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>  OEM technologie en kwaliteitsgarantie voor topprestaties
>  Uitermate duurzaam voor lange levensduur
>  Superieure wisprestaties
>  Zeer uitgebreid assortiment
>  Grote marktafdekking en unieke toepassingen

Met hun unieke ontwerpkenmerken, superieure kwalitatieve 
materialen en OEM kwaliteit, bieden DENSO ruitenwissers 
automobilisten een veilig, vrij en helder zicht op de weg in alle 
weersomstandigheden. 

DENSO zit standaard als origineel gemonteerd op auto’s zoals 
de Opel Insignia, Citroën C-Crosser, Peugeot 4007, Toyota 
Auris en Toyota IQ – top autofabrikanten in de wereld.

DENSO’s Conventionele, Hybride en flatblade vervangings-
bladen zijn van dezelfde superieure kwaliteit. Er zijn meer dan 
1.500 toepassingsmogelijkheden met slechts 118 referenties. 
Dit maakt dat DENSO voor 95% van het Europese wagenpark 
een ruitenwisserblad aanbiedt – het meest complete aanbod in 
de totale aftermarket. 

En zo komt het dat er voor vervanging van ruitenwissers maar 
één merk is: DENSO.

Visionaire prestaties

Heldere  
eerste keuze



DENSO biedt drie types ruitenwissers en diverse 
mogelijkheden voor eenvoudige installatie zoals bayonet 
sluiting, haaksluiting of dubbele schroef.

De Conventionele ruitenwisser van DENSO is een 
populaire optie voor dagelijkse weggebruikers: veelzijdig 
en duurzaam, met een selectie verschillende bladen en 
installatiemogelijkheden.

Geavanceerd en met OEM wistechnologie - een  
uitvinding van DENSO - die uitstekende wisprestaties  
levert, gecombineerd met een stijlvol geintegreed ontwerp. 

Intelligent ontworpen voor een strak en gelijkmatig contact op 
elke soort voorruit: de DENSO flatblade ruitenwissers geven 
langdurige, streeploze prestaties in alle weersomstandigheden.

DENSO’s Conventionele ruitenwissers bieden:
> Lange levensduur
> Krachtige ruitenwisserarm geheel van metaal
> Gelijkmatige drukverdeling
> Efficiënt ontwerp
> Effectieve wisrand met gelijkmatig gesneden hoeken
>  Laag profiel rubbers staan garant voor een  

perfecte wishoek
>  Acht gelijkmatig verdeelde contactpunten

Spoiler wisserbladen
DENSO produceert ook wisserbladen met spoilers, die  
maximale wisprestaties waarborgen bij hoge snelheden. 

Gebogen wisserbladen
De meeste Europese automerken gebruiken gebogen 
wisserbladen aan de bijrijderkant. Dit maakt het voor het 
wisserblad mogelijk om de vorm van de voorruit en de  
motorkap van de auto te volgen.

Wisserbladen voor de achterzijde
Voor helder zicht naar achteren heeft DENSO wisserbladen  
voor de achterruit. Met alle kenmerken en voordelen van  
de Conventionele ruitenwissers en met twee varianten  
‘easy fit’ bevestiging. Het assortiment omvat acht 
onderdeelnummers, die in totaal 172 toepassingen afdekken.  
Er zijn vijf maten beschikbaar: 250mm (10inch), 280mm (11inch), 
300mm (12inch), 350mm (14inch), 400mm (16inch).

Dynamisch ontwerp
>  Volledig gecoate, stijlvolle, matzwarte ruitenwisser
>  Aerodynamische, onopvallende vormgeving 
>  Zeer eenvoudige bevestiging aan de  

ruitenwissersarm
>  Geïntegreerd montagesysteem

Superieure prestaties
>  Standaardframe zorgt voor superieure  

grip op de voorruit
>   Stevig rubber ruitenwisserblad met grafietcoating  

voor vloeiende, efficiëntere wisprestaties

Gebruikersgemak
> Overzichtelijk samengesteld assortiment
>  Nu met twee connectoren (9x3 en 9x4)  

leverbaar voor nog meer toepassingen

Superieure prestaties
>  Exacte aanpassing aan de mate van  

buiging van de voorruit betekent  
optimale efficiëntie

>  De drukverdeling over de totale lengte  
van het wisserblad staat garant voor maximaal  
contact met de voorruit; dit garandeert uitstekende 
zichtbaarheid en veiligheid in slechte  
weersomstandigheden

>  Aerodynamisch profiel garandeert topprestaties,  
zelfs op hoge snelheid 

>  Gewapend tegen koude weersomstandigheden:  
ontworpen om ijsafzetting te voorkomen

>  Minimaal oppervlak reduceert windgeruis

Snelle montage
>  Bevestiging gelijk aan het origineel vergemakkelijkt  

het wisselen van ruitenwissers, 
zonder hulp van een adapter

Innovatief ontwerp
>  Stijlvol en geavanceerd design
>  Geïntegreerde aerodynamische spoiler

Assortiment
Flatblade 
ruitenwissers

Conventionele  
ruitenwissers 

Hybride  
ruitenwissers 

Het assortiment ruitenwissers van DENSO is superieur van 
kwaliteit en toonaangevend qua design. Daarnaast biedt het 
klanten in de aftermarket een hoge mate van gemak en een 
ruime keuze.

De flatblade van DENSO glijden nauwkeurig en gelijkmatig 
over elke voorruit en wissen regen en vuil zelfs in de meest 
barre weersomstandigheden. Gestroomlijnd ontwerp en lange 
levensduur maken dit tot een allround oplossing die elke 
automobilist zal aanspreken.

Qua wisserblad heeft de consument bij conventionele 
wissers de keuze uit vier geavanceerde profielen, passend 
bij verschillende soorten voorruiten en voertuigtypen. Er is 
daarnaast keuze uit vier verschillende installatiemogelijkheden 
plus drie clipopties, passend bij de behoeften van de klant.

Topprestaties en geavanceerd design: DENSO’s  
aerodynamische Hybride bladen zijn ontworpen met een 
geïntegreerde volledig gecoate blad en ruitenwisserarm. 
Daarmee biedt DENSO automobilisten nu al de mogelijkheid 
om over de wistechnologie van de toekomst te beschikken.
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