
Det bedste udsyn for dig og dine 
kunder:
Bosch-viskerblade



Aerotwin AeroEco Twin Eco

Aerotwin Original A
Ideel løsning, individuelt til-
passet til ethvert køretøj.

Aerotwin Universal AM 
Optimeret løsning til de mest 
almindelige køretøjer med 
OE-viskerarmstype. 

Aerotwin Universal AP
Universalløsning til køretøjer 
med OE-viskerarmstyper.

Aerotwin Upgrade AR 
Universalløsning til 
køretøjer med krogtype 
viskerarme.

AeroEco AE
Flatblade viskerbladssorti-
ment med separate adapte-
re til alle almindelige vis-
kerarmstyper.

Twin, med og uden spoiler
Ideel løsning til traditionel viskerbladsteknologi. 
Med spoiler til højere hastighed.

Eco
Økonomisk traditionelt 
viskerbladssortiment i 
Bosch kvalitet.

Design 2 parallelle hightech fjederskinner af Evodium stål for optimalt kontakttryk Bøjet fjederskinne for jævnt 
kontakttryk

Robust og fleksibelt fuld metal bøjlesystem Robust fuld metal 
bøjlesystem

Viskergummiteknologi Power Protection Plus-viskerbladsgummiteknologi for optimalt viskerresultat, minimum vis-
kerstøj og lang levetid – selv ved ekstremt høje eller lave temperaturer 

Grafit coating for grundig 
rengøring

Dobbeltmateriale-teknologi med letløbscoating for 
jævn bevægelse, optimal rengøring og lang levetid

Gennemtestet single-mate-
riale teknologi med grafit 
coating

Adaptersystem Formonteret original 
OE-adapter

Formonteret Multi-Clip-
adapter til de 4 vigtigste 
viskerarmstyper

Innovativt modulopbygget 
adaptersystem (4 adaptere) 
til 10 viskerarmstyper

Formonteret adapter til 
opgradering fra traditionelle 
flatblade viskerblade

Universalløsning med 6 
adaptere til OE og krogtype 
viskerarme

Formonteret Quick-Clip universaladapter Formonteret Quick-Clip 
universaladapter

Montering                                    

Levetid                                     

Viskerydelse                                     

Høj hastighed                                     

Støjsvagt                                     

Artikelnumre > 100 7 15 52 11 46 66 9

Markedsdækning > 99 % af alle OE > 25 % af alle OE > 90 % af alle OE > 99 % af alle kroge > 90 % > 99 % af alle traditionelle viskerarme 90 % af alle kroge

Viskerbladslængde 340-800 mm 380-700 mm 340-800 mm 340-700 mm 350-700 mm 400-700 mm 260-700 mm 340-650 mm

Emballage Sæt Sæt Singles 40 sæt, 12 singles Singles 40 sæt, 6 singles 50 sæt, 16 singles Singles

Sortiment, der passer til ethvert behov: Originale sæt:
Komplet sortiment med sæt 
optimeret til ethvert køretøj til 
erstatning af eksisterende OE-
flatblade viskerblade

Universalsæt:
Kompakt sortiment til 
udskiftning af originale 
flatblade viskerblade: blot 
7 universalt passende sæt 
dækker alle vigtige OE-
viskerarmstyper

Universal singles:
Kompakt single sortiment til 
udskiftning af originale flat-
blade viskerblade, universalt 
optimeret til OE-viskerarmsty-
per takket være det modulop-
byggede adaptersystem

Opgraderingssortiment:
Kompakt sortiment med 
universalt passende sæt 
og singles til køretøjer med 
krogtype viskerarme. Ideelt 
til skift fra traditionelle 
eller hybrid viskerblade til 
flatblade viskerblade.

AeroEco singles:  
Flatblade viskerblade med 
Bosch kvalitet til prisbe-
vidste kunder

Twin sortiment: 
Den ideelle løsning til traditionel viskerbladsteknologi 
på både nyere og ældre køretøjer med traditionelle 
viskerblade.

Eco singles:
Anbefalet som et økono-
misk alternativ til ældre 
køretøjer med krog-type 
viskerarme

f.eks. AM 462 S f.eks. AP 24 Uf.eks. A 979 S

Flatblade viskerblade

Oversigt:
alle Bosch-viskerblade

Forbedret, langvarigt udsyn – takket 
være vores viskerblade. De monteres 
på få sekunder og reducerer vind- og 
viskerstøj. Dette gør dem til den ideelle 
løsning under alle vejrforhold – også 
takket være vores omfattende sorti-
ment til næsten ethvert køretøj.



Aerotwin AeroEco Twin Eco

Aerotwin Original A
Ideel løsning, individuelt til-
passet til ethvert køretøj.

Aerotwin Universal AM 
Optimeret løsning til de mest 
almindelige køretøjer med 
OE-viskerarmstype. 

Aerotwin Universal AP
Universalløsning til køretøjer 
med OE-viskerarmstyper.

Aerotwin Upgrade AR 
Universalløsning til 
køretøjer med krogtype 
viskerarme.

AeroEco AE
Flatblade viskerbladssorti-
ment med separate adapte-
re til alle almindelige vis-
kerarmstyper.

Twin, med og uden spoiler
Ideel løsning til traditionel viskerbladsteknologi. 
Med spoiler til højere hastighed.

Eco
Økonomisk traditionelt 
viskerbladssortiment i 
Bosch kvalitet.

Design 2 parallelle hightech fjederskinner af Evodium stål for optimalt kontakttryk Bøjet fjederskinne for jævnt 
kontakttryk

Robust og fleksibelt fuld metal bøjlesystem Robust fuld metal 
bøjlesystem

Viskergummiteknologi Power Protection Plus-viskerbladsgummiteknologi for optimalt viskerresultat, minimum vis-
kerstøj og lang levetid – selv ved ekstremt høje eller lave temperaturer 

Grafit coating for grundig 
rengøring

Dobbeltmateriale-teknologi med letløbscoating for 
jævn bevægelse, optimal rengøring og lang levetid

Gennemtestet single-mate-
riale teknologi med grafit 
coating

Adaptersystem Formonteret original 
OE-adapter

Formonteret Multi-Clip-
adapter til de 4 vigtigste 
viskerarmstyper

Innovativt modulopbygget 
adaptersystem (4 adaptere) 
til 10 viskerarmstyper

Formonteret adapter til 
opgradering fra traditionelle 
flatblade viskerblade

Universalløsning med 6 
adaptere til OE og krogtype 
viskerarme

Formonteret Quick-Clip universaladapter Formonteret Quick-Clip 
universaladapter

Montering                                    

Levetid                                     

Viskerydelse                                     

Høj hastighed                                     

Støjsvagt                                     

Artikelnumre > 100 7 15 52 11 46 66 9

Markedsdækning > 99 % af alle OE > 25 % af alle OE > 90 % af alle OE > 99 % af alle kroge > 90 % > 99 % af alle traditionelle viskerarme 90 % af alle kroge

