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Ștergătoare hibrid
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Ștergătoare hibrid DENSO:

>  Performanţe superioare de ștergere

> Design stilizat, profil compact avansat

> Gamă convenabil consolidată

> Extrem de durabile pentru o durată extinsă de viaţă

> Montare simplă OEM prin simpla prindere, cu clemă    
 suplimentară livrată pentru atașare în cârlige mari

DENSO a introdus ștergătoarele hibrid, prima dată pe piaţa OE, 
în 2005. Proiectate cu lamă și braţ integrate, complet acoper-
ite, aceste combină design-ul sofisticat cu un profil compact, 
discret.

Avantajele combinate ale tehnologiei avansate, materialelor 
superioare și design-ului futurist fac ca ștergătoarele hibrid 
de la DENSO să fie unele dintre cele mai căutate din lume. Nu 
este de mirare că acestea sunt alese de producătorii de mașini 
de top din lume ca echipament original. Cu aceleași tehnologii 
precise, gama aftermarket este prima lansată de o marcă 
OEM - și vă oferă dvs. și clienţilor dvs. o tehnologie de viitor. 
Ștergătoare Denso Hybrid, sunt primele ștergătoare hibrid 
OEM din lume, acum si pentru Aftermarket.

Primele ștergătoare hibrid OEM  
din lume, acum și in Aftermarket

O nouă viziune



Caracteristici & BeneficiiAplicaţii de prim montaj Opţiuni de upgrade
Ușor de montat și de vândut, ștergatoarele hibrid de la DENSO 
reprezintă viitorul tehnologiei în materie de ștergătoare.

DENSO are plăcerea să confirme faptul că ștergătoarele 
convenţionale, cu prindere pe cârlig, montate ca echipament 
original la o gamă uriaşă de vehicule, pot fi înlocuite cu 
ștergătoarele hibrid DENSO. Acest lucru aduce astfel, un 
potenţial ridicat de optimizare și crește vizibil performanțele  
de ștergere a parbrizului 

Consultaţi catalogul nostru online pentru a găsi piesa potrivită 
vehiculului dvs.

www.denso.ro/catalogul-electronic-denso/

MARCĂ  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-)

>   Performanţa superioară de ștergere a 
ștergătoarelor convenţionale, îmbinată cu  
aspectul plăcut și avantajul aerodinamic al 
stergătoarelor plate

>  Design elegant și atrăgător, identic cu   
 aplicațiile pentru prim montaj

>  Gamă convenabil consolidată

Corp elegant, negru mat, complet acoperit 
și cu un profil aerodinamic superior

Partea mecanică din interior asemănătoare cu  
cea a ștergătoarelor obișnuite, asigură aderența  

superioară la suprafața parbrizului 

Sistem integrat de montare pentru toate brațele tip “cârlig” 

Lamele rigide din cauciuc, acoperit cu grafit, asigură 
performanţe de ștergere mai bună mai eficientă

Forma cu profil redus, discret

Foarte ușor de fixat pe brațul ștergătorului


