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Hybridní stěrače DENSO:

>   Vynikající stírací schopnost založená na vysoké tuhosti  
a vysoké přilnavosti

>  Stylový design s nízkým profilem a integrovaným spojlerem

>  Konsolidovaná produktová řada

>  Vysoká odolnost zajišťuje dlouhou životnost

>   Jednoduchá montáž na díl od výrobce zacvaknutním,  
v balení je i další adaptér k upevnění na velký háček

Společnost DENSO poprvé uvedla hybridní stěrače pro 
prvovýrobu v roce 2005. Hybridní stěrače tvoří integrované, 
plně zakryté raménko stěrače spojené s lištou v sofistikovaném 
designu s plochým, štíhlým a diskrétním profilem.

Díky spojení výhod nejmodernější konstrukce, prvotřídních 
materiálů a futuristického designu patří hybridní stěrače od 
společnosti DENSO celosvětově mezi nejžádanější. Není proto 
divu, že pro řadu předních světových značek motorových 
vozidel představují volbu pro prvovýrobu. Náš sortiment
pro trh s náhradními díly je vyráběný naprosto stejnými 
náročnými technologiemi a nabízí vám a vašim zákazníkům 
dosud nevídanou dimenzi stírání.

Hybridní stěrače DENSO: První hybridní stěrače od OE výrobce 
i pro trh s náhradními díly.

První hybridní stěrače od OE výrobce i 
pro trh s náhradními díly

Nová  
dimenze stírání



Charakteristické  
vlastnosti a výhody

Použití v prvovýrobě Možnosti vylepšení

Snadná montáž, snadný prodej. Hybridní stěrače DENSO 
představují budoucnost technologie stěračů.

Společnost DENSO s potěšením oznamuje, že originální 
stěrače tradiční konstrukce montované na celou řadu vozidel 
lze snadno nahradit hybridními stěrači DENSO. Potenciál pro 
vylepšení je proto značný.

Vhodný díl pro příslušné vozidlo naleznete v našem elektron-
ickém katalogu.

www.denso-am.eu/e-catalogue

ZNAČKA MODEL

BMW  X5 (12-), X6 (14-)

CITROËN  C4 AIRCROSS (12-), C-CROSSER (07-)

HONDA  ACCORD VIII (08-), CR-Z (10-), INSIGHT (09-), 

 JAZZ III (08-), STREAM (05-)

HYUNDAI GRAND SANTA FÉ (13-), i20 (08-), i30 (11-), i40 (12-),  

 SANTA FÉ III (12-), SONATA VI (09-), VELOSTER (11-)

KIA CEE’D (12-), PRO CEE´D (13-), RIO III (11-)

LAND ROVER RANGE ROVER IV (12-), RANGE ROVER SPORT (13-)

LEXUS CT (10-), ES (12-), GS(12-), GS (05-), GX (09-), 

 IS C (09-), IS II (05-), IS III (13-), LFA (10-), LS (06-),  

 LX (07-), RX (09-), RX (08-)

MAZDA 6 (07-), 6 (12-), CX-5 (11-), CX-7 (07-), CX-9 (07-) 

MINI MINI (14-) 

MITSUBISHI ASX (10-), OUTLANDER II (06-), OUTLANDER III (12-) 

OPEL /  

VAUXHALL INSIGNIA (08-) 

PEUGEOT 4007 (07-), 4008 (12-)

SUBARU BRZ (12-), FORESTER (08-), IMPREZA (08-), 

 LEGACY V (09-), LEGACY V Estate (09-),  

 TREZIA (11-), XV (12-) 

SUZUKI KIZASHI (10-), SX4 S-Cross (13-) 

TOYOTA ALLION II (07-), AURIS (06-), AURIS (12-),  

 CAMRY (06-), CAMRY (11-), COROLLA (06-),  

 COROLLA (12-), CROWN (08-), DYNA (11-),  

 FJ CRUISER (07-), GT 86 (12-), IQ (09-),  

 LAND CRUISER (07-), LAND CRUISER 150 (10-),  

 MARK X II (09-), MARK X ZiO (07-), PREVIA III (05-), 

 PRIUS (09-), RAV 4 III (05-), RAV 4 IV (12-),  URBAN  

 CRUISER (07-), VENZA (08-), VERSO (09-),  

 VERSO S (10-), WISH MPV (09-), YARIS (10-)

>   Vynikající stírací schopnost tradičních 
stěračů v kombinaci s krásným vzhledem 
a aerodynamickým přínosem plochých 
stěračů

>  Konsolidovaná produktová řada

Plně zakryté, elegantní těleso v matně černém provedení

Pomocná konstrukce zajišťuje vynikající  
přilnavost k čelnímu sklu

Velice snadné nasazení na raménko  
stěrače pomocí integrovaného systému

Integrovaný montážní systém

Pevná, grafitem potažená gumová lišta  
zajišťuje jemné, účinnější stírání

Nízký profil s tvarem nepřekážejícím ve výhledu