Viskerbladslængde 340-800 mm 380-700 mm 340-800 mm 340-700 mm 350-700 mm 400-700 mm 260-700 mm 340-650 mm

Emballage Sæt Sæt Singles 40 sæt, 12 singles Singles 40 sæt, 6 singles 50 sæt, 16 singles Singles

Sortiment, der passer til ethvert behov: Originale sæt:
Komplet sortiment med sæt 
optimeret til ethvert køretøj til 
erstatning af eksisterende OE-
flatblade viskerblade

Universalsæt:
Kompakt sortiment til 
udskiftning af originale 
flatblade viskerblade: blot 
7 universalt passende sæt 
dækker alle vigtige OE-
viskerarmstyper

Universal singles:
Kompakt single sortiment til 
udskiftning af originale flat-
blade viskerblade, universalt 
optimeret til OE-viskerarmsty-
per takket være det modulop-
byggede adaptersystem

Opgraderingssortiment:
Kompakt sortiment med 
universalt passende sæt 
og singles til køretøjer med 
krogtype viskerarme. Ideelt 
til skift fra traditionelle 
eller hybrid viskerblade til 
flatblade viskerblade.

AeroEco singles:  
Flatblade viskerblade med 
Bosch kvalitet til prisbe-
vidste kunder

Twin sortiment: 
Den ideelle løsning til traditionel viskerbladsteknologi 
på både nyere og ældre køretøjer med traditionelle 
viskerblade.

Eco singles:
Anbefalet som et økono-
misk alternativ til ældre 
køretøjer med krog-type 
viskerarme

f.eks. AE 50f.eks. AR 600 U f.eks. 500 UEf.eks. 500f.eks. 500 S 

Spoiler

Traditionelle viskerblade



Oversigt:
alle Bosch-viskerblade

Forbedret, langvarigt udsyn – takket 
være vores viskerblade. De monteres 
på få sekunder og reducerer vind- og 
viskerstøj. Dette gør dem til den ideelle 
løsning under alle vejrforhold – også 
takket være vores omfattende sorti-
ment til næsten ethvert køretøj.

Aerotwin Twin

Aerotwin Original A
Ideel løsning, individuelt tilpasset til 
ethvert køretøj.

Aerotwin Universal AM 
Optimeret løsning til de mest alminde-
lige køretøjer med OE-viskerarmstype.

Aerotwin Universal AP
Universalløsning til køretøjer med 
OE-viskerarmstyper.

Aerotwin Upgrade AR 
Universalløsning til køretøjer med 
krogtype viskerarme.

Twin, med og uden spoiler
IIdeel løsning til traditionel viskerbladsteknologi. 
Med spoiler til højere hastighed.

Design 2 parallelle hightech fjederskinner af Evodium stål for optimalt kontakttryk 2 parallelle hightech fjederskinner af Evodium stål for optimalt kontakttryk Robust og fleksibelt fuldmetal bøjlesystem

Viskergummiteknologi Power Protection Plus-viskerbladsgummiteknologi for optimalt viskerresul-
tat, minimum viskerstøj og lang levetid – selv ved ekstremt høje eller lave 
temperaturer

Power Protection Plus-viskerbladsgummiteknologi for optimalt viskerresultat, 
minimum viskerstøj og lang levetid – selv ved ekstremt høje eller lave tempera-
turer

Dobbeltmaterialeteknologi med letløbscoating for 
jævn bevægelse, optimal rengøring og lang levetid

Adaptersystem Formonteret original OE-adapter Formonteret Multi-Clip adapter til de 4 
vigtigste viskerarmstyper

Innovativt modulopbygget adapter-
system (4 adaptere) til 10 visker-
armstyper

Formonteret adapter til opgradering fra 
traditionelle flatblade viskerblade

Formonteret Quick-Clip universaladapter

Montering                           

Levetid                           

Viskerydelse                           

Høj hastighed                           

Støjsvagt                           

Artikelnumre > 100 7 15 52 46 66

Markedsdækning > 99 % af alle OE > 25 % af alle OE > 90 % af alle OE > 99 % af alle kroge > 99 % af alle traditionelle viskerarme

Viskerbladslængde 340-800 mm 380-700 mm 340-800 mm 340-700 mm 400-700 mm 260-700 mm

Emballage Sæt Sæt Singles 40 sæt, 12 singles 40 sæt, 6 singles 50 sæt, 16 singles

Sortiment, der passer til ethvert behov: Originale sæt:
Komplet sortiment med sæt optime-
ret til ethvert køretøj til erstatning af 
eksisterende OE-flatblade viskerblade

Universalsæt: 
Kompakt sortiment til udskiftning af 
originale flatblade viskerblade: blot 7 uni-
versalt passende sæt dækker alle vigtige 
OE-viskerarmstyper

Universal singles:
Kompakt single sortiment til 
udskiftning af originale flatblade 
viskerblade, universalt optimeret til 
OE-viskerarmstyper takket være det 
modulopbyggede adaptersystem

Opgraderingssortiment: 
Kompakt sortiment med universalt pas-
sende sæt og singles til køretøjer med 
krogtype viskerarme. Ideelt til skift fra 
traditionelle eller hybrid viskerblade til 
flatblade viskerblade.

Twin sortiment: 
Den ideelle løsning til traditionel viskerbladsteknologi 
på både nyere og ældre køretøjer med traditionelle 
viskerblade.

Flatblade viskerblade

f.eks. A 979 S f.eks. AM 462 S



Aerotwin Twin

Aerotwin Original A
Ideel løsning, individuelt tilpasset til 
ethvert køretøj.

Aerotwin Universal AM 
Optimeret løsning til de mest alminde-
lige køretøjer med OE-viskerarmstype.

Aerotwin Universal AP
Universalløsning til køretøjer med 
OE-viskerarmstyper.

Aerotwin Upgrade AR 
Universalløsning til køretøjer med 
krogtype viskerarme.

Twin, med og uden spoiler
IIdeel løsning til traditionel viskerbladsteknologi. 
Med spoiler til højere hastighed.

