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>  Η τεχνολογία και η ποιότητα αρχικού εξοπλισμού 
εξασφαλίζουν σημαντική απόδοση στον καθαρισμό  
του παρμπρίζ

> Μεγάλη ανθεκτικότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
> Υψηλή απόδοση καθαρισμού
> Βολική ενιαία γκάμα
>  Ευρεία κάλυψη και μοναδικές εφαρμογές για αυτοκίνητα 

κατασκευαστών από την Ασία και την Ευρώπη

Με μοναδικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού, ανώτερης
ποιότητας υλικά και ποιότητα κατασκευής αρχικού
εξοπλισμού, τα μάκτρα υαλοκαθαριστήρων της DENSO
προσφέρουν στους οδηγούς ασφαλές και άνετο οπτικό 
πεδίο σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

Τα μάκτρα υαλοκαθαριστήρων της DENSO είναι η Επιλογή
των κορυφαίων κατασκευαστών της 
αυτοκινητοβιομηχανίας παγκοσμίως και τοποθετούνται 
ως αρχικός εξοπλισμός στους υαλοκαθαριστήρες Των 
αυτοκινήτων όπως τα Opel/ Vauxhall Insignia, Citroën 
C-Crosser, Peugeot 4007, Toyota Auris και Toyota IQ.

Τα βασικά, επίπεδα και υβριδικά μάκτρα της DENSO
προσφέρουν την ίδια ανώτερη ποιότητα. Με 118 μόνο
κωδικούς εξαρτημάτων που καλύπτουν περισσότερες από
1500 εφαρμογές, τα μάκτρα της DENSO καλύπτουν 
το 95% του ευρωπαϊκού στόλου οχημάτων – το πιο 
ενοποιημένο πρόγραμμα στον τομέα aftermarket.

Γι αυτό ακριβώς, όταν πρόκειται να αλλάξετε τα μάκτρα
υαλοκαθαριστήρων του αυτοκινήτου σας, μια είναι η 
μάρκα που θα πρέπει να επιλέξετε: DENSO.

Φανταστική απόδοση

Σαφώς η
πρώτη επιλογή



Το πρόγραμμα της DENSO περιλαμβάνει τρεις τύπους
απαραίτητων μάκτρων καθώς επίσης και επιλογές για
εύκολη τοποθέτηση, όπως συστήματα εγκατάστασης 
τύπου μπαγιονέτας, άγκιστρου ή με δυο βίδες.

Βασικά μάκτρα
Τα βασικά μάκτρα υαλοκαθαριστήρων της DENSO
προτιμούνται για καθημερινή οδήγηση αφού προσφέρουν
γενική απόδοση μεγάλης διαρκείας καθώς και επιλογή
διάφορων μάκτρων και τρόπων τοποθέτησης.

Υβριδικά μάκτρα
Τα υβριδικά μάκτρα χαρακτηρίζονται από πραγματικά
προχωρημένης τεχνολογίας προδιαγραφές καθαρισμού
αρχικού εξοπλισμού – επινόησης της DENSO – και
συνδυάζουν άριστη απόδοση στον καθαρισμό του 
παρμπρίζ μαζί με στιλ και ενοποιημένη σχεδίαση.

Επίπεδα μάκτρα
Τα επίπεδα μάκτρα DENSO είναι έξυπνα κατασκευασμένα
για να εξασφαλίζουν καλή και ομοιόμορφη επαφή με όλα 
τα παρμπρίζ, προσφέροντας έτσι καθαρισμό που διαρκεί 
και δεν αφήνει γραμμές πάνω στο παρμπρίζ, όποιες κι αν 
είναι οι καιρικές συνθήκες.

Τα βασικά μάκτρα υαλοκαθαριστήρων της
DENSO προσφέρουν:
> Ανθεκτικότητα
> Γερό μεταλλικό βραχίονα για το μάκτρο
>  Υαλοκαθαριστήρα από υψηλής συμπίεσης λάστιχο
> Αποδοτική σχεδίαση
>  Αποτελεσματική κόψη καθαρισμού με ομοιόμορφα 

διαμορφωμένα άκρα
>  Ένθετα χαμηλού προφίλ για τέλεια γωνία καθαρισμού
>  Οκτώ σημεία επαφής με ομοιόμορφα  

διαστήματα μεταξύ τους

Μάκτρα υαλοκαθαριστήρων με σπόιλερ
Οι πελάτες της DENSO στην αυτοκινητοβιομηχανία
τοποθετούν μάκτρα υαλοκαθαριστήρων με
σπόιλερ, πράγμα που συνεισφέρει στη διατήρηση
της βέλτιστης απόδοσης καθαρισμού κατά την
οδήγηση σε υψηλές ταχύτητες.

Καμπυλόγραμμα μάκτρα υαλοκαθαριστήρων
Τα περισσότερα δημοφιλή ευρωπαϊκά αυτοκίνητα
έχουν καμπυλόγραμμα μάκτρα υαλοκαθαριστήρων
στην πλευρά του συνοδηγού, πράγμα που
επιτρέπει στο μάκτρο να ακολουθεί το σχήμα του
παρμπρίζ και του καπό του αυτοκινήτου.

