Αφέσου
στην ποιότητα
Yαλοκαθαριστήρων
Würth

4 λόγοι αλλαγής υαλοκαθαριστήρα

Υπερπηδήσεις

Παραλείψεις

Γραμμές

Θόρυβος

Η υποστήριξη και η επιδίωξη υψηλών αποδόσεων ανήκει
εξολοκλήρου στην εταιρική κουλτούρα.
Έτσι και οι Υαλοκαθαριστήρες WÜRTH αποτελούν την καλύτερη λύση
για το αυτοκίνητό σας. Το γεγονός ότι καθαρίζουν το παρμπρίζ
850.000 φορές, μέγεθος που αντιστοιχεί σε περίπου 90 γήπεδα
ποδοσφαίρου, σας κάνουν να είστε βέβαιοι για την απόδοση
καθαρισμού, την αυξημένη οδηγική ασφάλεια και συνάμα την άριστη
ορατότητα ακόμα και τις νυχτερινές ώρες.
Είναι γεγονός ότι ο Όμιλος Wϋrth δε θέλει απλώς να ικανοποιήσει,
αλλά να ενθουσιάσει τους πελάτες του με αισιοδοξία, δυναμισμό και
υπευθυνότητα. Έτσι η ποιότητα, σε συνδυασμό με την εξαιρετική τιμή
προμηνύουν έναν συνδυασμό… απόλυτης ικανοποίησης!

Κωνσταντίνος Καραναστάσης
Auto / Junior Category Manager
Chemicals

4 λόγοι που πρέπει να αλλάξεις
τους υαλοκαθαριστήρες του οχήματός σου.

Υπερπηδήσεις
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Παραλείψεις

Γραμμές

Θόρυβος
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Σύνδεσμος (προσαρμογέας)
•Π
 ροεγκατεστημένος: γάντζος τύπου U 9x3 ή
γάντζος πολλαπλών χρήσεων.
•Π
 ροσαρμογέας πολλαπλών χρήσεων:
διαθέσιμος για γάντζους τύπου U 9x3, 9x4,
για πλαϊνό πίρο, πίρο στον βραχίονα και τύπο
μπαγιονέτας.

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ MONOI BASIC

•Έ
 νωση με περτσίνι από ανοξείδωτο ατσάλι.
•Μ
 ηδαμινή τριβή μεταξύ των εξαρτημάτων.
• Αυξημένη διάρκεια ζωής και ευκαμψία.

Υαλοκαθαριστήρες επιβατικών οχημάτων κατάλληλοι
για βραχίονες με γάντζο, πίρο ή τύπου μπαγιονέτ.

• Έλασμα.
• Υψηλή αντιδιαβρωτική αντοχή.
• Ομαλή κατανομή της πίεσης.

Έκδοση

Κωδ. αρ.

280 mm/11”

0848 370 280

Πρακτική συσκευασία με οπή
• Χαμηλό κόστος αποθήκευσης.
• Δεν απαιτείται μεγάλο απόθεμα.
• Οπτικά ελκυστικός σχεδιασμός.

300 mm/12”

0848 370 300

325 mm/13”

0848 370 325

350 mm/14”

0848 370 350

380 mm/15”

0848 370 380

Προστασία ακμών
• Μάκτρο από φυσικό λάστιχο με επίστρωση από γραφίτη ειδικής
σύνθεσης.
• Εξαιρετικά ομαλή λειτουργία.
• Αντοχή στην ακτινοβολία UV και το όζον.
• Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας.
Σύστημα μεταλλικής μπάρας με ανοξείδωτα περτσίνια
• Αντοχή στις καιρικές επιδράσεις (72 ώρες σε δοκιμή αντοχής με
ψεκασμό αλατώδους ομίχλης κατά DIN EN ISO 9227).
• Καλή επαναπλήρωση (συστήνουμε να επωφεληθείτε από τη
δυνατότητα επαναπλήρωσης που προσφέρουμε).

