Refills – wymienne piórka do wycieraczek
Zalety + korzyści dla Ciebie

Jakość wykonania piórek do wycieraczek
Korzyści:
-

przyjazne dla środowiska
korzystna cena
można stosować do większości marek i modeli samochodów
prosty i szybki sposób montażu
odporne na działanie wysokiej temperatury oraz kwasów
nie wymagają dużej przestrzeni magazynowej

Instrukcja montażu:
Krok nr 1

Krok nr 2

Krok nr 3

W pierwszej
kolejności należy
przy użyciu
kombinerek usunąć
z wycieraczki starą
gumę wraz
z metalowymi
uchwytami
mocującymi.

Przy użyciu klina z
tworzywa
sztucznego należy
ustalić jednakowy
odstęp między
metalowymi
uchwytami
mocującymi profil
piórka.

Następnie należy
wprowadzić profil
piórka między
metalowe uchwyty
wycieraczki.

Art. nr

Długość mm /cal

Krok nr 4

Krok nr 5

Wciskamy metalowy
zacisk mocujący w
ostatni uchwyt
mocujący pióro
wycieraczki.
Potem przy użyciu
kombinerek można
lekko ścisnąć każdy
uchwyt mocujący.
Należy pamiętać
aby zacisk
mocujący znajdował
się u dołu
wycieraczki,
zapewnia
to prawidłową
pracę wycieraczki.

Pozostałość piórka
odcinamy przy
pomocy szczypiec
lub nożyc
pozostawiając około
1,5 cm
piórka na zewnątrz i
gotowe.

Szerokość profilu

Docelowa grupa klientów

63 610

610/ 24”

6.3 mm

AT 750

750/29”

-

Nowe modele : Mercedesa, VW, Audi, BMW, Fiat, Alfa,
Porsche ,Kia, Nissan, Renault, Ford, Seat, Skoda,
Mazda, Volvo, Peugeot, Citroen

63 750

750/29,5”

6.3 mm

Warsztaty samochodowe, naprawa szyb
samochodowych oraz opon, warsztaty
elektromechaniczne, łodzie, firmy spedycyjne, maszyny
rolnicze i budowlane

8.5 mm

Warsztaty naprawy szyb samochodowych oraz opon,
warsztaty elektromechaniczne, łodzie, firmy spedycyjne,
maszyny rolnicze i budowlane

8.5 mm

Busy

Ciężarówka
85 750

750/29,5”

Ciężarówka
851050

80%

1050/41”

20 %

Warsztaty samochodowe, naprawa szyb
samochodowych oraz opon, warsztaty
elektromechaniczne, łodzie.

Korzyści wynikające z użycia piórek do wycieraczek SWISSINT
Profil Refills Swissint
1. Maksymalnie 3 różne piórka Swissint
pokrywają zapotrzebowanie dla większości
marek i modeli samochodów Dzięki czemu do
przechowywania tych produktów potrzebne
jest niewiele miejsca w magazynie.

2. W znaczący sposób oszczędzamy czas Nie
tracimy czasu na szukanie właściwej
wycieraczki. Piórka Swissint wymienia się
szybko i gotowe.

Wycieraczki tradycyjne
Do magazynowanie potrzebna jest duża i
kosztowna przestrzeń magazynowa.

Szukanie właściwej wycieraczki zajmuje dużo
czasu oraz kosztuje dużo pieniędzy

3. Jakość wykonania piórek do wycieraczek jest Tanie wycieraczki mają krótką żywotność w
porównywalna do jakości oryginalnych
wycieraczek.

4. Duże korzyści dla warsztatu oraz klienta.

porównaniu z piórkami do wycieraczek Swissint
oraz oryginalnymi wycieraczkami

Oryginalne wycieraczki są drogie w zakupie

Piórka wymienne Swissint przynoszą więcej
zysku dla warsztatu oraz oszczędność dla
klienta w porównaniu do tradycyjnych
wycieraczek

5. Oryginalny szkielet wycieraczki pozostaje na
samochodzie.

6. Przyjazny dla środowiska, niewielka ilość
odpadów, w przypadku wymiany piórek
wytwarzamy znacznie mniej odpadów.

7. Odporne na działanie temperatury oraz
kwasów. Odporność na działanie temperatury
oraz kwasów jak również żywotność
wymiennych piórek Swissint jest najlepsza
na rynku.

Każdy model samochodu, który jest testowany
w tunelu aerodynamicznym musi posiadać
oryginalny szkielet wycieraczki
W przypadku wymiany całych wycieraczek
wytwarzamy więcej odpadów

Odporność na działanie temperatury oraz
kwasów oryginalnych wycieraczek wynosi od

- 65°C do + 65°C

-65 C bis +123 C
8. W przypadku nowych samochodów wymiana
wycieraczek na nowe następuje dopiero po
upływie 2 – 3 lat. W tym momencie można
szybko zastąpić je korzystnymi cenowo
piórkami Swissint.

W przypadku nowych samochodów wymiana
wycieraczek na nowe następuje po upływie 2-3
lat. Wymiana kompletnych wycieraczek jest
bardzo droga.

9. Optymalne uzupełnienie Piórka do
wycieraczek Swissint są optymalnym
dodatkiem do każdego rodzaju asortymentu
sprzedaży.

Każdy warsztat powinien posiadać w swojej
ofercie piórka do wycieraczek Swissint