Design 2 parallelle hightech fjederskinner af Evodium stål for optimalt kontakttryk 2 parallelle hightech fjederskinner af Evodium stål for optimalt kontakttryk Robust og fleksibelt fuldmetal bøjlesystem

Viskergummiteknologi Power Protection Plus-viskerbladsgummiteknologi for optimalt viskerresul-
tat, minimum viskerstøj og lang levetid – selv ved ekstremt høje eller lave 
temperaturer

Power Protection Plus-viskerbladsgummiteknologi for optimalt viskerresultat, 
minimum viskerstøj og lang levetid – selv ved ekstremt høje eller lave tempera-
turer

Dobbeltmaterialeteknologi med letløbscoating for 
jævn bevægelse, optimal rengøring og lang levetid

Adaptersystem Formonteret original OE-adapter Formonteret Multi-Clip adapter til de 4 
vigtigste viskerarmstyper

Innovativt modulopbygget adapter-
system (4 adaptere) til 10 visker-
armstyper

Formonteret adapter til opgradering fra 
traditionelle flatblade viskerblade

Formonteret Quick-Clip universaladapter

Montering                           

Levetid                           

Viskerydelse                           

Høj hastighed                           

Støjsvagt                           

Artikelnumre > 100 7 15 52 46 66

Markedsdækning > 99 % af alle OE > 25 % af alle OE > 90 % af alle OE > 99 % af alle kroge > 99 % af alle traditionelle viskerarme

Viskerbladslængde 340-800 mm 380-700 mm 340-800 mm 340-700 mm 400-700 mm 260-700 mm

Emballage Sæt Sæt Singles 40 sæt, 12 singles 40 sæt, 6 singles 50 sæt, 16 singles

Sortiment, der passer til ethvert behov: Originale sæt:
Komplet sortiment med sæt optime-
ret til ethvert køretøj til erstatning af 
eksisterende OE-flatblade viskerblade

Universalsæt: 
Kompakt sortiment til udskiftning af 
originale flatblade viskerblade: blot 7 uni-
versalt passende sæt dækker alle vigtige 
OE-viskerarmstyper

Universal singles:
Kompakt single sortiment til 
udskiftning af originale flatblade 
viskerblade, universalt optimeret til 
OE-viskerarmstyper takket være det 
modulopbyggede adaptersystem

Opgraderingssortiment: 
Kompakt sortiment med universalt pas-
sende sæt og singles til køretøjer med 
krogtype viskerarme. Ideelt til skift fra 
traditionelle eller hybrid viskerblade til 
flatblade viskerblade.

Twin sortiment: 
Den ideelle løsning til traditionel viskerbladsteknologi 
på både nyere og ældre køretøjer med traditionelle 
viskerblade.

Traditionelle viskerblade

f.eks. AP 24 U f.eks. 500 S

Spoiler

f.eks. AR 600 U f.eks. 500



Protection Plus
PowerP·P·P

Ydelse skabt i vindtunnellen: 
Aerotwin flatblade viskerblad

Store fordele ved hver 
viskerbevægelse  – per-
fekt viskerydelse, længere 
levetid og støjsvag funk-
tion takket være Power 
Protection Plus.

Mere støjsvag, længere, renere!
Takket være den patenterede Power 
Protection Plus-coating glider Aerot-
win flatblade viskerblade specielt 
grundigt og støjsvagt over ruden.

Bosch revolutionerede viskerbladene ved at introducere Aerotwin flatblade viskerblad. Det er udstyret 
med Power Protection Plus, den innovative viskerbladsgummiteknologi med patenteret coating. Visker-
bladet har tre fordele: perfekt viskerydelse, længere levetid,  og så er det støjsvagt.

Optimalt udsyn med maksimal sikkerhed 
Med Aerotwin er det materialet der gør forskellen. De 2 
parallelle hightech fjederskinner af Evodium stål fordeler 
kontakttrykket fra viskerarmen og luftstrømmen over 
hele viskergummiet med den innovative Power 
Protection Plus teknologi. 

Med den patenterede coating sikrer Aerotwin flatblade 
viskerblade mere støjsvag og længere viskerydelse end 
nogensinde før. Der er ikke længere striber, hvin eller vi-
brationer – selv med kraftig modvind eller delvist tør el-
ler tiliset forrude. Dette sikrer et godt viskerresultat og 
optimalt udsyn.



Perfekt viskerydelse StøjsvagLængere levetid

En innovation til enhver forrude 
Aerotwin viskerbladet passer perfekt til forrudens form, 
og det samme gør adapteren til viskerarmen. Det kom-
plette system passer ned til mindste detalje.

Fordelene ved Aerotwin:
 ▶ Sikrer optimal viskerydelse uden striber
 ▶ Specielt støjsvag funktion på våde og næsten tørre 

forruder
 ▶ Optimal viskerydelse og længere levetid, selv ved 

ekstrem varme eller kulde

 ▶ Giver optimalt udsyn takket være det aerodynamiske 
design, selv ved høj hastighed

 ▶ Originaludstyrskvalitet
 ▶ Kan let eftermonteres og monteres lynhurtigt
 ▶ ”Testet på din bil” med omfattende, køretøjsspeci-

fikke tests

Bosch Aerotwin: 
teknologisk førende blandt viskerblade

Klart udsyn til hver en tid!
Modstandsdygtig over for vind, 
varme og kulde. Med det innova-
tive materiale Power Protection 
Plus forlænges viskerbladets 
levetid.

Intelligente adaptersystemer
Uanset om det er med formonteret 
originaladapter eller flere adaptere, så 
gør de intelligente adaptersystemer 
monteringen lettere og sikrer høj 
dækning af bilparken.

Aerodynamisk spoiler
Mindre vindstøj takket være aerodyna-
misk design

Specialfremstillede fjederskinner
2 parallelle hightech fjederskinner af Evodium stål 
for jævnt, kraftigt pres fra viskerbladet mod ruden 
– og fremragende viskerresultater.

Viskerbladsgummi med Power Protection Plus
For optimal rengøring af ruden uden hvin og 
vibrationer – selv under ekstreme vejrforhold



Aerotwin  
Original A

Aerotwin 
Universal AM

Den ideelle løsning, individuelt 
tilpasset til hvert køretøj
Aerotwin Original A sikrer perfekt 
viskerydelse selv ved høje temper-
aturer. Det skyldes spoilerens 
asymmetriske form og fjederskin-
nernes krumning, optimalt tilpas-
set til det specielle køretøj.

Optimeret løsning til de mest almin-
delige køretøjer med OE-
viskerarmstyper
Her er spoilerens form og fjederskin-
nernes krumning udviklet til at passe 
universalt til de mest almindelige 
køretøjer med OE-viskerarmstyper. 
Aerotwin Universal AM sikrer optimal 
viskerydelse – selv ved høj hastighed.