400 mm/16”

0848 370 400

425 mm/17”

0848 370 425

450 mm/18”

0848 370 450

475 mm/19”

0848 370 475

500 mm/20”

0848 370 500

525 mm/21”

0848 370 525

550 mm/22”

0848 370 550

600 mm/24”

0848 370 600

650 mm/26”

0848 370 650

700 mm/28”

0848 370 700

Σημείωση
Βεβαιωθείτε ότι το παρμπρίζ είναι καθαρό από λάδια, κερί, πίσσα
και άλλους ρύπους ώστε να μη μειωθεί η διάρκεια ζωής. Οι
υαλοκαθαριστήρες παρμπρίζ θα πρέπει να αντικαθιστώνται όταν
μειωθεί η απόδοση καθαρισμού ή όταν μένουν ίχνη επάνω στο
παρμπρίζ. Συστήνουμε να αντικαθιστάτε τους υαλοκαθαριστήρες
κάθε 6 μήνες.
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• Επίστρωση γραφίτη
• Κορυφαία απόδοση καθαρισμού και αντοχή
• Μειωμένος θόρυβος, χωρίς τριγμούς

Τεμ./Συσκ.

1/1

Πεδίο εφαρμογών
Προσαρμογέας 3 σε 1:1 τεμ, προεγκατεστημένος, κατάλληλος για τους παρακάτω βραχίονες:
• 9 x 3 mm και 9 x 4 mm με κλιπ τύπου U.
• 4,8 mm με πλευρικό πίρο και 6,35 mm με πλευρικό πίρο.
• 7,3 x 2,7 mm τύπου μπαγιονέτ.
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ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ FLATBLADE MULTI
Τύπος πολλαπλών χρήσεων
Ταιριάζει στο 98% των μοντέλων αυτοκινήτων.

Αεροδυναμική αεροτομή
Μείωση θορύβου και βελτιωμένη αποδοτικότητα
στις υψηλές ταχύτητες.

Καμπύλο σχήμα
Επιτρέπει την ομοιόμορφη πίεση του υαλοκαθαριστήρα επάνω στο παρμπρίζ. Προσαρμόζεται
άψογα στα διάφορα σχήματα των παρμπρίζ και
εγγυάται πιο αποτελεσματικό καθαρισμό.

Υψηλής ποιότητας ανθρακοχάλυβας
Μεγάλη ελαστικότητα.

100% φυσικό λάστιχο
Πιο ομαλή και αθόρυβη λειτουργία καθαρισμού.

Ενίσχυση από ανοξείδωτο
χάλυβα
• Μεγαλύτερη σταθερότητα
• Απουσία κραδασμών
• Μεγαλύτερο βάρος

Ενισχυμένη
κατασκευή
με μέταλλο

Εξωτερική επιφάνεια με
μεγαλύτερο πλάτος

Εύκολη
τοποθέτηση

Διπλό ανοξείδωτο
ελατήριο

Αεροδυναμική αεροτομή από υλικό TPR
• Πολύ ανθεκτικό στη γήρανση
• Με καλή θερμοκρασιακή αντοχή
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Υψηλής ποιότητας ανθρακοχάλυβας
Η καμπυλωτή σχεδίαση επιτρέπει την ισορροπημένη
κατανομή των φορτίων, εξασφαλίζει τη σωστή επαφή
σε παρμπρίζ διαφόρων σχημάτων και εγγυάται πιο
αποτελεσματικό καθαρισμό.

100% φυσικό λάστιχο + ανοξείδωτος χάλυβας
• Κατάλληλος για διάφορα κλίματα, αντοχή στις υψηλές
και στις χαμηλές θερμοκρασίες
• Κατάλληλος για υψηλές ταχύτητες
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ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ FLATBLADE MULTI

Περιεχόμενα
Ένας υαλοκαθαριστήρας τύπου flatblade multi με προστατευτικό
κάλυμμα, τοποθετημένος προσαρμογέας πολλαπλών χρήσεων
που ταιριάζει στον βραχίονα υαλοκαθαριστήρα (Retro Fit) και 9
διaφορετικοί τύποι προσαρμογέων OE κατάλληλοι για τους περισσότερους τύπους νέων αυτοκινήτων (Direct Fit).
Ασφάλεια
Βεβαιωθείτε ότι το παρμπρίζ είναι καθαρό από λάδια, κερί, πίσσα
και άλλους ρύπους ώστε να μην μειωθεί η διάρκεια ζωής.

