Swissint Refill– Ablaktörlőgumi
A gyári ablaktörlőkkel megegyező minőség

A Würth Refill előnyei:
- Környezetbarát,
- Költséghatékony,
- Minden gépjárműtípusra kapható,
- Könnyen cserélhető,
- Hő- és saválló,
…és nem kell üzletbe menni érte!

ilyen egyszerűen működik
1.
A meglévő,
régi gumit
fogóval
kihúzzuk a
keretből.

2.
Az éket
keresztülhúzzuk a fémfoglalaton,
hogy a nyílás
kellően tág
legyen az
ablaktörlőguminak.

3.
Helyes
irányból
húzzuk be az
ablaktörlőgumit a
fémfoglalatba.

4.

5.

A képen
behúzott
ablaktörlőgumi végét
biztosítsuk le
a képen
látható
módon.

Fontos! A
túlnyúló
részt kívülről
kb. 15 mm-re a
keret végétől
vágjuk le!

Melyik ablaktörlőgumi, melyik gépjárműhöz?

CIKKSZÁM

HOSSZ CM/ZOLL

PROFILSZÉLESSÉG

CÉLCSOPORTOK

63610

610/24“

6.3 mm

AT 750

750/29“

-

63750

750/29.5“

6.3 mm

85750

750/29.5“

8.5 mm

851050

1050/41“

8.5 mm

Auto-, Hajó-, Szélvédő és Gumijavítók,
Új Generációjú: Mercedes, VW, Audi,
BMW, Fiat, Alfa, Porsche, Kia, Honda,
Nissan, Renault, Ford, Seat, Skoda,
Mazda, Volvo, Peugeot, Citroen
Auto-, Hajó-, Szélvédő és Gumijavítók,
Fuvarozók, Mezőgazdasági és
építésigépek
Szélvédő és Gumijavítók, Fuvarozók,
Hajók, Mezőgazdasági és munkagép
javítók
Buszok, Tehergépjárművek

Sablon
Sablon

6.3 mm
8.5 mm

Szgk.
Tgk.

6300
8500

Miért használjon Swissint Refill ablaktörlőgumit?

Swissint Refills
1. MAXIMUM 3 KÜLÖNBÖZŐ FAJTA SWISSINT
REFILL ELEGENDŐ MINDEN GÉPKOCSI
TÍPUSHOZ.
ÍGY NAGYON KICSI TÁROLÓHELYET IGÉNYEL.

2. Rengeteg időt takarít meg.

Normál ablaktörlő
ÓRIÁSI RAKTÁRHELYISÉG?
NEM, AZT SENKI NEM AKARJA!

A megfelelő típus megkeresése pénz és idő.

Nincs kutatás a megfelelő ablaktörlő típus után.

3. Minőség.
A Swissint Refill ablaktörlőgumi ugyanolyan
minőségű, mint az eredeti.

4. Kedvezőbb ár-érték arány,

Az olcsó ablaktörlőgumik rövidebb élettartalmúak, mint
a Swissint Refill vagy a gyári ablaktörlők.

Az eredeti ablaktörlőlapátok drágábban kaphatók.

a műhely és a vevő számára egyaránt.
A Swissint Refill-lel többet takarít meg, mint a
hagyományos ablaktörlőkkel.

5. Az eredti ablaktörlő keret az autón marad, így a Swissint
Refill nem változtatja meg az autó aerodinamikáját.
Mi csak a gumit cseréljük, az eredeti ablaktörlőkeret
érintetlen marad.

6. Környezetbarát, kevesebb hulladék.

Minden gépjárművet egy szélcsatornában tesztelnek az
eredeti ablaktörlőkkel, tehát azok a keretek az adott
autóhoz vannak kifejlesztve.

A teljes ablaktörlő lecserélése sok hulladékot eredményez.

Mivel csak az ablaktörlő gumiját cseréljük.

7. Hőmérséklet- és savállósága
- csakúgy, mint élettartama- a Swissint Refill
egyedülálló a piacon.

A gyári ablaktörlők hőmérséklet- és savállósága.

-65C to + 65C

-65 C to +123 C
8. Új autóknál 2-3 évig is eltart, mire megjelennek a

Új autóknál az eredeti ablaktörlőgumik nagyon drágák.

gyári ablaktörlők a piacon, ezek akár azonnal is a
rendelkezésünkre állhatnak.

9. Optimális helyettesítés
A mi ablaktörlőgumink a legjobb
helyettesítője a piacon fellelhető
termékeknek.

A Swissint Refill szinte
nélkülözhetetlen, ezért minden
műhelyben ott a helye!
Szerezze be minél előbb!

