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DENSO hibrid ablaktörlő lapátok:

>  Kiváló törlési képesség

>  Elegáns, fejlett, alacsony profilú kialakítás

>  A kényelmet szolgáló, egységesített kínálat

>  Kiemelkedően tartós a hosszú élettartam érdekében

>   Egyszerűen felszerelhető az OEM hibrid alkalmazásokhoz,  
illetve a további kapocselemekkel a nagyobb kampójú 
kialakításokhoz is.

A DENSO 2005-ben tört be a hibrid lapátokkal az eredeti, első 
beszerelésű alkatrészek (OEM) piacára. A kifinomult stílusjegye 
az integrált, teljes hosszában lefedett lapát és ablaktörlő kar, 
valamint az alacsony és diszkrét profilú ablaktörlők ötvözete.
A fejlett mérnöki munkának,a kiváló alapanyagoknak és 
a futurisztikus kialakításának köszönhetően a DENSO 
hibrid törlőlapátjai a legkeresettebbek a világon. Így nem 
meglepő, hogy bizonyos prémium járműgyártók elsődleges 
beszerelésként ezt választják.

Ugyanazzal a feljett technológiával készül a pótalkatrész piaci 
(AM) kínálatunk is, amely eddig nem tapasztalt hozzáférést 
biztosít önnek és ügyfeleinek a jövő törlési technológiájához.

DENSO hibrid ablaktörlő lapátok: A világ első   pótalkatrész 
piacra szánt, OEM hibrid alaktörlő lapátjai. A világ első, 
pótalkatrész piacra szánt OEM hibrid ablaktörlő lapátjai.  
Egy új megközelítés.

A világ első, utópiacra szánt  
OEM hibrid lapátjai

Egy új  
megközelítés



Funkciók és előnyökOEM alkalmazások Fejlesztési lehetőségek
Egyszerű felszerelés és egyszerű eladás, a DENSO hibrid 
lapátjai a jövő törlési technológiáját képviselik.

A DENSO elégedetten tanúsítja, hogy a hibrid ablaktörlő lapát 
zökkenőmentesen felszerelhető számos olyan járműtípusra 
is, amelyek eredetileg hagyományos ablaktörlő lapáttal 
rendelkeznek.

Ez tehát széleskörű értékesítési potenciált jelent önnek! Kérjük, 
használja internetes katalógusunkat, hogy mindig a megfelelő  
alkatrészeket válassza ki járműve számára!

www.denso-am.eu/e-catalogue

MÁRKA  MODELL

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-)

>   A hagyományos lapátok kiváló törlési 
teljesítményét ötvözik a mutatós 
megjelenéssel és a lapos lapátok által 
biztosított aerodinamikus előnyökkel

>  A kényelmet szolgáló, egységesített kínálat

Teljes hosszában fedett, elegáns, matt fekete felületű

A hagyományos vázszerkezete kiváló felületi
rögzítést biztosít a szélvédőn

Rendkívül egyszerűen felszerelhető az
ablaktörlő kar integrált csatlakozójával

Integrált csatlakozó

Merev, grafitbevonatú gumilapát az egyenletes,
kiemelkedő törlési képességgel.

Alacsony profilú, diszkrét kialakítás