Οπίσθιοι Καθαριστήρες
Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα η Τεχνολογία της 
DENSO για τους οπίσθιους καθαριστήρες εξασφαλίζει 
καλύτερη ορατότητα στους οδηγούς. Προσφέρονται όλα τα 
πλεονεκτήματα των Standard Καθαριστήρων, καθώς επίσης 
και 2 τύποι υποδοχών για εύκολη τοποθέτηση. 
Η γκάμα περιλαμβάνει 8 κωδικούς που καλύπτουν συνολικά 
172 εφαρμογές. 5 διαφορετικά μήκη είναι διαθέσιμα: 250mm 
(10inch), 280mm (11inch), 300mm (12inch), 350mm (14inch), 
400mm (16inch).

Δυναμική σχεδίαση
>  Στιλάτο σώμα σε χρώμα ματ μαύρο, με  

πλήρη κάλυψη
> Χαμηλό προφίλ, διακριτικό σχήμα
>  Ευκολότατη σύνδεση στον βραχίονα  

του υαλοκαθαριστήρα
> Ενοποιημένο σύστημα τοποθέτησης

Άριστες επιδόσεις
>  Σπόνδυλος κοινής χρήσης χάρη στον οποίο 

εξασφαλίζεται υπεροχή στο κράτημα πάνω  
στην επιφάνεια του παρμπρίζ

>  Άκαμπτο λαστιχένιο μάκτρο επικαλυμμένο  
με γραφίτη, πιο αποδοτικός καθαρισμός και  
μεγαλύτερη ευκολία για τον πελάτη

Διευκόλυνση του πελάτη
> Βολικά ενοποιημένη γκάμα
>  Τώρα διαθέσιμοι γάντζοι 9*3 και 9*4 για  

περισσότερες εφαρμογές

Ανώτερες επιδόσεις
>  Ακριβής διαμόρφωση που ταιριάζει πάνω  

στην καμπυλότητα του παρμπρίζ σας για  
βέλτιστη αποτελεσματικότητα

>  Ομοιόμορφη κατανομή πίεσης σε όλο το  
μήκος του μάκτρου επιτυγχάνει μέγιστη  
επαφή με το παρμπρίζ, εξασφαλίζοντας άριστη 
ορατότητα και ασφάλεια σε δύσκολες  
καιρικές συνθήκες

>  Αεροδυναμικό προφίλ που εξασφαλίζει  
εξαιρετική απόδοση ακόμα και σε υψηλές  
ταχύτητες

>  Αντίσταση σε κρύες καιρικές συνθήκες  
– χωρίς πάγο στην υπερκατασκευή

>  Μικρότερη έκταση επιφάνειας που  
ελαχιστοποιεί τον θόρυβο από τον άνεμο

Εύκολη τοποθέτηση
>  Η καινοτόμος σύνδεση του βραχίονα  

διευκολύνει την αλλαγή των μάκτρων,  
χωρίς να χρειάζεται προσαρμοστής

Καινοτομία στη σχεδίαση
> Κομψό στιλ χωρίς υποστήριγμα
> Ενσωματωμένο αεροδυναμικό σπόιλερ

Γκάμα
Επίπεδα
μάκτραΒασικά μάκτρα

Υβριδικά
μάκτρα

Επιπλέον της ανώτερης ποιότητας αρχικού εξοπλισμού
και της προχωρημένης σχεδίασης, το πρόγραμμα
μάκτρων υαλοκαθαριστήρων της DENSO για τους πελάτες
aftermarket προσφέρει πλήρη και βολική επιλογή.

Τα επίπεδα μάκτρα της DENSO αγγίζουν το κάθε παρμπρίζ
ομοιόμορφα για να καθαρίζουν τη βροχή και τις 
ακαθαρσίες ακόμα και στις χειρότερες καιρικές συνθήκες. 
Με το κομψό τους στιλ και τη μεγάλη διάρκεια ζωής, 
προσφέρουν πολλά στον κάθε οδηγό.

Τα βασικά μάκτρα της DENSO προσφέρουν επιλογή
τεσσάρων, προχωρημένων προφίλ μάκτρων για να 
ταιριάζουν στα διάφορα παρμπρίζ και στιλ αυτοκινήτων. 
Προσφέρονται επίσης τέσσερις διαφορετικές επιλογές 
συστήματος τοποθέτησης και τρεις επιλογές κλιπ ανάλογα 
με τις δικές σας προτιμήσεις και τις προτιμήσεων των 
πελατών σας.

Τα υβριδικά μάκτρα χαμηλού προφίλ της DENSO
συνδυάζουν προχωρημένες επιδόσεις μαζί με 
εκσυγχρονισμένη σχεδίαση. Σχεδιάζονται με ενοποιημένο 
μάκτρο με πλήρη κάλυψη μάκτρου και βραχίονα 
υαλοκαθαριστήρα – δίνοντας σε σας και τους πελάτες σας 
πρωτοφανή πρόσβαση στο μέλλον της τεχνολογίας των 
υαλοκαθαριστήρων.

Τρεις ανώτερες
τεχνολογίες

Ειδική μηχανική
διαμόρφωση

Απόδοση
στην
πράξη

Η τεχνολογία
του αύριο
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