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Wycieraczki hybrydowe DENSO:

> Doskonała skuteczność wycierania

> Stylowa, nowoczesna, dyskretna konstrukcja

> Wygodnie skonsolidowana gama produktów

> Bardzo trwałe, zapewniające długą żywotność

> Łatwy montaż “click-on”, dodatkowe mocowanie  
 na duży haczyk

DENSO wprowadziło wycieraczki hybrydowe na rynek
oryginalnego wyposażenia w 2005 roku. Wycieraczki te,
posiadające całkowicie osłonięte pióro zintegrowane
z ramieniem, łączą wyrafinowaną konstrukcję z dyskretną
stylistyką. Nowoczesna inżynieria, doskonałe materiały i
futurystyczny projekt sprawiają, że wycieraczki hybrydowe
DENSO są jednymi z najbardziej pożądanych na świecie.
Nie budzi zdziwienia fakt, że są wybierane jako oryginalne
wyposażenie do samochodów czołowych światowych marek.
Nasze wycieraczki hybrydowe – które jako pierwsza firma OEM
wprowadziliśmy na rynek wtórny – korzystają z tych samych
technologii, co części na pierwszy montaż, zapewniając
Tobie i Twoim klientom bezprecedensowy dostęp do
najnowocześniejszych rozwiązań.

Wycieraczki hybrydowe DENSO: Pierwsze na świecie
wycieraczki hybrydowe w jakości oryginalnego wyposażenia
przeznaczone na rynek wtórny.

Pierwsze na świecie wycieraczki
hybrydowe jakości oryginalnego
wyposażenia przeznaczone na
rynek wtórny

Nowa idea



Cechy i korzyściZastosowania OEM Wycieraczki hybrydowe
jako alternatywa
dla wycieraczek
szkieletowych

Wycieraczki hybrydowe DENSO, łatwe w montażu i sprzedaży, 
stanowią przyszłość technologii wycieraczek samochodowych

 Wycieraczki szkieletowe, montowane jako wyposażenie
fabryczne w szerokiej gamie pojazdów, możesz teraz wymienić
na wycieraczki hybrydowe DENSO.

Aby znaleźć części odpowiednie dla Twojego pojazdu, 
prosimy o odniesienie się do naszego e-Katalogu.

www.denso-am.pl/e-katalog

PRODUCENT  MODEL (ROK-) 

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-)

>  Doskonała skuteczność działania zwykłych 
wycieraczek szkieletowych połączona 
z nowoczesnym wyglądem i zaletami  
aerodynamicznymi wycieraczek płaskich

>  Wygodnie skonsolidowana  
gama produktów

Całkowicie zamknięta, stylowa, matowa
obudowa w kolorze czarnym

Standardowy rdzeń zapewnia doskonałe
przyleganie do szyby

Bardzo łatwe mocowanie na ramieniu wycieraczki

Zintegrowany system montażu

Sztywne, gumowe pióro z grafitową
powłoką zapewnia gładkie i bardziej skuteczne wycieranie

Dyskretny, nie rzucający się w oczy kształt