Πρωτοποριακό σύστημα προσαρμογέων πολλαπλής
χρήσης
•	Προσυναρμολογημένος προσαρμογέας γενικής χρήσης.
•	Αντικαθιστά τους κοινούς κωνικούς υαλοκαθαριστήρες ώστε να
ταιριάζουν στους νεότερους τύπους παρμπρίζ.
•	Ταιριάζει στους περισσότερους βραχίονες υαλοκαθαριστήρων
των οχημάτων νέας γενιάς.

Έκδοση

Κωδ. αρ.

350 mm / 14“
375 mm /15“
400 mm / 16“
425 mm / 17“
450 mm / 18“
475 mm / 19“
500 mm / 20“
525 mm / 21“
550 mm / 22“
575 mm / 23“
600 mm / 24“
625 mm / 25“
650 mm / 26“
675 mm / 27“
700 mm / 28“

0848 020 350
0848 020 375
0848 020 400
0848 020 425
0848 020 450
0848 020 475
0848 020 500
0848 020 525
0848 020 550
0848 020 575
0848 020 600
0848 020 625
0848 020 650
0848 020 675
0848 020 700

Προστατευτικό
κάλυμμα
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Βελτιωμένη αεροδυναμική
Βελτιωμένη αποδοτικότητα στις υψηλές ταχύτητες, σε σύγκριση με
τους κοινούς υαλοκαθαριστήρες.
Μία ενιαία συσκευασία για πολλούς τύπους αυτοκινήτων
•	Ταιριάζει σε πολλούς τύπους, χάρη στα διαφορετικά διαθέσιμα
μήκη – δυνατότητα προσαρμογής.
•	Χαμηλό κόστος αποθήκευσης και λιγότερος απαιτούμενος
χώρος στην αποθήκη.

Προσυναρμολογημένος
προσαρμογέας τύπου „U“ (1 τεμ.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μονή
συσκευασία

Σετ προσαρμογέων OE (9 τεμ.)

Τεμ./Συσκ.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10/1
10/1
10/1
10/1
10/1
10/1
10/1
10/1
10/1
10/1
10/1
10/1
10/1
10/1
10/1

Γραφίτης

Συμβουλή
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια του παρμπρίζ είναι καθαρή, προτού
αντικαταστήσετε τους υαλοκαθαριστήρες.
Εφαρμογή
• Μπορούν να τοποθετηθούν στην πλευρά οδηγού και συνοδηγού.
•Κ
 ατάλληλοι για παλαιότερα αυτοκίνητα, τα οποία αναβαθμίζονται με τη νέα τεχνολογία υαλοκαθαριστήρων flatblade multi
(Retro Fit).
• Κατάλληλοι για αυτοκίνητα νέας γενιάς που χρησιμοποιούν
ήδη τη νέα τεχνολογία υαλοκαθαριστήρων Flatblade Multi
(Direct Fit).

Τοποθέτηση / Τύποι προσαρμογέων
Αρ.

Τύπος
βραχίονα

Προσαρμο- Τοποθέτηση
γέας

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Δείτε σχετικά video στο κανάλι μας στο You Tube.

Παντός καιρού
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ STAND
ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Δείτε ακόμη!

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΣΤΑΝΤ
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ 7 ΘΕΣΕΩΝ
Κωδ. αρ. 5995 000 553

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΟΜΩΝ
500ML / 5L / 20L
0893 470...

ΤΡΟΧΗΛATO ΣΤΑΝΤ ΜΟΝΩΝ
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ
14 ΘΕΣΕΩΝ
Κωδ. αρ. 5995 000 554
ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜOY
MICROACTIVE ΜΠΛΕ/
ΚΟΚΚINO / ΠΡΑΣINO 40Χ40
0899 900 13...

Andrea Araouzou A’,
Industrial Area Ypsonas, 3056
P.O. Box 54627, 3726, Limassol, Cyprus
Phone: +357 25 25 40 25,
Fax: +357 25 25 45 25
Email: info@geosantro.com

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ
0899 800 209