Originale sæt:
 ▶ Komplet sortiment med sæt individuelt optimeret til 

det specielle køretøj
 ▶ Mere end 100 artikelnumre med en markedsdækning 

på mere end 99 % for OE-viskerarmstyper
 ▶ Hurtig og let montering takket være den formontere-

de originale adapter tilpasset det specifikke køretøj

Universalsæt:
 ▶ Komplet sortiment med universalt passende sæt til 

de vigtigste OE-viskerarmstyper
 ▶ Sortiment på 7 artikelnumre med en 

markedsdækning på mere end 25 %
 ▶ Hurtig og let montering takket være den 

formonterede Multi-Clip adapter til de 4 mest 
almindelige viskerarmstyper på køretøjsmarkedet

Oversigt over
Aerotwin sortimentet



Universal singles: 
 ▶ Komplet singlesortiment universelt optimeret til OE- 

viskerarmstyper takket være det modulopbyggede 
adaptersystem

 ▶ Sortiment på 15 artikelnumre med en markedsdæk-
ning på mere end 90 %

 ▶ Altid den rigtige løsning takket være det modulop-
byggede adaptersystem: 4 adaptere passer til de 10 
mest almindelige viskerarmstyper

Opgraderingssortiment:
 ▶ Kompakt sortiment med universelt passende sæt og 

singles til krogtype viskerarme
 ▶ Mere end 50 artikelnumre med en markedsdækning 

for krogtype viskerarme på mere end 99 %
 ▶ Hurtig og let montering takket være den 

formonterede adapter

Aerotwin 
Universal AP

Aerotwin 
Upgrade AR

Universalløsningen til køretøjer med 
krogtype viskerarme
Til erstatning af traditionelle visker-
blade med flatblade viskerblade er 
spoilerens asymmetriske form og 
fjederskinnernes krumning specielt 
tilpasset til køretøjstyper udstyret 
med krogtype viskerarme. Aerotwin 
Upgrade AR garanterer perfekt 
viskerydelse – selv ved høj 
hastighed.

Universalløsningen til køretøjer 
med OE-viskerarmstyper
Med Aerotwin Universal AP har 
Bosch harmoniseret spoilerens 
form og fjederskinnernes krumning 
til at passe universelt. Aerotwin AP 
leverer optimal viskerydelse og visk-
er godt ved høj hastighed.



Aerotwin  
Original A

Aerotwin 
Universal AM

Den ideelle løsning, individuelt tilpas-
set til hvert køretøj
Aerotwin Original A sikrer perfekt visk-
erydelse selv ved høje temperaturer. Det 
skyldes spoilerens asymmetriske form 
og fjederskinnernes krumning, optimalt 
tilpasset til det specielle køretøj.

Optimeret løsning til de mest almindel-
ige køretøjer med OE-viskerarmstyper
Her er spoilerens form og fjederskin-
nernes krumning udviklet til at passe uni-
verselt il de mest almindelige køretøjer 
med OE-viskerarmstyper. Aerotwin 
Universal AM sikrer optimal viskerydelse 
– selv ved høj hastighed.

Originale sæt:
 ▶ Komplet sortiment med sæt indi-

viduelt optimeret til det specielle 
køretøj

 ▶ Mere end 100 artikelnumre med en 
markedsdækning på mere end 99 % 
for OE-viskerarmstyper

 ▶ Hurtig og let montering takket være 
den formonterede originale adapter 
tilpasset det specifikke køretøj

Universalsæt:
 ▶ Komplet sortiment med universalt 

passende sæt til de vigtigste OE-
viskerarmstyper

 ▶ Sortiment på 7 artikelnumre med en 
markedsdækning på mere end 25 %

 ▶ Hurtig og let montering takket 
være den formonterede Multi-
Clip adapter til de 4 mest 
almindelige viskerarmstyper på 
køretøjsmarkedet

Universalsingles: 
 ▶ Komplet singlesortiment universelt 

optimeret til OE-viskerarmstyper 
takket være det modulopbyggede 
adaptersystem

 ▶ Sortiment på 15 artikelnumre med 
en markedsdækning på mere end 
90 %

 ▶ Altid den rigtige løsning takket være 
det modulopbyggede adaptersystem: 
4 adaptere passer til de 10 mest 
almindelige viskerarmstyper

Oversigt over
Aerotwin sortimentet

Aerotwin 
Universal AP

Universalløsningen til køretøjer med 
OE- viskerarmstyper
Med Aerotwin Universal AP har Bosch 
harmoniseret spoilerens form og fjeder-
skinnernes krumning til at passe uni-
verselt. Aerotwin AP leverer optimal 
viskerydelse og visker godt ved høj 
hastighed.



Støjsvag viskerydelse

Længere levetid

Perfekt viskerydelse

3 klare fordele 
ved Bosch Aerotwin

Opgraderingssortiment:
 ▶ Kompakt sortiment med universelt 

passende sæt og singles til krogtype 
viskerarme

 ▶ Mere end 50 artikelnumre med 
en markedsdækning for krogtype 
viskerarme på mere end 99 %

 ▶ Hurtig og let montering takket være 
den formonterede adapter

Aerotwin 
Upgrade AR

Universalløsningen til køretøjer med 
krogtype viskerarme
Til erstatning af traditionelle viskerblade 
med flatblade viskerblade er spoilerens 
asymmetriske form og fjederskinnernes 
krumning specielt tilpasset til 
køretøjstyper udstyret med krogtype 
viskerarme. Aerotwin Upgrade AR garan-
terer perfekt viskerydelse – selv ved høj 
hastighed.



Aerotwin  
Original A

Den ideelle løsning, individuelt 
tilpasset til hvert køretøj
Aerotwin Original A sikrer perfekt 
viskerydelse selv ved høje temper-
aturer. Det skyldes spoilerens 
asymmetriske form og fjederskin-
nernes krumning, optimalt tilpas-
set til det specielle køretøj.

Aerotwin 
Universal AM

Optimeret løsning til de mest almindelige 
køretøjer med OE-viskerarmstyper
Her er spoilerens form og fjederskinnernes 
krumning udviklet til at passe universalt til 
de mest almindelige køretøjer med OE-
viskerarmstyper. Aerotwin Universal AM 
sikrer optimal viskerydelse – selv ved høj 
hastighed.

Originale sæt:
 ▶ Komplet sortiment med sæt individuelt optimeret til 

det specielle køretøj
 ▶ Mere end 100 artikelnumre med en markedsdækning 

på mere end 99 % for OE-viskerarmstyper
 ▶ Hurtig og let montering takket være den formontere-

de originale adapter tilpasset det specifikke køretøj

Universalsæt:
 ▶ Komplet sortiment med universalt passende sæt til 

de vigtigste OE-viskerarmstyper
 ▶ Sortiment på 7 artikelnumre med en 

markedsdækning på mere end 25 %
 ▶ Hurtig og let montering takket være den 

formonterede Multi-Clip adapter til de 4 mest 
almindelige viskerarmstyper på køretøjsmarkedet

Oversigt over
Aerotwin sortimentet



Støjsvag viskerydelse

Længere levetid

Perfekt viskerydelse

3 klare fordele 
ved Bosch Aerotwin

Opgraderingssortiment:
 ▶ Kompakt sortiment med universelt passende sæt og 

singles til krogtype viskerarme
 ▶ Mere end 50 artikelnumre med en markedsdækning 

for krogtype viskerarme på mere end 99 %
 ▶ Hurtig og let montering takket være den 

formonterede adapter

Aerotwin 
Upgrade AR

Universalløsningen til køretøjer 
med krogtype viskerarme
Til erstatning af traditionelle visker-
blade med flatblade viskerblade er 
spoilerens asymmetriske form og 
fjederskinnernes krumning specielt 
tilpasset til køretøjstyper udstyret 
med krogtype viskerarme. Aerotwin 
Upgrade AR garanterer perfekt visk-
erydelse – selv ved høj hastighed.



