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DENSO Hybride ruitenwissers:

>  Superieure wisprestaties

>  Stijlvol, geavanceerd aerodynamisch design

>  Zeer uitgebreid assortiment

>  Uitermate duurzaam voor lange levensduur

>   Eenvoudige OEM-klikmontage, met extra meegeleverde klem 
voor bevestiging bij haakaansluitingen

DENSO heeft in 2005 voor het eerst hybride ruitenwissers op 
de OEM-markt gebracht. De ruitenwissers beschikken over een 
geïntegreerde, volledig gecoate wisser en ruitenwisserarm, en 
combineren een stijlvol design met een laag, slank, discreet 
profiel.

De hybride ruitenwissers van DENSO zijn dankzij de  
gecombineerde voordelen van geavanceerde technologie, 
superieure materialen en innovatief design de meest geliefde 
ruitenwissers ter wereld. Het is dan ook geen wonder 
dat enkele van de grootste automerken ter wereld onze 
ruitenwissers kiezen voor hun voertuigen. Ons aftermarket-
assortiment biedt dezelfde geavanceerde technologie en is het 
eerste assortiment dat door een OEM-merk is geïntroduceerd 
om u en uw klanten voor het eerste toegang te geven tot de 
toekomst van de ruitenwissertechnologie.

DENSO hybride ruitenwissers: ‘s werelds eerste hybride  
OEM-ruitenwissers voor de aftermarket.

‘s Werelds eerste hybride OEM-
ruitenwissers voor de aftermarket

Een nieuwe visie



Kenmerken en voordelenOEM-toepassingen Upgrade-opties
Eenvoudig te installeren en eenvoudig te verkopen; de hybride 
ruitenwissers van DENSO vertegenwoordigen de toekomst van 
de ruitenwissertechnologie.

DENSO is verheugd te kunnen mededelen dat de traditionele 
ruitenwissers die in de fabriek op zeer veel voertuigen worden 
gemonteerd probleemloos kunnen worden geüpgraded naar 
de hybride ruitenwissers van DENSO. Er zijn dus uitgebreide 
upgrade-mogelijkheden.

Raadpleeg onze e-catalogus om de juiste onderdelen voor uw 
auto te vinden.

www.denso-am.eu/e-catalogue

MERK  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-)

>   De superieure wisprestaties van 
traditionele ruitenwissers, gecombineerd 
met het mooie design en de 
aerodynamische voordelen van vlakke 
wissers

>  Zeer uitgebreid assortiment

Volledig gecoate, stijlvolle, matzwarte ruitenwisser

Standaardframe zorgt voor superieure grip op de voorruit

Geïntegreerd montagesysteem

Stevig rubber ruitenwisserblad met grafietcoating  
voor vloeiende, efficiëntere wisprestaties

Geïntegreerd montagesysteem voor zeer  
eenvoudige bevestiging aan de ruitenwisserarm

Aerodynamische, onopvallende vormgeving


