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1.

Optimalna dopolnitev za vse vrste brisalcev

2. Dejstvo, da tudi najobsežnejši asortiment brisalcev lahko pokrije
samo do 70% potreb tržišča .
3. Pri novih tipih avtomobilov je potrebno čakati dve do tri leta, predno
se tržišče oskrbi z novimi tipi brisalcev. Mi to nudismo tržišču
istočasno.
4. Z dvema veličinama gumic, serviser zadovolji vse potrebe tržišča.
5. Mnogi avtomobili so opremljeni s tremi različnimi velikosti brisalcev,
mi to rešujemo z gumico ene velikosti.
6. Čuvamo okolje, zmanjšujemo odpadek in varčujemo.
7. Naš program gumic rezultira večje zadovoljstvo kupcev, boljšim
zaslužkom in ponudbi serviserjev ter večjo sigurnost v prometu.
8. V prednosti je vsaka delavnica, saj z gumicami samo dveh veličin
pokriva vse vrste brisalcev in s tem izboljšuje uslugo svojim
kupcem.
9. Dostopno vsaki delavnici, saj zalog brez večjih in denarnih
vložkov izboljšuje ponudbo.
10. Zamenjava

gumic na originalnih okvirjih brisalcev odgovarja vsem
standardom zahtevnih proizvajalcev avtomobilov.
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Katere Velikosti in kje se prodajajo Gumice
Mehanične delavnice
1X PKW 63610
1X PKW 63750
1X AT
750 samo za : VW / Audi / Seat / Ford / Mercedes / Renault / radione

skupaj 3 kartone

USA vozila
1 X PKW 63610
1 X PKW 85610

skupaj 2 kartona

Oldtimeri
1 X PKW 85610

skupaj 1 karton

Vulkanizerji
1X PKW 63610
1X PKW 63750
1X PKW 85750

skupaj 3 kartone

Stroji za poljedeljstvo in gradbinstvo
1 XPKW 63610
1 X LKW 85750

skupaj 2 kartona

Špedicije in Prevozniki
1 X PKW 63750
1 X LKW 85750

skupaj 2 kartona

Autobusni prevozniki
1 X LKW 851050
1 X LKW 85750

skupaj 2 kartona
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Normalni brisalec s kovinsko konstrukcijo

1. Staro gumico s kleščami odstranimo iz kovinskega okvirja.

2. Z priloženo PVC šablono nastavimo vsa vodila za gumico na brisalcu
-to storimo zato, da dobimo pravilno širino vodil za gumico (glej sliki spodaj)
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3. Pretaknite gumico skozi vodila brisalca, pri čemer se ne sme čutiti otpor (glej
puščico na sliki) -gumica mora teči skozi vodila lahkotno.

-gumico pretaknete do konca, vse dokler varovalo na koncu gumice ne klikne v vodilo
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4. Odvečni del gumice odrezati z oštrimi škarjami (gumico pustiti 1,5cm daljšo)

S tem postopkom je montaža končana.

Brisalec ni potrebno demontirati iz avtomobila, gumico zamenjajte na
avtomobilu. Cca 90% brisalcev na avtomobilih so kovinske izvedbe.
S našim „KLIK“ sistemom se gumice zamenjajo v istem času,
kot montaža novih brisalcev.
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Ta brisalec je zaprt z obeh strani.

1. Zato gumico potegnemo malo nazaj, da jo lahko potem odtrgamo. Prav tako
odstranimo kovinske šine. Ostane nam samo plastični del brisalca (glej slike
spodaj)
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2. Na gumici SWISSINT odrežemo gumico pri kovinskem varovalu.

3. Šino gumice pretaknemo skozi vodila, do roba brisalca.
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4. Višek gumice odrežemo.

5. Gumico rahlo zvijemo navzgor in podvlečemo v zadnje vodilo.

Fertig und richtig montiertes Beispiel
Beispiel: FIAT PUNTO Heckwischer

S tem je končana zamenjava gumice na primer:
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Fiat Punto – brisalec zadnjih vrat

Renault – zadnja vrata, Subaru, Opel, Honda ...

PRAVILNO POSTAVLJANJE GUMICE
SWISSINT V VODILO
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*Navodila za
montažo*

Gumica za

Aerotwin

1.

2.

( D ) Abdeckungen mit einer Zange wegziehen
( F ) Retirer l’embout avec une pince
( I ) Rimuovere con una pinza la protezione
( SLO ) Pokrov previdno odstranimo z kleščami

( D ) Befestigungshaken anheben
( F ) Soulever la languette
( I ) Alzare il gancio
(SLO ) Dvignemo zatič

3.

4.

( D ) Alten Gummi herausziehen
( F ) Retirer l’ancienne lame
( I ) Estrarre la vecchia gomma
(SLO ) Izvlečemo staro gumico

( D ) Neuen Gummi einziehen und Überlänge abschneiden
( F ) Insérer la lame neuve puis couper l’excédent
( I ) Inserire la gomma nuova e tagliare la parte eccessiva
(SLO ) Vstavimo novo in odrežemo višek

5.

6.

( D ) Befestigungshaken mit einer Zange herunterklemmen
( F ) Enfoncer la languette à l’aide d’une pince
(I)
Fissare il gancio con una pinza
(SLO ) Varnostni zatič porinemo nazaj

( D ) Abdeckungen wieder aufsetzen
( F ) Remonter l’embout
(I)
Rimontare la protezione
(SLO ) Vrnemo pokrov na svoje mesto
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