
refill 
vervangingsrubbers
ruitenwissers

Nieuwe auto‘s zijn altijd van zeer goede kwaliteit =  
OE-kwaliteit

Elk voertuig wordt in een windtunnel getest en ook het 
ruitenwissersysteem wordt op ieder voertuig precies afgestemd. 

IEDER VOERTUIG IS BIJ AFLEVERING VOORZIEN   
VAN EEN KWALITEITSRUITENWISSER



originele ruitenwissers wisselen
na 1 jaar 

originele ruitenwissers monteren

alternatieve ruitenwissers monteren
Prijsgunstige ruitenwissers uit alle werelddelen, vooral uit China

Opmerking
De alternatieve ruitenwisser heeft niet dezelfde vorm als de originele ruitenwisser. Ieder voertuig wordt in de windtunnel uitvoerig op aerodynamica 
getest en wordt het ruitenwissersysteem precies afgestemd. 

Een niet originele ruitenwisser verandert de aerodynamica aan het voertuig. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties tijdens het rijden ontstaan. 
Bij hogere snelheden kan er een luchtwerveling ontstaan die de wisser van de ruit drukt of optilt. Dit kan een ratelend geluid en niet gewiste plekken 
veroorzaken. 

Voordeel
• Zeer goede kwaliteit
• Afgestemd op voertuig

Nadeel 
• Hoge inkoopprijs
• Zeer duur voor eindgebruiker
• Prijsdiscussie met de eindgebruiker
• Verloren omzet vanwege de hoge prijs

Voordeel
• Prijs

Nadeel 
• Kwaliteit is ontoereikend
•  Sommige adapters passen niet  

(geen montage mogelijk)
•  Aerodynamika op de auto verstoord,  

slecht wissen enz.
• Ontevreden klanten
• De werkplaats verdient minder



de perfecte oplossing 
voor ieder voertuig, iedere werkplaats en elk bedrijf

Alleen het ruitenwisserrubber wisselen
Geen ruitenwisserreparatie nodig

ONZE VERVANGINGSRUBBERS VERANDEREN DE AERODYNAMICA NIET
We schuiven onze vervangingsrubbers direct in het ruitenwisserframe en de in de windtunnel getestte originele ruitenwisser blijft in tact. 



Wat hebben wij te bieden?
refill vervangingsrubbers ruitenwissers

meer winst voor de werkplaats

win-win situatie voor de werkplaats  
en voor de eindgebruiker

• Dezelfde kwaliteit als de originele ruitenwisserrubbers
• We gebruiken het originele ruitenwisserframe, welke reeds op het voertuig zit
• Door behoud van originele ruitenwisserframe verandert de aerodynamica niet
•  Doordat we de vervangingsrubbers in een bestaand frame schuiven, hebben we een veel grotere dekking en een zeer snelle montage
• Meer omzet door grotere dekkingsgraad (meer voertuigen wisselen)
• Minder voorraad dus minder inkoop voor de werkplaats
• Minder verschillende ruitenwissers nodig in de werkplaats
• Duitse kwaliteit

Besparing voor de eindklant → Meer vertrouwen

onze vervangings-
rubbers hebben de 
originele kwaliteit 
tegen een eerlijke 
prijs

Installatiefilm: m.wuerth.swissint.com
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vervangingsrubber voor alle 
standaard ruitenwissers
Art.nr. 0848 147 50 (750 mm) + Art.nr. 0848 106 10 (610 mm)



vervangingsrubber voor  
alle aerotwins (BOSCH)
Art.nr. 0848 175 0 (750 mm)

750 mm

700 mm

660 mm

610 mm

570 mm

530 mm

500 mm

480 mm

450 mm

430 mm

400 mm

350 mm



virtual training
download de qr code reader

QR code reader app downloaden
1.  Ga naar de Play store of  

de App store

1.  Richt je camera op de QR code 2.  QR code voor meer info en 
installatie refill ruitenwissers

3.  Kies jouw taal en ga aan de slag

2. Zoek naar QR code reader 3. Installeer QR code reader

QR Code scannen voor meer info Refill 

Voor Andraid 

Voor iPhone 

Installatiefilm: m.wuerth.swissint.com
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Welke refill heb ik nodig?
Refill voor standaard wissers

Refill voor Aerotwin (bosch)

Meet de lengte van uw ruitenwissers 

< 610 mm  Art.nr. 0848 106 10 (610 mm)
> 610 mm  Art.nr. 0848 147 50 (750 mm)

Meet de lengte van uw ruitenwissers 

< 750 mm  Art.nr. 0848 175 0 (750 mm)


