
DENSO EUROPE B.V.
Hogeweyselaan 165
1382 JL Weesp
Olanda

www.denso.ro

Cu siguranţă 
prima alegere

Cu caracteristici de design unice, materiale de calitate 

superioară şi producţie de calitate OEM, ştergătoarele 

DENSO oferă şoferilor o vedere sigură şi confortabilă, 

indiferent de condiţiile de vreme.

Montate ca echipament original pe maşini cum ar fi 

Opel/Vauxhall Insignia, Citroën C-Crosser, Peugeot 4007, 

Toyota Auris şi Toyota IQ, BMW, Suzuki, Honda, Mini, 

ştergătoarele DENSO sunt alese de producătorii de maşini 

din întreaga lume. 

Ștergătoare convenţionale, hibrid şi Flat de la DENSO 

asigură aceeaşi calitate excepţională si pentru After Market.  

Oferind peste 1500 de aplicaţii cu numai 118 coduri, există

o acoperire DENSO pentru 95% din parcul auto european

– unul din cele mai consolidate programe After Market.

De aceea, atunci când aveţi nevoie de un ştergător nou, 

alegerea poate fi cu siguranța DENSO.

>  Tehnologia şi calitatea echipamentelor originale 
garantează performanţe excepţionale de ştergere.

> Extrem de durabile, pentru o durată extinsă de viaţă

> Performanţe superioare de ştergere

> Gamă convenabil consolidată

>  Acoperire largă şi aplicaţii unice pentru 
vehicule din Asia şi Europa

Performanţă vizibilă

Ștergătoare de parbriz

Prezentare 
generală

Ștergătoare DENSO
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Ștergătoare standard Ștergătoarele hibrid Ștergătoare plate
Ștergătoarele convenţionale de la DENSO oferă o selecţie 
de patru tipuri de lame avansate care să se potrivească 
nevoilor diferitelor tipuri de parbrize şi vehicule. 
De asemenea, puteţi alege dintre patru sisteme de instalare 
şi trei opţiuni de prindere care să vi se potrivească dvs. 
şi clientului dvs.

Combinând performanţele avansate cu design-ul 
sofisticat, Ștergătoarele hibrid de la DENSO, cu un design 
compact sunt proiectate cu o carcasa aerodinamica, care 
acopera lama şi mecanismul metalic – oferind clienţilor 
accesul unic la tehnologia viitorului în materie 
de ştergătoare.

Ștergătoarele plate de la DENSO se aşează foarte bine 
şi uniform pe fiecare parbriz şi îndepărtează stropii de ploaie 
şi murdăria chiar şi în cele mai rele condiţii de vreme. 
Cu un aspect modern şi o durată lungă de viaţă, acestea 
oferă toate calităţile oricărui şofer.

Gamă Trei tehnologii 
avansate

Eficienţa 
în acţiune

Tehnologia 
viitorului

Proiectare 
personalizată

Pe lângă calitatea OE superioară şi design-ul avansat, 
programul After Market DENSO pentru ştergătoare oferă 
o gamă variată şi convenabilă.

Programul DENSO oferă trei tipuri esenţiale de ştergătoare 
şi o selecţie de opţiuni de montare, inclusiv sisteme de 
instalare cu baionetă, cârlig sau şurub. 

O alegere populară pentru fiecare şofer, ştergătoarele 
convenţionale DENSO oferă performanţe complete şi de 
durată, cu o selecţie de diverse lame şi opţiuni de instalare.

Tehnologie de curăţare cu adevărat avansată, 
conform specificaţiilor OEM - dezvoltată 
de DENSO - combină performanţele excepţionale 
de curăţare cu design-ul stilizat, integrat.

Tehnologie inteligentă pentru contactul strâns, uniform 
pe orice parbriz; ştergătoarele cu lamă plată de la DENSO 
asigură performanţe de durată, fără a lasa urme, indiferent 
de vreme.

Ștergătoarele standard de la DENSO oferă:
> Durabilitate

> Braţ solid, integral metalic

> Lama din cauciuc de înaltă compresie

> Design eficient

> Margine de curăţare eficientă cu profil tăiat 
 uniform

>  Inserţii compacte care asigură un unghi 
perfect de curăţare

> Opt puncte de contact distanţate egal

Ștergătoare cu spoiler
Clienţii DENSO, producători de maşini, aleg 
ştergătoarele cu spoiler. Acesta facilitează 
performanţele optime de curăţare în timpul 
rulării la viteze mari.

Ștergătoare curbate
Cele mai populare maşini din Europa folosesc 
lame curbate pe partea pasagerului. Acestea 
permit ştergătorului să urmărească forma 
parbrizului şi capotei maşinii.

Ștergătoare lunetă
Adăugând un plus de confort, ştergătoarele de 
parbriz DENSO asigură o vizibilitate posterioară 
mai bună a conducătorilor auto, oferind toate 
caracteristicile şi beneficiile ştergătoarelor 
standard, alături de două tipuri de conectori uşor 
de fixat. 

Gama include opt coduri ce acoperă un număr 
total de 172 de aplicații. Există cinci lungimi 
disponibile: 250mm (10inch), 280mm (11inch), 
300mm (12inch), 350mm (14inch), 400mm 
(16inch).

Design dinamic
> Corp negru mat, compact, stilizat 
 şi complet acoperit
> Profil aerodinamic inovator ce asigură 
 performanțe superioare la viteze mari.
> Uşor de ataşat pe braţ
> Sistem de montare integrat

Performanţe superbe
>  Mecanismul de prindere al lamei asigură o 

suprafaţă superioară de sprijin pe parbriz
>  Lamele rigide din cauciuc, acoperite 

cu grafit, pentru o mai buna performanță 
de ştergere

Covenabil pentru client
> Gamă compactă consolidată convenabil
> Uşor de identificat – în componența 
 codului este indicata lungimea 
 ştergătorului
> De acum sunt disponibile două cârlige 9*3 
şi 9*4, pentru mai multe aplicații

Performanţe superioare
>  Proiectare precisă pentru a se potrivi 

curbei parbrizului dvs. pentru eficienţă 
optimă

>  Distribuirea uniformă a presiunii 
pe întreaga lungime a lamei asigură 
contactul maxim cu parbrizul şi 
o vizibilitate şi siguranţă excelentă 
în condiţii extreme de vreme

>  Profilul aerodinamic asigură performanţe 
excepţionale chiar şi la viteze ridicate.

>  Rezistenţă în condiţii de vreme rece 
- fără îngheţarea structurii superioare.

>  Suprafaţa redusă minimizează zgomotul 
generat în condiţii de vânt.

Uşor de montat
>  Modelul inovator al braţului facilitează 

înlocuirea fără a necesita un adaptor

Design inovator
>  Aspect elegant, fără braţ
>  Spoiler aerodinamic integrat


