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A JÓ KILÁTÁS:
A BIZTONSÁG ALAPVETÔ ELEME.

NÉZZE MEG
A SZÉLVÉDÔJÉT.

Az idôjárás viszontagságai, a hirtelen
hômérséklet-változások, vagy csak maga a használat
gyorsan csökkenti az ablaktörlôlapátok hatékonyságát.

A nem tökéletes törlés nyomokat hagyhat.

Az érdessé és egyenetlenné vált ablaktörlôlapát a felhalmozódott port és az elmaszatolt szennyezôdéseket
a szélvédôre keni. Ahelyett, hogy jó kilátással segítené
a vezetôt, még jobban csökkenti a kilátást, amikor arra
különösen nagy szükség lenne!
A LAPÁT HÁROM
ELEME (RÖGZÍTÔELEM,
TARTÓSZERKEZET,
GUMICSÍK) KÖZÜL
EGYNEK VAGY
TÖBBNEK A
MEGHIBÁSODÁSA
GYAKRAN VEZET
KELLEMETLENSÉGEKHEZ, SÔT SÚLYOS
ZAVAROKHOZ.

Zajok.
Csíkozás a szélvédôn.
Az ablaktörlô lapát elvesztése.
A gumicsíkok és tagozások
rugalmaságának elvesztése.
Éles sarkok, éles részek,
törékeny darabok.
Rossz kilátás sötétben és
szitáló esôben (torzított fények).
Szennyezôdések a szélvédôn és a
gumicsíkon.
Elfektetett gumicsík a tartószerkezet túlzott nyomása miatt.
A gumicsík megkeményedése az
idô és a hôség következtében.

LAPOS LAPÁT:
A jövôt meghatározó új formatervezésû ablaktörlôlapát.

JOBB TÖRLÉSI
KOMFORT ÉS
NAGYOBB
BIZTONSÁG A
VEZETÔNEK.
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Jobb aerodinamikai és akusztikai
jellemzôk (a törlési nyomás elosztásának optimalizálásával a szélvédôtôl
nem emelkedik el az ablaktörlôlapát,
tapadása jó).
Az ablaktörlôlapáton nem képzôdik
jég a téli idôszakban.
Az utastér jobb hangszigetelése
(gyenge zaj, minimális csíkozás).

1. ESET: csíkozó törlés
A fagyás, a hôség és az
idôjárás viszontagságai
miatt repedezett vagy
szakadt gumicsík.

2. ESET: fátyolos törlés
Szennyezôdések a szélvédôn és
a gumicsíkon. A lapáttartó túl
erôs nyomása leszorítja
a gumicsíkot. Idôvel és a hôség
következtében a gumicsík
megkeményedik.

3. ESET: rángató és zajos törlés
Idôvel és a hôség következtében
a gumicsík megkeményedik.
A lapáttartó túl erôs nyomása
leszorítja a gumicsíkot.
Túl nagy hézag a lapát és
a lapáttartó között.
4. ESET: le nem törölt felületek
Nem elég nagy a lapáttartó
nyomása. Nagy sebességnél
a lapát felemelkedik.
A lapát egyenetlen nyomással
nehezedik a szélvédôre.

Az ablaktörlôlapát elhasználódásának
mértékétôl függôen a lapát cseréjét és a
lapáttartó ellenôrzését javasoljuk.
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