RUITENWISSERBLADEN
VOOR DE LANDBOUW

www.hella.com/wiperblades

GOED ZICHT  24 UUR PER DAG,
IN ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Ruitenwisserbladen werken het hele
jaar door en krijgen het nodige voor
hun kiezen: extreme temperaturen
in de zomer en winter, mechanische
belasting door wind, vorst, zon en
sneeuw.
Ruitenwisserbladen moeten ongevoelig
zijn voor organische en anorganische
afzettingen en chemische substanties,
zoals ruitensproeiervloeistof.
Om topkwaliteit en een goed zicht te
garanderen, zowel op het land als op de
weg, moeten ruitenwisserbladen elke 12
maanden vervangen worden.
Met onze ruitenwisserbladen blij u op
koers en houdt u een helder zicht in elke
situatie.

Er zijn een aantal goede redenen om
voor ruitenwisserbladen van HELLA
te kiezen.
Wij werken nauw samen met fabrikanten
van landbouwvoertuigen en hebben dankzij ons brede assortiment gegarandeerd
ook het juiste product voor uw voertuigtype.
Als toonaangevend partner van de bekendste Europese fabrikanten van motorvoertuigen ontwikkelt HELLA al sinds
1899 hoogwaardige componenten en systemen voor de auto-industrie en is één
van de grootste aanbieders van voertuigonderdelen en -accessoires ter wereld.

Ga voor meer informatie naar:
www.hella.com/wiperblades.

Ruitenwisserbladen van HELLA
Doordat het rubber van het wisserblad
voorzien is van een grafietcoating, wordt
de wrijving tussen het wisserblad en de
voorruit sterk verminderd.
Het resultaat: een gelijkmatige, rustige
werking en een lange levensduur.

Controleer aan de hand van het wisresultaat
of het tijd is de ruitenwisserbladen te vervangen:
extern gezichtsveld
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extern gezichtsveld

Geen strepen.

Max. 1 blijvende streep in het
centrum van het gezichtsveld.
Geen probleem.

Max. 3 blijvende strepen aan de rand
van het gezichtsveld.
Geen probleem.

Geen probleem.
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Begin van blijvende waterzones.

Sterkere streepvorming aan de randen van het gezichtsveld of een groot
aantal gelijkmatig verdeelde, langzaam verdwijnende strepen.
Ruitenwissers vervangen.

Blijvende strepen aan de randen
van het gezichtsveld of langzaam
verdwijnende strepen in het hele gezichtsveld.
Ruitenwissers vervangen.

Zo snel mogelijk ruitenwissers
vervangen.
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Sluiervorming en blijvende
waterzones.
Ruitenwissers met
spoed vervangen!

Sluiervorming en grote
blijvende waterzones.
Ruitenwissers met
spoed vervangen!

Trechtervormige sporen.
Ruitenwissers met
spoed vervangen!
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GOED ZICHT EN VEILIG RIJDEN
MET RUITENWISSERBLADEN
VAN HELLA.
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TYPEN WISSERARMEN OP HET VOERTUIG
Wisserarmen op het voertuig
Balkarm

Bijbehorende adapters
Adapter TR9

Adapter E3
Bajonetarm

Haakarm
9 x 3 mm

Haakarm
9 x 4 mm

HET ASSORTIMENT
RUITENWISSERBLADEN

 Slijtvaste rand voor een perfect wisresultaat tot en met het
laatste gebruik
 Milieuvriendelijk en loodvrij
 Met beschermingslip op elk nieuw ruitenwisserblad

De met behulp van nanotechnologie met graﬁet beklede
rubberen lip zorgt voor een gelijkmatige en rustige werking
– en dus voor goed zicht.
Voorgemonteerde adapter
Origineel HELLA-logo als kwaliteitskenmerk in reliëf op elk
ruitenwisserblad aangebracht
Hoogwaardig massief stalen frame voor optimale stevigheid
en duurzaamheid
Een gelijkmatige druk langs het hele blad zorgt voor een
schoon wisresultaat

Ruitenwisserblad

Lengte

Artikelnummer

WA16

16˝

400 mm

9XW 204 163-161

WA18

18˝

450 mm

9XW 204 163-181

WA20

20˝

500 mm

9XW 204 163-201

WA22

22˝

550 mm

9XW 204 163-221

WA24

24˝

600 mm

9XW 204 163-241
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