Aerotwin  
Original A

Aerotwin 
Universal AM

Aerotwin 
Universal AP

Aerotwin 
Upgrade AR

Den ideelle løsning, indivi-
duelt tilpasset til hvert kø-
retøj
Aerotwin Original A sikrer 
perfekt viskerydelse selv ved 
høje temperaturer. Det skyl-
des spoilerens asymmetriske 
form og fjederskinnernes 
krumning, optimalt tilpasset 
til det specielle køretøj.

Optimeret løsning til de mest 
almindelige køretøjer med 
OE-viskerarmstyper
Her er spoilerens form og 
fjederskinnernes krumning 
udviklet til at passe universalt 
til de mest almindelige 
køretøjer med OE-
viskerarmstyper. Aerotwin 
Universal AM sikrer optimal 
viskerydelse – selv ved høj 
hastighed.

Universalløsningen til køretøjer 
med OE-viskerarmstyper
Med Aerotwin Universal AP har 
Bosch harmoniseret spoilerens 
form og fjederskinnernes krum-
ning til at passe universelt. 
Aerotwin AP leverer optimal visk-
erydelse og visker godt ved høj 
hastighed.

Universalløsningen til køretøjer 
med krogtype viskerarme
Til erstatning af traditionelle 
viskerblade med flatblade visker-
blade er spoilerens asym-
metriske form og fjederskin-
nernes krumning specielt tilpas-
set til køretøjstyper udstyret 
med krogtype viskerarme. 
Aerotwin Upgrade AR garanterer 
perfekt viskerydelse – selv ved 
høj hastighed.

Originale sæt:
 ▶ Komplet sortiment med sæt 

individuelt optimeret til det 
specielle køretøj

 ▶ Mere end 100 artikelnumre 
med en markedsdækning på 
mere end 99 % for OE-visker-
armstyper

 ▶ Hurtig og let montering tak-
ket være den formonterede 
originale adapter tilpasset 
det specifikke køretøj

Universalsæt:
 ▶ Komplet sortiment med 

universalt passende 
sæt til de vigtigste OE-
viskerarmstyper

 ▶ Sortiment på 7 artikelnumre 
med en markedsdækning på 
mere end 25 %

 ▶ Hurtig og let montering 
takket være den 
formonterede Multi-Clip 
adapter til de 4 mest 
almindelige viskerarmstyper 
på køretøjsmarkedet

Universalsingles: 
 ▶ Komplet singlesortiment 

universalt optimeret til 
OE-viskerarmstyper takket 
være det modulopbyggede 
adaptersystem

 ▶ Sortiment på 15 artikelnumre 
med en markedsdækning på 
mere end 90 %

 ▶ Altid den rigtige løsning 
takket være det modulop-
byggede adaptersystem: 4 
adaptere passer til de 10 
mest almindelige viskerarms-
typer

Opgraderingssortiment:
 ▶ Kompakt sortiment med 

universalt passende sæt og 
singles til krogtype visker-
arme

 ▶ Mere end 50 artikelnumre 
med en markedsdækning for 
krogtype viskerarme på mere 
end 99 %

 ▶ Hurtig og let montering tak-
ket være den formonterede 
adapter

Oversigt over
Aerotwin sortimentet





Aerotwin  
Original A

Aerotwin 
Universal AM

Aerotwin 
Upgrade AR

Den ideelle løsning, individuelt 
tilpasset til hvert køretøj
Aerotwin Original A sikrer perfekt visk-
erydelse selv ved høje temperaturer. 
Det skyldes spoilerens asymmetriske 
form og fjederskinnernes krumning, 
optimalt tilpasset til det specielle 
køretøj.

Universalløsningen til køretøjer med 
krogtype viskerarme
Til erstatning af traditionelle visker-
blade med flatblade viskerblade er 
spoilerens asymmetriske form og 
fjederskinnernes krumning specielt 
tilpasset til køretøjstyper udstyret 
med krogtype viskerarme. Aerotwin 
Upgrade AR garanterer perfekt visk-
erydelse – selv ved høj hastighed.

Originale sæt:
 ▶ Komplet sortiment med sæt indi-

viduelt optimeret til det specielle 
køretøj

 ▶ Mere end 100 artikelnumre med 
en markedsdækning på mere end 
99 % for OE-viskerarmstyper

 ▶ Hurtig og let montering takket 
være den formonterede originale 
adapter tilpasset det specifikke 
køretøj

Universalsæt:
 ▶ Komplet sortiment med universalt 

passende sæt til de vigtigste OE-
viskerarmstyper

 ▶ Sortiment på 7 artikelnumre med 
en markedsdækning på mere end 
25 %

 ▶ Hurtig og let montering takket 
være den formonterede Multi-Clip 
adapter til de 4 mest almindelige 
viskerarmstyper på køretøjsmark-
edet

Opgraderingssortiment:
 ▶ Kompakt sortiment med universalt 

passende sæt og singles til 
krogtype viskerarme

 ▶ Mere end 50 artikelnumre med 
en markedsdækning for krogtype 
viskerarme på mere end 99 %

 ▶ Hurtig og let montering takket 
være den formonterede adapter

Optimeret løsning til de mest almin-
delige køretøjer med OE-viskerarms-
typer
Her er spoilerens form og fjederskin-
nernes krumning udviklet til at passe 
universelt il de mest almindelige 
køretøjer med OE-viskerarmstyper. 
Aerotwin Universal AM sikrer optimal 
viskerydelse – selv ved høj 
hastighed.

Oversigt over
Aerotwin sortimentet





Endnu mere effektiv viskerydelse:  
Twin viskerblad, med og uden spoiler

Det robuste fuldmetal bøjlesystem og dets dobbelte korrosionsbeskyttelse gør ikke kun Twin visker-
bladet særdeles fleksibelt, men gør også, at det holder længe – selv under påvirkning af ekstreme vejr-
forhold. I kombination med den moderne tokomponent-teknologi er optimal rengøring garanteret.

