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>  Gyári (OE) technológia és minőség garantálja a kiváló 
törlőképességet

> Kiemelkedően tartós, hosszú eléttartamú
> Kiváló törlőképesség 
> Konszolidált kínálat
>  Széles választék és egyedi kínálat az ázsiai és az európai  

autókhoz is

A DENSO ablaktörlői egyedi dizájnnal, igényes minőségi 
alapanyagokból, gyári (OE) minőségben készülnek. Ezáltal a 
a járművezetőknek biztonságos, komfortos látást biztosítanak 
még a legrosszabb időjárási körümányek között is.

Elsődleges beszállításra az Opel/Vauxhall Insignia, Citroën 
C-Crosser, Peugeot 4007, Toyota Auris és a Toyota IQ-t 
szerelik. DENSO ablaktörlőit a legnevesebb autógyárak 
választják.

DENSO Standard, Hibrid és lapablaktörlői ugyanezt a 
minőséget képviselik több, mint 1500 applikációhoz 118 
cikkszámmal.95%, hogy tudunk DENSO ablaktörlőt kínálni az 
európai modellekhez – mi rendelkezünk a legkonszolidáltabb 
kínálattal a pótalkatrész piacon. 

Így amikor Önnek ablaktörlőt kell majd cserélnie, csak egy név 
jöhet szóba: DENSO.

Ideális teljesítmény

Tisztán az 
első választás



A DENSO kínálatában megtalálható mindhárom alapvető 
ablaktörlő fajta, könnyen felszerelhetőek mind a bajonett, a 
kampós, vagy akár a duplacsavaros csatlakozó opciókkal is.

Egy átlagos autós népszerű választása a DENSO 
Standard ablaktörlők, amelyek teljes, hosszantartó 
teljesítményükkel, illetve a különböző él és 
felszerelési opcióval rendelkeznek.

Egy ténylegesen előrehaladott, a DENSO által kifejlesztett, 
egyedi ablaktörlő technológia, amely a stílusos, integrált dizájn 
mellett kiváló teljesítményt nyújt.

Az intelligens tervezés által biztositja az egyenletes 
nyomáspontot, bármilyen szélvédőről legyen szó. A DENSO 
lapablaktörlő minden időjárási körülmény között hosszantartó 
csíkmentes törlést biztosít.

A DENSO standard ablaktörlők előnyei:
> Tartósság
> Szilárd, teljesen fém tartókar
> Nagy nyomással készült ablaktörlőgumi
> Hatékony dizájn
> Hatékony, egyenletesen vágott törlőélekkel 
>  Az alacsony profilú közbetétek tökéletes törlőszöget 

biztosítanak
> Nyolc, egyenletesen elosztott kontakt pont

Szpojlerrel ellátott ablaktörlő
A DENSO az autógyár ügyfeleit szpojlerrel ellátott
ablaktörlőkkel látja el, amely nagy sebességnél is
megtartja az optimális törlőteljesítményt.

Hajlított ablaktörlők
A legnépszerűbb európai autóknál hajlított ablaktörlőket 
használnak az utas oldalon. Ez lehetővé teszi, hogy az 
ablaktörlő illesztkedjen a szélvédő és a motorháztető  
alakjához.

Hátsó ablaktörlők 
A sofőrök további kényelme érdekében, a DENSO 
Standard technológiája szerint készülnek a hátsó 
ablaktörlőink, amelyek mindig biztosítják a tisztánlátást. A 
Standard ablaktörlőkhöz hasonlóan, azok minden pozitív 
tulajdonságával és előnyével rendelkeznek, két típusú 
easy-fit (könnyen felszerelhető) csatlakozóval felszereltek. 
A választékunk 8 cikkszámból áll, amely 172 applikációt fed le. 
Öt méretben elérhető: 250mm (10hüvelyk), 280mm (11 hüvelyk), 
300mm (12 hüvelyk), 350mm (14hüvelyk), 400mm (16 hüvelyk).   

Dinamikus dizájn
> Teljesen burkolt, stílusos, matt fekete 
> Alacsony profilú, egyszerű forma 
>  Nagyon könnyen csatlakoztatható az  

ablaktörlőkarhoz
> Egységes csatlakozó rendszerrel

Kiváló teljesítmény
>  A hagyományos többelemes összekötö híd használata  

garantálja a kiváló felületi tapadást a szélvédőhöz 
>  A szilárd, grafittal bevont gumi zavartalan, hatékony  

törlést biztosít

Az ügyfél kényelme
> Konszolidált választék
>  Mostantól még több típushoz elérhető kétféle  

9*3 és 9*4 kampóval

Kiváló teljesítmény
>  Tökéletesen illeszkedik a szélvédő  

görbületéhez így mindig optimálisan hatékony
>  Az egyenletes nyomás az él teljes  

hosszában biztosítja a tökéletes érintkezést a  
szélvédővel, így rossz időjárási körülmények  
között is kiváló látást biztosít és ezáltal biztonságot  
nyújt.

>  Az aerodinamikus profil nagy sebességnél is  
kiválóan töröl

>  Ellenáll a hideg időjárási körülményeknek, a  
felépítménye nem tud eljegesedni

>  Csökkentett felső felülete minimális szélzajt kelt

Easy fit (egyszerű felszerelés)
>  Az innovativ csatlakozó lehetővé teszi az  

ablaktörlőlapát könnyebb cseréjét anélkül,  
hogy adaptert használna

Innovatív dizájn
> Elegáns, kompromisszummentes tervezés
> Integrált aerodinamikus szpojlerrel

Kínálat Lapablaktörlők
Standard 
ablaktörlők

Hibrid 
ablaktörlők

A DENSO teljes kényelmi és választási lehetőséget kínál 
a gyári (OE) minőségű és fejlett dizájnú ablaktörlőivel
a pótalkatrész piac számára.

A DENSO egységes és továbbfejlesztett lapablaktörlői a 
legrosszabb időjárási körülmények között is egyenletesen 
letörlik az esővizet és a szennyeződéseket a szélvédőről.
A keskeny dizájnnak, a hosszú élettartamának és a 
konzisztens teljesítményének köszönhetően, sokoldalú 
felhasználást kínál minden gépjárművezetőnek.

A DENSO Standard választéka négyféle modern 
profilú ablaktörlőlapátot kínál, amely ek tökéletesen 
illeszkednek a különböző járművek szélvédő alakjához 
illeszkednek. A választékunkat négy különböző szerelési 
rendszerrel és három rögzitesi lehetőséggel kínáljuk Önnek, és 
az Ön ügyfeleinek.

Tökéletes teljesítményével és az okos dizájnjával a  
DENSO alacsony profilú, teljesen burkolt pengéjű és 
karú Hibrid ablaktörlői Önnek és ügyfeleinek hozzáférést 
biztosítanak a jövő ablaktörlő technológiájához.

Három modern  
gyártási eljárás

Testreszabott
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Akcióban a
hatékonyság

A holnap
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