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Up-to-date information for a successful workshop 
 

Tips & Teknologi no. 02/2018 

Produktdetaljer og teknologi  
Bosch Aerotwin: førende teknologi inden for vinduesviskere med fladt blad 
Det patenterede aerodynamiske design af Power Protection Plus-viskergummi sikrer optimal synlighed under alle 
vejrforhold 
 

 
 

Oversigt over fordele 
 Perfekt viskepræstation under alle vejrforhold, 

længere levetid og lydsvag viskefunktion: 
den patenterede viskergummibelægning Power 
Protection Plus 

 Let montering: 
intelligente adaptersystemer til enkle og hurtige 
viskerskift 

 Et klart udsyn selv ved høj hastighed: 
Den skræddersyede højteknologiske fjederstrimmel 
sikrer et jævnt viskertryk, så viskergummiet kan give 
optimal rengøringsydelse på hele forruden 
 

 Ekstrem støjsvag viskefunktion: 
Det aerodynamiske design minimerer det område, 
der er udsat for vinden 
 

 Perfekt pasform og sikkerhed: 
Omfattende køretøjsspecifik kvalitet og funktionel test 
baseret på standarder for OEM-dele, kompatibilitet 
med alle populære grænseflader til viskerarme 

 

Tips og teknologi 
Aerotwin-vinduesviskere med fladt blad til 

Skræddersyede fjederstrimler – to 
parallelle højteknologiske 
fjederstrimler af evodium-stål for at få 
et ensartet viskerbladtryk over hele 
forruden – og et fremragende 
viskeresultat  

Intelligent adaptersystem  
 

Aerodynamisk spoiler for at få mindre 
vindstøj på grund af minimeret 
eksponering for vind 
 

Viskergummi med Power Protection Plus 
giver perfekt rengøring af forruden uden 
vibrationer og hvin – under alle vejrforhold.  
 

3 fordele i én visker – 
Perfekt viskepræstation, 
længere levetid og lydsvag 
viskefunktion takket være 
Power Protection Plus.  
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Forrudeviskere 

Udvikling, fremstilling og 
kvalitetskontrol 
 
Udvikling og innovation 
Maksimal komfort, banebrydende design 

Alle komponenter er udviklet på basis af specifikke køretøjer, og 
de sidste nye værktøjer bruges til at finjustere viskersystemet 
 
Bosch bruger f. eks. vindtunnelen til at udføre test under 
forskellige vindforhold og hastigheder op til 160 km/t 
 
 

Bosch udvikler forrudeviskere i Bühl (Tyskland) og Tienen (Belgien) 

 
 
 
  
Produktion i stor skala 
Speciel Bosch-gummiblanding belønnet med flere priser 
Ensartet gummiblandingsproduktion af høj kvalitet takket være 
avancerede laboratorieanalyser forud for 
produktionsgodkendelse 
 
Viskergummiet er holdbart på grund af den høje 
modstandsdygtighed over for slitage, UV-lys og ældning samt høj 
elasticitet ved kulde og varme 

 
 

 
 
 

 

Ydeevne- og stresstest 
Sikkerhed og pålidelighed er de vigtigste principper 
Strenge ydeevne- og stresstest udført i testlaboratoriet og direkte 
på køretøjet danner grundlaget for den konstant høje kvalitet af 
forrudeviskere fra Bosch 
 
I testen indgår bl.a. modstandsdygtighed over for miljø- og 
ozonpåvirkninger, kemiske stress og slid 

 
Ydelsestest vurderer viskekvalitet, støjdannelse, ydeevne ved høj hastighed og levetid for at sikre en langvarig 
viskekvalitet 
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Aerotwin-produkter 
Produktlinjer 
 

Aerotwin Original A, f.eks. A 979 S 

 

 Komplet sortiment af sæt optimeret til specifikke køretøjer 
 Mere end 150 delnumre med mere end 99 % 

markedsdækning af OE-grænseflader 
 Hurtig og nem montering på grund af den forudmonterede 

originale adapter, der er tilpasset til den tilsvarende model af 
personbil 

 
Aerotwin Universal AM, f.eks. AM 462 S 

 

 Kompakt sortiment med universalsæt til montering for de mest 
almindelige OE-grænseflader til viskerarme 

 Sortiment med 7 delnumre med mere end 25 % 
markedsdækning af OE-grænseflader 

 Hurtig og nem montering på grund af den forudmonterede 
Multi-Clip-adapter til de fire mest almindelige grænseflader til 
viskerarme på køretøjsmarkedet 

 
Aerotwin Universal AP, f.eks. AP 24 U 

 

 Kompakt produktsortiment af enkeltviskere med det modulære 
adaptersystem optimeret til OE-grænseflader til viskerarme 

 Sortiment med 15 delnumre med mere end 90 % 
markedsdækning af OE-køretøjsflåden 

 Altid den rette løsning med det modulopbyggede 
adaptersystem: Fire adaptere, der passer til de 10 mest 
almindelige grænseflader til viskerarme 

 
Aerotwin Upgrade AR, f.eks. AR 601 S 

 

 Kompakt serie af universelle sæt og enkeltdele til viskerarme 
af krogtype 

 50 delnumre med mere end 99 % markedsdækning af 
viskerarme af krogtype 

 Hurtig og let montering på grund af den forudmonterede 
adapter 

 

Original sæt 

Universalsæt 

Universal single 

Upgrade 


