovanou konštrukciou s U-drážkou, ktorá 
umožňuje zapaľovanie chudobnejšej palivovej zmesi 
a eliminuje vynechávanie.

Zvýšený výkon
> U-drážka generuje väčšiu iskru pri štandardnej niklovej 

zapaľovacej sviečke vyplnením medzery tvorenej 
drážkou v tvare U na uzemňovacej 
elektróde, čo zvyšuje výstupný výkon.

Odolná konštrukcia
> Zapaľovacie sviečky od spoločnosti 

DENSO s priamou inštaláciou majú rovnakú 
životnosť ako odporúčané originálne sviečky 
s potenciálom jednoduchej inovácie na 
alternatívu s dlhou životnosťou.

Široký rozsah pokrytia teplôt
> Zapaľovacie sviečky Standard od 

spoločnosti DENSO ponúkajú najlepší 
rozsah pokrytia teplôt bez negatívneho 
dopadu na kvalitu alebo výkon.

Vysoko konsolidované
> Konsolidovaný sortiment využíva menší 

počet dielov na pokrytie širšieho rozsahu 
teplôt, čím sa znižujú skladové zásoby 
potrebné pre obchod.

Sortiment zapaľovacích sviečok Standard od spoločnosti 
DENSO ponúka špičkovú spoľahlivosť, dlhšiu životnosť
a výnimočný výkon motora využitím našich patentovaných 
technológií výroby originálnych dielov.

Zapaľovacie sviečky Platinum od spoločnosti DENSO 
maximalizujú životnosť a trvanlivosť sviečky vďaka jedinečnej 
konštrukcii odolnej voči erózii – ponúkajú dlhšiu životnosť 
a vysoký výkon.

Revolučný rad Super Ignition (SIP) a OEM Iridium od spoloč- 
nosti DENSO rozširuje katalóg vysoko kvalitných produktov 
pre každú potrebu. Tieto dva rady obľúbených zapaľovacích 
sviečok kategórie originálnych dielov pre množstvo výrobcov 
vozidiel po- skytujú vylepšenú zapaľovaciu schopnosť a 
lepší výkon motora, nižšiu spotrebu paliva a nižšie emisie 
výfukových plynov vďaka vyspelej technológii spoločnosti 
DENSO.

Iba produkty značky DENSO sa vyznačujú priekopníckou 
technológiou zapaľovacích sviečok, excelentným výkonom a 
sú voľbou mnohých značiek automobilov. Spoločnosť DENSO 
zavádza tento štandard pre technológiu zapaľovacích sviečok 
od roku 1959.

V spoločnosti DENSO vyvíjame všetky naše rady 
produktov vo vlastnej réžii a vyrábame ich vo vlastných 
závodoch s certifikátmi QS 9000 a ISO 9000 na celom 
svete. Spoločnosť DENSO dodržiava najvyššie kvalitatívne 
štandardy a neustála snaha o výskum a vývoj zaručuje 
výnimočnú výkonnosť automobilových motorov. 
Jedinečný rad zapaľovacích sviečok značky DENSO 
poskytuje špičkovú kvalitu produktov kategórie originálnych 
dielov na popredajnom trhu. Náš sortiment produktov s 
kvalitou originálnych dielov zahŕňa zapaľovacie sviečky Twin 
Tip (TT), Iridium, Platinum, Nickel a Super Ignition Plugs (SIP).

Vyspelá technológia  
pre bežné motory

Odolná konštrukcia
> Vynikajúca odolnosť zapaľovacích sviečok Platinum 

voči erózii a korózii zaručuje spoľahlivé zapaľovanie.

Zvýšená trvanlivosť
> Dlhšia životnosť až 100 000 km.

Perfektné štartovanie
> Konštrukcia sa vyznačuje platinovou stredovou elektródou 

s priemerom 1,1 mm a uzemňovacou elektródou 
s platinovou špičkou, ktorá zaručuje špičkový 
výkon motora – zabezpečuje silnú iskru a 
jednoduchšie štartovanie.

Úsporná konštrukcia
> Zapaľovacie sviečky Platinum od spoločnosti 

DENSO tiež znižujú spotrebu paliva, pretože 
menšia konštrukcia stredovej elektródy 
vyžaduje menšie napätie a zlepšuje 
schopnosť zapaľovania chudobných zmesí 
vzduchu a paliva.

Lepší výkon
> Sviečky Super Ignition sa vyznačujú 0,55 mm irídiovou 

stredovou elektródou a 0,7 mm uzemňovacou elektródou 
s platinovou špičkou, ktoré zlepšujú zápalnú schopnosť 
sviečky a zvyšujú výkon motora.

Menšie emisie
> Zlepšená účinnosť motora môže pomôcť pri znížení spotreby 

paliva a splnení prísnych emisných noriem pre vozidlá 
vrátane noriem Euro 5 a Euro 6 znížením úrovne  
CO2 ďalších škodlivých emisií.

Odolná konštrukcia
> Irídium a platina používané v radoch Iridium 

a Super Ignition zvyšujú trvanlivosť a 
spoľahlivosť zapaľovacích sviečok, pričom 
garantujú dlhú bezúdržbovú životnosť až 
150 000 km.

Voľba výrobcov vozidiel
> Zapaľovacie sviečky radu Iridium a Super 

Ignition, ktoré si ako originálne diely vybrali 
spoločnosti Lexus, Honda, Hyundai, Nissan, 
Toyota, Subaru a Volvo, ponúkajú osvedčený 
prostriedok na zapaľovanie s najlepšou 
kvalitou dostupnou na trhu.

Výkon počas 
dlhej životnosti
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