Bosch Aerotwin
Het eerste aerodynamisch gevormde wisblad op de markt
komt van Bosch. Deze innovatie is in 2001 geïntroduceerd
en sindsdien zijn er enkele miljoenen van geproduceerd.
Geen wonder, dit wisblad biedt de beste wiskwaliteit, wist
geruisloos en gaat nog eens langer mee ook.
De Aerotwin is de eerste ruitenwisser

Lange levensduur

op de markt zonder beugelconstructie.

De aerodynamische vorm zorgt ervoor

Hierdoor kan de aerodynamische vorm

dat er minder slijtage optreedt. Hier-

ontstaan, welke zorgt voor veel minder

door gaat de Aerotwin tot wel 30%

lawaai, ook tijdens hoge snelheden.

langer mee dan een conventionele
ruitenwisser.

Alle voordelen op een rijtje
•• minder windgeruis,
dankzij aerodynamische vormgeving
•• perfecte wiskwaliteit,
dankzij gelijkmatige druk
•• tot 30% langere levensduur
•• aerodynamische vormgeving
•• Twin-rubber, voor hoge kwaliteit
•• eenvoudige montage,
dankzij toplock of sidelock systeem

Deze wisser is natuurlijk uitgevoerd
met de bekende Twin-rubber kwaliteit.
Het Twin-rubber is een 2-komponenten

Bosch Aerotwin Retrofit

(twin) rubber dat bestaat uit natuurrubber (hard) en synthetisch rubber (zacht).
Hierdoor slaat de wislip altijd goed om,
waardoor een ratelend geluid (vooral
bij een halfnatte voorruit) voorkomen
kan worden.

Perfecte wiskwaliteit
De Aerotwin zorgt niet alleen voor
geruisloosheid tijdens het gebruik. Ook
wist deze ruitenwisser al het water van

Voor voertuigen die niet over de moderne Aerotwin wisserarmen beschikken

uw voorruit, elke keer weer. Doordat de

heeft Bosch nu de Aerotwin Retrofit ontwikkeld. Deze Aerotwin ruitenwissers zijn

druk van de ruitenwisserarm (hier zit

gewoon te monteren op de standaard ruitenwisser-armen. Nu is er een Aerotwin

de ruitenwisser aan vast) gelijkmatig,

voor iedereen! Sinds enkele jaren zijn de Aerotwin ruitenwissers breed gebruikt bij

via de Aerotwin, op de voorruit wordt

de productie van nieuwe auto’s. Er zijn dus nog behoorlijk veel auto’s niet uitgerust

verdeeld, laat deze geen strepen achter.

met een Aerotwin ruitenwisserarm. Bosch heeft dit probleem erkend en een oplos-

Hierdoor heeft u altijd een perfect zicht

sing gevonden: Aerotwin Retrofit.

op de weg, ook tijdens hevige stortbuien.

Dus: Aerotwin voor iedereen!