Særdeles jævn funktion og fremragende viskerydelse
Takket være den moderne tokomponent-teknologi med 
en fleksibel gummiryg og den slidstærke mikro twin 
(twin) kant på gummiet forhindres ubehagelige lyde og 
stribedannelse effektivt. Spoileren øger kontakttrykket, 

og det robuste metalbøjlesystem sikrer jævn visk-
erydelse over hele ruden.

Det robuste fuldmetal bøjlesys-
tem med dobbelt korrosions-
beskyttelse er ekstremt fleksi-
belt, uanset vejret.



Endnu mere effektiv viskerydelse:  
Twin viskerblad, med og uden spoiler

Formonteret Quick-Clip adapter
Muliggør montering på få sekunder

Dobbelt korrosionsbeskyttelse
Forlænger levetiden mærkbart 
under hårde vejrforhold

Spoiler 
For forbedret ydelse ved høj 
hastighed

Robust fuldmetal bøjlesystem
Gør viskerbladet ekstremt fleksibelt 
ved alle vejrforhold

Viskergummi med tokomponent teknologi 
Sikrer optimal rengøring og støjfri viskerydelse, selv 
på delvist tørre ruder

Fleksibel fjederskinne
For jævn fordeling af kontakttrykket mod ruden

Takket være den aerodynamiske 
form presser Twin spoileren vis-
kerbladet mod ruden ved høj has-
tighed og forhindrer viskerbladet 
i at løfte sig.

Fordele ved Bosch Twin, med og uden spoiler:
 ▶ Perfekt rengøring takket være tokomponent-teknologi 

med coating for jævn funktion
 ▶ Længere levetid på grund af slidstærk mikro twin kant 

på viskergummiet
 ▶ Langvarig sikkerhed med det robuste fuldmetal 

bøjlesystem med dobbelt korrosionsbeskyttelse
 ▶ Specielt let at montere takket være den formonterede 

Quick-Clip universaladapter

 ▶ Fås med og uden spoiler til næsten ethvert køretøj
 ▶ Bedste viskerydelse – selv ved høj hastighed takket 

være spoileren

Bosch Twin: 
pioneren inden for traditionel viskerbladsteknologi



Når man bakker ved dårlige vejrforhold, er det altid en god idé at være forsigtig – men et klart udsyn 
gennem bagruden er vigtigt. Bagrudeviskerbladssortimentet fra Bosch har den rigtige løsning til 
næsten enhver bilist og ethvert køretøj!

Forbedret udsyn gennem bagruden 
i trafikken: 
Bagrudeviskerblade

Sortimentet i korte træk:
 ▶ Innovative Aerotwin flatblade viskerblade
 ▶ Designviskerblade i plastik af høj kvalitet
 ▶ Gennemtestede standardviskerblade
 ▶ Fås til næsten enhver køretøjsmodel

Fordele i korte træk:
 ▶ Komplet sortiment til næsten ethvert køretøj, med 

køretøjsspecifikke og passende løsninger med Aer-
otwin, plastik eller traditionel viskerbladsteknologi – 
dækker mere end 95 % af markedet

 ▶ Bedste viskerydelse takket være innovativ Bosch-visk-
erbladsgummiteknologi

 ▶ Hurtig og let montering takket være formonteret 
adapter

Bosch tilbyder et bredt sortiment af ba-
grudeviskerblade, som dækker mere end 
95 % af markedet.

Aerotwin flatblade viskerblad

Plastik designviskerblad

Traditionelt standardviskerblad

1

1

2

3

2

3



Forbedret udsyn gennem bagruden 
i trafikken: 
Bagrudeviskerblade



1

2

Når man bakker ind på en parkeringsplads under dårlige vejrforhold, er det altid godt at være forsigtig 
– men et klart udsyn gennem bagruden er vigtigt. Bosch-bagrudeviskerblade sikrer optimalt udsyn og 
maksimal sikkerhed. Vores komplette sortiment dækker mere end 95 % af de køretøjer, der er udstyret 
med bagrudeviskerblade.

Klart udsyn gennem bagruden
Der er én ting, alle Bosch viskerblade har til fælles: de 
bedst mulige viskerresultater med lang levetid. Så det 
er godt at vide, at der er Bosch bagrudeviskerblade i 

gennemtestet Bosch-kvalitet. For klart udsyn og afslap-
pet kørsel. Optimalt udsyn gennem bagruden er trods 
alt lige så vigtigt som gennem forruden.

Bosch tilbyder et bredt sortiment af ba-
grudeviskerblade, som dækker mere end 
95 % af markedet.

1

2

3

Forbedret udsyn gennem bagruden 
i trafikken: 
Bagrudeviskerblade

Aerotwin flatblade viskerblad

Plastik designviskerblad

Traditionelt standardviskerblad



3

Bagrudeviskerbladsteknologi i korte træk:

1. Aerotwin flatblade viskerblad
Bosch Aerotwin leverer også en førsteklasses ydelse til 
bagruder og sikrer bedre, mere støjsvag og længere viske-
rydelse – viskerbladet har jo trods alt samme avancerede 
teknologi som Aerotwin flatblade viskerblade til forruden.

2. Designbagrudeviskerblade i plastik
Udviklet specielt til at svare bedst muligt til formen og 
funktionen på køretøjsproducentens originaludstyr! 
Foruden perfekt viskerydelse garanterer vores designvis-

kerblade let og sikker montering takket være køretøjsspe-
cifik adapter integreret i viskerbladet.

3. Viskerblade med metalbøjlesystem
Da disse viskerblade har gennemtestet traditionel for-
rudeviskerbladsteknologi, fungerer disse viskerblade 
specielt godt. De fås både som standardmodel med 
formonteret adapter og som køretøjsspecifik fuldmetal 
løsning.
 

Fordele i korte træk:
 ▶ Komplet sortiment til 

næsten ethvert køretøj, med 
køretøjsspecifikke og pas-
sende løsninger med Aerotwin, 
plastik eller traditionel visker-
bladsteknologi – dækker mere 
end 95 % af markedet

 ▶ Bedste viskerydelse takket 
være innovativ Bosch-visker-
bladsgummiteknologi

 ▶ Hurtig og let montering takket 
være formonteret adapter



Protection Plus
PowerP·P·P

Topydelse under vanskelige forhold: 
viskerblade til lastbiler og busser

Aerotwin flatblade viskerblade
Aerotwin opnår de bedste viskerresultater nogensinde. 
De to parallelle hightech fjederskinner af Evodium stål 
fordeler viskerarmenes kontakttryk og luftstrømmen 
jævnt på viskergummiet med innovativ Power Protection 
Plus teknologi. Takket være den patenterede coating, si-
krer Aerotwin flatblade viskerblade bedre, mere støjsvag 
og længere viskerydelse end nogensinde før.

