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>  Technologia oryginalnego wyposażenia i gwarancja  
wycierania wysokiej jakości

> Bardzo trwałe o długiej żywotności
> Doskonała skuteczność wycierania
> Wygodnie skonsolidowana gama produktów
>  Szeroki zakres zastosowań w pojazdach produkowanych  

w Azji i w Europie

Wycieraczki DENSO, charakteryzujące się unikatowym
projektem, wykonane z materiałów doskonałej jakości
zgodnie z najbardziej wymagającymi normami OEM,
zapewniają kierowcy bezpieczne, komfortowe pole widzenia,
bez względu na pogodę.

Wycieraczki DENSO zostały wybrane przez czołowych
światowych producentów samochodów i montowane są
jako oryginalne wyposażenie w modelach takich jak Opel/
Vauxhall Insignia, Citroën C-Crosser, Peugeot 4007, Toyota
Auris i Toyota IQ.

Wycieraczki DENSO – szkieletowe, płaskie i hybrydowe
– zapewniają taką samą, wyjątkową jakość. Wycieraczki
DENSO, z zaledwie 118 numerami katalogowymi,
obejmującymi ponad 1500 zastosowań, pokrywają 95%
europejskiego rynku samochodowego – jest to najbardziej
skonsolidowany program na rynku wtórnym.

Dlatego, gdy konieczna jest wymiana wycieraczek, wybór
jest tylko jeden: DENSO.

Doskonałość w każdym calu

Naturalnie
pierwszy wybór



Program DENSO oferuje trzy podstawowe typy wycieraczek
i wybór łatwych systemów montażu – typu bagnet, typu
haczyk oraz montaż na dwie śruby.

Wycieraczki szkieletowe
Wycieraczki standardowe DENSO, popularny wybór
codziennych użytkowników samochodów, oferują
całoroczną, długotrwałą eksploatację z możliwością wyboru
różnych piór i opcji montażu.

Wycieraczki hybrydowe
Wyjątkowo zaawansowana, opracowana przez
DENSO technologia wycierania, spełniająca wymagania
specyfikacji pierwszego montażu (OEM), łącząca wyjątkowe
osiągi ze stylową, zintegrowaną konstrukcją.

Wycieraczki płaskie
Płaskie wycieraczki DENSO, z inteligentną konstrukcją
zapewniającą bliski, równy kontakt z każdą szybą, cechuje
długa żywotność i bezsmugowe wycieranie szyb w każdych
warunkach atmosferycznych.

Standardowe wycieraczki DENSO oferują:
> Trwałość
> Mocne ramię, wykonane w całości z metalu
> Pióro z zagęszczonej gumy
> Wydajną konstrukcję
> Wydajną, równo przyciętą krawędź wycierania
>  Niski profil wkładu gumowego gwarantujący  

właściwy kąt wycierania
> Osiem równo rozmieszczonych punktów docisku

Wycieraczki ze spojlerem
Producenci samochodów – klienci firmy DENSO – montują 
wycieraczki ze spojlerem. Opcja ta pozwala utrzymać 
optymalne wycieranie podczas jazdy z dużą prędkością.

Wycieraczki profilowane
W najpopularniejszych samochodach europejskich, na 
przedniej szybie od strony pasażera, stosowane są  
wycieraczki profilowane. Umożliwia to dopasowanie 
wycieraczki do kształtu szyby i pokrywy silnika samochodu.

Wycieraczki tylne
Wycieraczki tylne DENSO zapewniają kierowcom dobrą 
widoczność przez tylną szybę. Łatwy montaż za pomocą 
dwóch typów adaptorów. Osiem numerów katalogowych 
zapewnia łącznie 172 zastosowania. Pięć dostępnych  
długości: 250mm (10 cali), 280mm (11 cali), 300mm  
(12 cali), 350mm (14 cali), 400mm (16 cali).

Dynamiczna linia
>  Całkowicie zamknięta, stylowa, matowa  

obudowa w kolorze czarnym
> Dyskretny, nie rzucający się w oczy kształt
>  Bardzo łatwy montaż na ramieniu wycieraczki
> Zintegrowany system montażu

Doskonałe działanie
>  Rdzeń, umieszczony w obudowie wycieraczki,  

gwarantuje doskonałe przyleganie do  
powierzchni szyby

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

Wygoda klienta
> Wygodnie skonsolidowana gama produktów
>  Haki 9x3 i 9x4 są teraz dostępne dla większej  

liczby zastosowań

Doskonałe działanie
>  Dokładne dopasowanie do profilu przedniej  

szyby w celu zapewnienia optymalnej  
wydajności

>  Równomierny docisk na całej długości  
wycieraczki zapewniający maksymalny kontakt  
z szybą, gwarantujący doskonałą widoczność i 
bezpieczeństwo w ekstremalnych warunkach  
pogodowych

>  Aerodynamiczny profil zapewniający znakomite  
wycieranie, nawet przy dużej prędkości

>  Odporność w niskich temperaturach  
– brak zamarzania powierzchni

>  Zmniejszona powieszchnia minimalizująca  
szum powietrza

Łatwy montaż
>  Innowacyjny sposób montażu ramienia  

ułatwiający wymianę wycieraczki, bez potrzeby  
korzystania z dodatkowego adaptora

Innowacyjny projekt
> Elegancki, opływowy kształt
> Wbudowany spojler

Zakres
Wycieraczki
płaskie

Wycieraczki
szkieletowe

Wycieraczki
hybrydowe

Program wycieraczek DENSO dla rynku wtórnego, obok
doskonałej jakości oryginalnego wyposażenia i zaawansowanej
konstrukcji, oferuje pełną wygodę oraz wybór.

Płaskie wycieraczki DENSO przylegają ściśle i równo do
każdej szyby, tak, aby usuwać z szyby krople deszczu
i zanieczyszczenia, nawet w najgorszych warunkach
atmosferycznych. Dzięki eleganckiemu stylowi i trwałości,
stanowią atrakcyjną całoroczną ofertę dla każdego
użytkownika samochodu.

Szkieletowe wycieraczki DENSO, posiadają cztery
zaawansowane profile dopasowane do różnych szyb i
pojazdów. Do wyboru są również cztery różne systemy
montażowe i trzy opcje zacisków, dopasowane do potrzeb
warsztatu i klientów.

Niskoprofilowe wycieraczki hybrydowe DENSO,
łączące doskonałe działanie z wyrafinowanym
wzornictwem, wyróżnia całkowicie zasłonięte pióro
zintegrowane z ramieniem, przybliżające Klientom firmy
technologię, która jest przyszłością wycieraczek.
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