Cam Silecekleri İçin Yedek Lastik

Nerede Hangi Silecek Lastikleri Kullanılır?
Araç Tamirhaneleri
1 x BİNEK ARAÇ
63610
1 x BİNEK ARAÇ
63750
1 x BİNEK ARAÇ
AT 750 Mercedes, VW, Audi, BMW, Fiat, Alfa, Porsche, Kia, Honda, Nissan,
Renault,Ford, Seat, Skoda, Mazda, Volvo, Peugeot, Citroen
Amerikan Araçları
1 x BİNEK ARAÇ
1 x BİNEK ARAÇ

63610 küçük
85610

Klasik Otomobiller (Oldtimer)
1 x BİNEK ARAÇ 85610
Lastikçiler, Oto Camcılar
1 x BİNEK ARAÇ 63610
1 x BİNEK ARAÇ 63750
1 x BİNEK ARAÇ 85750
Tarım Makineleri, İnşaat Makineleri
1 x BİNEK ARAÇ
63610
1 x AĞIR TAŞITLAR 63750
Ulaşım ve Taşıma Firmaları
1 x BİNEK ARAÇ
63750
1 x AĞIR TAŞITLAR 85750
Otobüs İşletmeleri
1 X AĞIR TAŞITLAR 851050

Eski lastiği silecek
iskeletinden çıkartın.
Metal çubukları metal
tutucudan çıkartın.

Bu şekilde yeni
yedek lastik doğru
olarak yerleştirilir.

Yedek Lastiğe yer
açmak için kamayı
metal ucundan
geçirin.
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Fazlalıkları
kesin (1.5 cm
bırakın)

Neden “Swissint Refill” Yedek Silecek Lastiği kullanmalısınız?

Swissint Refill

Normal Silecek Lastikleri
Büyük depolar mı?
Fazla stok yapmayı kimse
istemez.

En fazla üç çeşit silecek lastiği ile,
tüm araç modellerini kapsar.
Depolamada yer kazandırır.
610 mm
750 mm

750 mm

Zaman kazandırır.
Doğru silecek lastiğini aramakla
zaman kaybettirmez.

Doğru silecek lastiğini
aramakla zaman
kaybederseniz
masraflarınız artar.

Kalitelidir.
Swissint Refill silecek lastiklerinin
orijinal sileceklerden farkı yoktur.

Ucuz silecek lastikleri
orijinal sileceklere göre
çok daha çabuk
aşınırlar.

Tasarruf sağlar.
Swissint Refill ile, normal silecek
lastiklerine göre daha fazla
kazanç sağlarsınız. Swissint Refill
silecek lastiklerinin fiyatları orijinal
sileceklerden 50% civarında daha
uygundur.

Orijinal silecek lastiklerini
daha pahalı satın alırsınız.

2

Swissint Refill

Normal Silecek Lastikleri

5. Orijinal silecekler aracın üzerinde
takılı kalır.
Böylece
Swissint
Refill
aracın
aerodinamik özelliklerini etkilemez.
Yalnızca lastikler değiştirildiğinden
orijinal silecek iskeleti araç üzerinde
kalmaya devam eder.

Her araç rüzgar
tünelinde test edilmiştir.
Aracın buradaki
özelliklerini koruyabilmesi
için orijinal sileceklere
ihtiyacı vardır.

Çevreye duyarlıdır, daha az atık
üretir.
Çünkü değiştirilen yalnızca
sileceğin lastik kısmıdır.

Sileceğin tamamını
değiştirirseniz çöpe daha
fazla ürün atmış olursunuz.

Isıya ve asitlere karşı dayanıklıdır.
Swissint Refill silecek lastiklerinin
ısıya ve asitlere karşı dayanıklılığı
piyasadaki tüm benzerlerinden
daha üstündür.

Diğer marka orijinal cam
sileceklerinin ısıya
dayanıklılıkları -

65˚C’den +65˚C’ye
kadardır.

-65˚C’den +123˚C’ye kadar
ısıya dayanıklıdır.
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Yeni araç modelleri için uygun
cam sileceklerinin piyasaya
çıkması iki-üç yıl sürer. Swissint
silecek lastikleri ise yeni
modellerde hemen kullanılabilir.

Yeni araçlar için özel
üretilen yeni tip cam
silecekleri oldukça
pahalıdır.

İdeal bir tamamlayıcı üründür.
Yedek silecek lastiklerimiz, satışını
yaptığınız ürün çeşitleri için çok iyi bir
tamamlayıcıdır.

Swissint Refill silecek
lastiklerinin
avantajlarından her
kullanıcı faydalanmaldır.
Son derece yararlı ve
sorun çözücü bir ürün
olduğundan, her
işyerinde mutlaka
bulunması
gerekmektedir.

Yalnızca iki veya üç çeşit silecek lastiği alarak, işyerinizdeki ihtiyacı %100 oranında
karşılayabilirsiniz.

Siz de bir paket sipariş verin.
Swissint Refill Silecek Lastiklerinin Özellikleri:
- Cevreye duyarlı
- Hesaplı
- Tüm araçlara uygun
- Değiştirilmesi kolay
- Isıya ve asitlere dayanıklı
- Kolay4 satılır, yer kaplamaz