Fordele i korte træk:
 ▶ Bedste viskerresultater i viskerbladets fulde længde
 ▶ Ekstremt støjsvag funktion
 ▶ Længere levetid
 ▶ Høj dækning til alle almindelige typer af viskerarme

Busser og lastbiler er konstant undervejs. Bosch viskerblade sikrer optimalt udsyn og maksimal sikkerhed – 
til enhver tid og under alle vejrforhold. Bosch tilbyder den optimale løsning til store forruder: traditionelle 
Twin standardviskerblade og Aerotwin flatblade viskerblade. Begge fungerer imponerende i enhver hen-
seende!

Længder
mellem 450 mm og 800 mm

Viskerbladsgummi med Power Protection Plus:
perfekt viskerydelse, længere levetid og støjsvag 
rengøring takket være PPP

Kombimodel
til de tre mest almindelige krogstørrelser



Topydelse under vanskelige forhold: 
viskerblade til lastbiler og busser

Fordele i korte træk:
 ▶ Perfekt rengøring uden vibrationer og striber takket 

være speciel coating
 ▶ Støjsvag og jævn rengøring – løfter sig ikke fra ruden 

eller vibrerer
 ▶ Hurtig og let montering
 ▶ Op til 97 % markedsdækning for erhvervskøretøjer og 

busser

Beskyttelse mod korrosion
giver lang levetid

Slidstærk
mikro twin kant

Høj dobbelt stabilitet
for længder op til 1.000 mm på grund af 
den robuste metalstruktur

Dobbeltmateriale-viskergummi
for perfekt og støjsvag rengøring

Twin standard viskerblade
Selv under dårlige vejrforhold sørger disse viskerblade 
for godt udsyn. Takket være det robuste metalbøjlesy-
stem og viskerbladsgummi med mikro twin kant er Twin 
viskerblade ekstremt fleksible. Selv ved kraftig mod- eller 
sidevind vil de ikke løfte sig fra ruden eller skabe gene-
rende vibrationer. Takket være den gennemtestede tekno-
logi er det rengjorte område altid fri for striber.

Fordele i korte træk:
 ▶ Komplet sortiment bestående af 

Aerotwin flatblade viskerblads-
teknologi og traditionel Twin 
viskerbladsteknologi

 ▶ Perfekt rengøring i hele visker-
bladets længde

 ▶ Støjsvag funktion uden at visker-
bladet løfter sig fra ruden eller 
vibrerer

 ▶ Formonteret adapter for hurtig 
og let montering



Protection Plus
PowerP·P·P

Aerotwin flatblade viskerblade
Aerotwin opnår de bedste viskerresultater nogensinde. 
De to parallelle hightech fjederskinner af Evodium stål 
fordeler viskerarmenes kontakttryk og luftstrømmen 
jævnt på viskergummiet med innovativ Power Protection 
Plus-teknologi. Takket være den patenterede coating, si-
krer Aerotwin flatblade viskerblade bedre, mere støjsvag 
og længere viskerydelse end nogensinde før.

Twin standard viskerblade
Selv under dårlige vejrforhold sørger disse viskerblade 
for godt udsyn. Takket være det robuste metalbøjlesys-
tem og viskerbladsgummi med mikro twin kant er Twin 
viskerblade ekstremt fleksible. Selv ved kraftig mod- 
eller sidevind vil de ikke løfte sig fra ruden eller skabe 
generende vibrationer. Takket være den gennemtestede 
teknologi er det rengjorte område altid fri for striber.

Busser og lastbiler er konstant undervejs. Bosch-viskerblade sikrer optimalt udsyn og maksimal sikkerhed – 
til enhver tid og under alle vejrforhold. Bosch tilbyder den optimale løsning til store forruder: traditionelle 
Twin standardviskerblade og Aerotwin flatblade viskerblade. Begge fungerer imponerende i enhver hen-
seende!

Længder
mellem 450 mm og 800 mm

Viskerbladsgummi med 
Power Protection Plus: per-
fekt viskerydelse, længere 
levetid og støjsvag rengøring 
takket være PPP

Kombimodel
til de tre mest almindelige 
krogstørrelser

Beskyttelse mod korrosion
giver lang levetid

Slidstærk
mikro twin kant

Dobbeltmateriale-viskergummi
for perfekt og støjsvag rengøring

Topydelse under vanskelige forhold: 
viskerblade til lastbiler og busser

Høj dobbelt stabilitet
for længder op til 1.000 mm på 
grund af den robuste metalstruktur



Slidstærk
mikro twin kant

Topydelse under vanskelige forhold: 
viskerblade til lastbiler og busser



Synlige fordele:
den iøjnefaldende emballage

De vigtigste features i korte træk: Produktnavn, 
artikelnummer, længde på viskerbladet og antal 
viskerblade i emballagen er angivet tydeligt.

Overbevisende i enhver henseende: Et 
passende dynamisk billede af vis-
kerbladet fremhæver dets kvaliteter 
ved første øjekast.

Let montering: På emballagen er der 
letforståelig vejledning trin for trin i 
montering af viskerbladet.

Valg af det rigtige viskerblad: 
På bagsiden af emballagen er 
der en liste over de mest 
almindelige køretøjer, vis-
kerbladet passer til.

Monteringsvejledning med et enkelt klik:  En let 
genkendelig QR kode på emballagen kan let scannes 
med en mobiltelefon. Den fører kunden direkte til en 
video, som viser, hvordan man skal montere vis-
kerbladet.

Information, det tæller:  Vores letforståelige stjernesys-
tem for viskerblade, med kategorier som montering, 
levetid og viskerydelse, giver et overblik over produkt-
features, så kunden kan foretage en hurtig sammenlig-
ning.

Mange fordele: De vigtigste produkt-features og 
fordele er beskrevet og forklaret tydeligt ved hjælp af 
moderne grafik.

Bosch-viskerblade leverer en seværdig ydelse, og det samme gør emballagen til dem. Med det pæne 
design og forklarende detaljer er produktets specielt høje kvalitet tydelig med det samme.





Erfaring gør forskellen: 
Bosch Automotive Aftermarket

1. Høj kvalitet
Bosch-viskerblade er ud-
viklet i overensstemmelse 
med de nyeste resultater, 
fremstillet af innovative ma-
terialer og underkastet de 
strengeste test. Vi har fo-
kus på sikkerhed og varig 
kundetilfredshed.

2. Høj køretøjsdækning
Vores viskerblade passer til næste ethvert kø-
retøj, lige fra nye modeller til erhvervskøretøjer 
og classic køretøjer. Vi dækker op til 99 % af alle 
køretøjer! Uanset, hvor forskellige køretøjstyper-
ne måtte være, tilbyder Bosch-viskerblade altid 
den ideelle løsning.

3. Topydelse
Montering i løbet af få se-
kunder for langvarigt, 
godt udsyn. Takket være 
innovative teknologier 
som f.eks. Power Protec-
tion Plus sikrer vores vis-
kerblade bedre udsyn, 
længere levetid og sikker-
hedsfordele.

