Swissint –Atsarginės valytuvų gumelės

ORIGINALI KOKYBĖ

Kokių atsarginių valytuvų gumelių reikia mūsų servisui?
Automibilių servisai
1 pakuotė (40 vnt.) Prek. Nr. 63610 610 mm
1 pakuotė (20 vnt.) Prek. Nr. 63750 750 mm
1 pakuotė (20 vnt.) Prek. Nr. AT 750 750 mm
(Naujos kartos: Mercedes, VW, Audi, Porsche; Renault, Ford, Seat, Skoda, Mazda, Volvo, Peugeot, Citroen)
Padangų ir automobilių stiklų servisai
1 pakuotė (40 vnt.) Prek. Nr. 63610 610 mm
1 pakuotė (20 vnt.) Prek. Nr. 63750 750 mm
1 pakuotė (20 vnt.) Prek. Nr. AT 750 750 mm
(Naujos kartos: Mercedes, VW, Audi, Porsche; Renault, Ford, Seat, Skoda, Mazda, Volvo, Peugeot, Citroen)
Žemės ūkio technika, statybinė technika
1 pakuotė (40 vnt.) Prek. Nr. 63610 610 mm
1 pakuotė (20 vnt.) Prek. Nr. 85750 750 mm
Transporto įmonės, vežėjai
1 pakuotė (40 vnt.) Prek. Nr. 63750 750 mm 90%
1 pakuotė (20 vnt.) Prek. Nr. 85750 750 mm 10%
Autobusų servisai
1 pakuotė (20 vnt.) Prek. Nr. 851050 1050 mm (prekė tik pagal spec. užsakymą)

1. Tai yra puikus automobilių langų valytuvų asortimento papildymas .
2. Praeina beveik 2 metai, kol rinkoje pasirodo pirmieji valytuvai ką tik išleistiems automobiliams. Mes
galime padėti ir šiems mūsų klientams.

3. Paprastesnis naudojimas, nes daugelis automobilių turi tris skirtingų ilgių valytuvus, o mes jiems galime
pasiūlyti vieną ilgį, nes nereikalingas ilgis – nukerpamas.

4. Dirbtuvėms, kuriose ribotos sandėliavimo galimybės ir kurios nenori turėti lentynų užkrautų prekėmis
kurių neįmanoma parduoti. Šios gumelės puiki alternatyva, nes tinka visų ilgių Bosch valytuvams.
5. Kai keičiame tik gumeles – lieka nepakitę testo vėjo tunelyje rezulatatai, jau nekalbant apie
tai, kad valytuvai nepakyla važiuojant didesniu greičiu.
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SWISSINT –atsarginės gumelės. Kaip Swissint atsarginės
gumelės montuojamos į metalinius valytuvus?

1.

2.

Ištraukti senas gumeles su metaliniais stiebeliais iš valytuvų.

Specialių įrankiu ( Prek. Nr. 00848 196 30) praplatinti metalinius valytuvų laikiklius, ir priderinti
ploti prie atsarginių gumelių pločio.
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3. Taip atsarginė Wurth gumelė yra įdedama į metalinius laikiklius.

Traukti gumelę kol neužsifiksuoja galinis laikiklis
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4. Svarbu!! Nereikalingas ilgis nukerpamas, paliekant apie 1,5 cm atsargą.

Štai ir viskas!

Jūs galite nenuimti valytuvo nuo automobilio, kai keisite gumeles. Jas galite
keisti tiesiai ant automobilio Apie 90% visų naudojamų valytuvų
korpusų – metaliniai.
Su šia fiksavimo sistema – atsarinės valytuvų gumelės montuojamos taip pat greitai
kaip ir keičiami visi valytuvai.
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Atsarginių gumelių montavimas į uždarus klasikinio tipo korpusus.
(Plastikiniai valytuvų laikikliai)

As palhetas são fechadas em ambos os lados

1. Seną gumelę su
metaliniais stiebeliais
patraukti šiek tiek atgal ir
išimti.

Jūsų rankose tusčias laikiklis paruoštas naujai gumelei.
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2. Nukirpti metalinį fiksatoriu nuo atsarginės gumelės.

3.

Atsarginę gumelę dėti ta puse, nuo kurios buvo nukirptas metalinis fiksatorius. Traukti Atsarginę
gumelę per plastikinius laikiklius, kol ji atsirems i uždarą laikiklį.
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4. Nereikalingas ilgis nukerpamas paliekant 2-3 mm laisvumo.
(2-3 mm laisvumas)

5.

Sulenkti atsarginę gumelę ir įdėti į paskutinį plastikinį laikiklį VISKAS!!
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Atsarginės gumelės keičiamiems valytuvams Bosch

1. replėmis nuimti antgalius

2. atlenkti fiksuojanti kabliuką.

3. išimti seną gumelę

4.

įdėti naują gumelę ir nukirpti nereikalingą ilgį.

5. Replėmis užlenkti fiksuojančius kabliukus

6.

Vėl uždėti antgalius. Viskas!!!
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