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 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ BOSCH 
 
  Nέα γκάμα Aerotwin Plus 
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Aerotwin Plus   

 Aerotwin Plus – H καινοτομία 

 Η σειρά αποτελείται από 15 κωδικούς μονών υαλοκαθαριστήρων  

 Κάθε συσκευασία περιλαμβάνει 4  προσαρμογείς  

 Κάθε υαλοκαθαριστήρας ταιριάζει με 10 διαφορετικούς βραχίονες  

 Τεχνολογική  καινοτομία: PPP – Power Protection Plus 

 Σε κάθε συσκευασία αναγράφεται link (κωδικός QR) που παραπέμπει            

    σε video με οδηγίες τοποθέτησης 

 Χαμηλά επίπεδα θορύβου  

 Μέγιστη ανθεκτικότητα και μέγιστη πρόσφυση στο παρμπρίζ 
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Aerotwin Plus   

Με τους 4 προσαρμογείς, ο υαλοκαθαριστήρας είναι συμβατός με 
10 διαφορετικούς βραχίονες  
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προσαρμογέας τύπος βραχίονα 



Κάλυψη κυκλοφορούντων οχημάτων 
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Aerotwin Plus   

Κάλυψη αγοράς (%)    

Σύνολο κωδικών 

100+ κωδικοί 
Aerotwin set 

93%  

Κάλυψη αγοράς (%)  

Σύνολο κωδικών  

96%  

15 κωδικοί Aerotwin 
Plus μονοί 

100+  15  

Λιγότεροι κωδικοί, μεγαλύτερη κάλυψη  

Πάντα διαθέσιμος ο σωστός υαλοκαθαριστήρας 
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Aerotwin Plus   

Κατασκευαστής 
Μοντέλα που 

καλύπτονται από 
Aerotwin Plus 

Μοντέλα που 
καλύπτονται από 
Aerotwin Multiclip 

VW 59 37 
AUDI 51 18 

MERCEDES 43 18 
BMW 32 23 

RENAULT 31 6 
FORD 28 26 

PEUGEOT 28 25 
CITROEN 27 20 

FIAT 19 17 
VOLVO 19 17 
OPEL 17 16 
SEAT 16 11 

SKODA 14 11 
HYUNDAI 8 8 

ALFA ROMEO 8 8 
MINI 8 2 
Altri 42 34 

Σύνολο 450 299 

Κάλυψη κυκλοφορούντων οχημάτων 
 

5 



AA/CMS | 15/05/2014 | © Robert Bosch GmbH 2013. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, 
distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. 

Aerotwin Plus   

Οι κωδικοί της σειράς Aerotwin Plus 
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Aerotwin Plus   

Nέα τεχνολογία PPP - Power Protection Plus 

 Νέο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Bosch  

Η επίστρωση με νέα πολυμερή μειώνει περεταίρω την   

    πιθανή παραμόρφωση του ελαστικού λόγω της   

    θερμότητας 

 Μειωμένη τριβή στο παρμπρίζ, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής     

    μάκτρου  

 Επίπεδα θορύβου μειωμένα στο ελάχιστο  

 Χωρίς χημικά πρόσθετα που είναι επιβλαβή για τον   

    άνθρωπο και το περιβάλλον 
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Aerotwin Plus   

Νέα συσκευασία 
 

Απλές και ξεκάθαρες τεχνικές πληροφορίες    
 

Παρουσίαση των 
βασικών 
χαρακτηριστικών και 
πλεονεκτημάτων 

Βασικές 
εφαρμογές και 
αντιστοιχία  
προσαρμογέων 

Κωδικός QR 
με video 
τοποθέτησης 

Συνοπτική και εμφανής αξιολόγηση των 
χαρακτηριστικών με τη χρήση αστεριών 
 
 

Σαφείς οδηγίες στη 
συσκευασία 
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Νέος σχεδιασμός συσκευασίας που 
αντικατοπτρίζει την υψηλή ποιότητα του 
προϊόντος 
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9 

We keep vehicles moving! 
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