Vores styrker er dine fordele:

De bedste argumenter for Bosch-viskerblade:

Med 125 års erfaring med udvikling og innovation inden for autobranchen lever Bosch Automotive 
Aftermarket produktsortiment, som også omfatter værkstedsudstyr og serviceydelser, ikke kun op til 
dine krav, men også krav fra bilproducenter, samhandelspartnere og bilister.

1. Stor erfaring
Som teknologisk førende og langvarig 
partner til bilindustrien bestræber vi os 
på at forbedre eksisterende teknologier 
og være førende inden for nyudvikling. 
Undervejs stiler vi efter ambitiøse mål, 
øget mobilitet, komfort og sikkerhed for 
køretøjsbrugere.

2. Stort produktsortiment
Over hele verden udvikler vi konstant 
utallige dele til værkstedsmarkedet. 
Dette kompletteres af det seneste 
værkstedsudstyr og serviceydelser.

3. Høj sikkerhed
Som en pålidelig partner til autoværksteder-
ne, bestræber vi os på at hjælpe dem med 
at øge deres konkurrencedygtighed i tider 
med konstant teknologisk udvikling. Til det-
te formål leverer vi udstyr af høj kvalitet 
samt ekspertviden samt serviceydelser.





Kun det bedste til kunden:
sammenligning mellem flatblade og standard 
viskerblade
Uanset, hvor forskellige køretøjerne på vores veje måtte være, så har bilisterne alle de samme ønsker til 
deres viskerblade. Viskerblade, som let kan monteres, har en fremragende viskerydelse i enhver tænke-
lig situation og tilbyder bedst mulige forhold mellem pris og ydelse. For at imødekomme disse ønsker 
har vi udviklet et varieret sortiment af revolutionerende og innovativ viskerbladsteknologi. Lær vores 
flatblade og standardviskerblade endnu bedre at kende og sammenlign fordelene ved dem.

Viskerblade, der løbende udvikles, 
med imponerende viskerresultater og 
enestående forhold mellem pris og ydelse.

Fordele:
 ▶ Dokumenteret Bosch-kvalitet til nye og 

ældre køretøjer
 ▶ Perfekt rengøring og jævn 

bevægelse takket være den 
gennemtestede tokomponent-
viskerbladsgummiteknologi

 ▶ Lang levetid på viskerbladsgummiet på 
grund af mikro twin (twin) kanten

 ▶ Robust, fleksibel fuldmetal bøjlesystem 
for varig sikkerhed

 ▶ Fås med eller uden spoiler for 
driftssikker viskerydelse ved enhver 
hastighed

 ▶ Formonteret Quick-Clip universaladapter 
for hurtig og let montering

Anbefaling:
Bosch Twin til nye og ældre køretøjer

Innovativ viskerbladstek-
nologi:
Bosch-standardviskerblade

Anbefaling:
Bosch Aerotwin til nye køretøjer og 
køretøjer med krogtype viskerarme

Fuldstændig nyudviklede viskerblade lige 
fra vindtunnellen, med den seneste teknolo-
gi for optimale viskerresultater.

Fordele:
 ▶ Høj OE-kvalitet til nye køretøjer
 ▶ Innovativ Power Protection Plus-

viskergummiteknologi for perfekte 
viskerresultater

 ▶ Optimale viskerresultater, minimum 
vindstøj og lang levetid

 ▶ To parallelle hightech fjederskinner af 
Evodium stål for optimal fordeling af 
trykket i hele viskerbladets længde

 ▶ Spoiler med aerodynamisk optimeret 
form for reduceret vindstøj og øget 
kontakttryk

 ▶ Forskellige adaptersystemer for højest 
mulige køretøjsdækning og hurtig 
montering

Revolutionær visker-
bladsteknologi:
Bosch-flatblade visker-
blade

Sammenligning:

Montering     
Levetid     
Viskerydelse     
Høj hastighed     
Støjsvagt     

Sammenligning:

Montering     
Levetid     
Viskerydelse     
Høj hastighed     
Støjsvagt     





Support for øget omsætning:
annoncering og markedsføring
Det er vores mål at hjælpe dig med kontinuerligt at opbygge dit viskerbladssalg. Til dette formål har vi 
udviklet attraktivt materiale til hjælp til dig og din salgsafdeling.

Markedsføringsmateriale

Monteringsvejledninger og videoer

Annoncemateriale

▶ Katalog
▶ Handelsfolder
▶ Applikationsliste

▶ App
▶ Tecdoc, ESI

▶ Imagefilm
▶ Mærkater
▶ Shelf wobblers

▶ Posters
▶ Flyers

▶ Monteringsvejledninger
▶ Emballage: videovejledninger via QR kode
▶ Monteringsvideoer

Scan blot QR 
koden på embal-
lagen og inden 
for få sekunder 
ser du den til-
svarende monte-
ringsvideo.





Det nye Bosch-emballagedesign
 ▶ Attraktivt design, der øger salget
 ▶ Multi-line koncept for forskellige 

specifikationer og målrettet henven-
delse til kunder

 ▶ Worldwide ægthedsstempel for 
førsteklasses Bosch-kvalitet, der ikke 
er til at tage fejl af

 ▶ Perfekt afstemt med Bosch-corpo-
rate identity

Produkter og serviceydelser 
fra Bosch
▶  Diagnostics
▶  Dieselsystemer
▶ Benzinsystemer
▶ Bremsesystemer
▶ Tændrør
▶ Energisystemer
▶ Batterier
▶ Filtre
▶ Viskersystemer
▶ Lygteteknologi
▶ Komfortelektronik
▶ Hybrid/e-mobilitet
▶ Teknisk hotline
▶ Videndatabase
▶ Service training
▶ Værkstedskoncepter

Din drivkraft er også vores
Teknologi fra Bosch benyttes i stort set alle køretøjer i verden.
For os er der fokus på mennesker og på at hjælpe dem med at blive ved 
med at være mobile.

Vi har fokuseret på mennesker i mere end 125 år med vores pionerånd, 
forskning, produktion og ekspertise.

Vores fokus er et urokkeligt engagement i at forsyne dem med en unik 
kombination af dele, diagnostics, værkstedsudstyr og serviceydelser:

▶  avancerede løsninger til effektiv reparation af køretøjer
▶   innovativt værkstedsudstyr og software – også til rådighed på favora-

ble leasingbetingelser
▶  verdens største sortiment af nye og renoverede reservedele
▶  hurtig og pålidelig leveringsservice
▶  ekspert-kundepleje via vores hotline
▶  omfattende udvalg af kurser
▶  speciel salgs- og marketingsupport
▶  plus mange andre serviceydelser

Original Bosch-kvalitet fås her:

For yderligere information:
www.bosch.dk
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