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>  Samma teknik och kvalitet som originaldelar garanterar  
torkförmågan

> Extra kraftig konstruktion som håller längre
> Överlägsna prestanda
> Komprimerat produktsortiment
>  Brett utbud som passar de flesta europeiska och asiatiska 

bilmodeller

Med unika funktioner, överlägsna kvalitetsmaterial och
tillverkning med originalkvalitet, ger DENSO torkarblad
föraren ett brett och säkert synfält oavsett väder.

DENSO torkarblad originalmonteras på bland annat Opel
Insignia, Citroën C-Crosser, Peugeot 4007, Toyota Auris och
Toyota IQ. DENSO torkarblad föredras av världens största
biltillverkare.

DENSO:s utbytesblad Standard, Flat och Hybrid håller alla
samma enastående kvalitet. Endast 118 artikelnummer
passar i fler än 1 500 tillämpningar och det finns DENSO
torkarblad till 95 % av den europeiska bilparken – det
enhetligaste produktprogrammet på eftermarknaden.

Det är därför det bara är ett namn som gäller när torkarbladen
behöver bytas: DENSO.

Fantastiska prestanda

Det självklara
förstahandsvalet



DENSO-programmet omfattar tre huvudsakliga bladtyper
och ett urval enkla fästen, bland annat bajonett, krok och
dubbelskruv.

Standardblad
DENSO:s standardblad, som är ett populärt val för
vardagsbilisten, ger allsidiga hållbara prestanda,
de finns i olika bladtyper och med olika fästen.

Hybridblad
Verkligt avancerad torkarbladsteknik med
originalspecifikationer – utvecklad av DENSO – kombinerar
enastående torkningsprestanda med snygg och integrerad
utformning.

Platta blad
DENSO:s platta torkarblad är intelligent utformade med tät
kontakt på alla typer av vindrutor, och hållbara prestanda utan
ränder i alla väder.

DENSO:s standardtorkarblad:
> Lång livslängd
> Kraftig torkararm helt i metall
> Torkarblad av högkomprimerat gummi
> Effektiv konstruktion
> Effektiv torkkant med jämnt tillskurna kanter
> Lågprofilinlägg som ger perfekt torkningsvinkel
> Åtta jämnt fördelade kontaktpunkter

Torkarblad med spoiler
DENSO:s kunder bland fordonstillverkarna
installerar torkarblad med spoilers som bidrar till
optimala prestanda i höga hastigheter.

Böjda torkarblad
De flesta populära europeiska bilar har ett böjt
torkarblad på passagerarsidan så att bladet följer
vindrutans och motorhuvens form.

Bakre Torkblad
För ytterligare bekvämlighet, DENSO: s standardteknik 
för bakre torkarblad med tydligare backspegelsynlighet 
för föraren. Erbjuder alla funktioner och fördelar med våra 
standardtorkarblad, och två typer av snabb-kopplingar.  
I sortimentet ingår åtta (8) artikelnummer som täcker  
totalt 172 nya applikationer. Fem längder: 250 mm,  
280mm, 300mm, 350mm och 400mm.

Dynamisk utformning
> Snygg mattsvart, heltäckt konstruktion
> Diskret formgivning med låg profil
> Mycket enkel att fästa på torkararmen
> Integrerat fäste

Fantastiska prestanda
>  Ryggraden i bladet garanterar överlägsen  

kontakt mot vindrutan
>  Styvt, grafitbelagt gummiblad ger mjukare  

och effektivare torkning
> Komprimerat produktsortiment

Enkelt för kunden
> Praktiskt och enhetligt produktutbud
>  Nu finns två 9*3 och 9*4 krokar/- fästen  

för fler program

Överlägsna prestanda
>  Exakt anpassning till vindrutans buktning  

ger optimal verkningsgrad
>  Jämnt tryck över hela bladlängden ger  

maximal kontakt med vindrutan och  
garanterar sikten och säkerheten i dåligt väder

>  Aerodynamisk profil garanterar suveräna  
prestanda även i höga hastigheter

> Klarar kyla – ingen nedisning
> Mindre yta minimerar vindljud från bladen

Enkel installation
>  Innovativt torkararmsfäste förenklar byte,  

genom att adapter inte behövs

Innovativ design
> Elegant utformning utan klamrar
> Integrerad aerodynamisk spoiler

Modeller Platta bladStandardblad Hybridblad
Förutom överlägsen originalkvalitet och avancerad konstruktion
erbjuder DENSO:s program för eftermarknadskunder
fullständig frihet i valet av torkarblad.

DENSO: s platta torkarblad tätar perfekt mot alla typer
av vindrutor och håller rent från regn och partiklar, även
i värsta möjliga väder. Elegant form och lång livslängd
uppskattas av alla förare.

DENSO:s standardblad finns med fyra olika avancerade
bladprofiler för att passa olika typer av vindrutor och fordon.
Det finns också fyra olika fästen och tre olika klämmor för att
passa dig och dina kunder.

DENSO:s lågprofil hybridblad kombinerar avancerade
prestanda med sofistikerad utformning, och är
konstruerade med integrerat, heltäckt blad och torkararm.
Denna är framtidens torkarteknik, som du och dina kunder
får del av redan nu.
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