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Valeo jest światowym liderem wśród dostawców wycieraczek
na pierwsze linie montażowe dla wiodących producentów
samochodów

POBIERZ

W swojej ofercie posiadamy 5 marek - pozwala to na zapewnienie pełnego asortymentu
przednich i tylnych piór wycieraczek we wszystkich segmentach cenowych.
Stosujemy zaawansowane rozwiązania technologiczne i najlepszej jakości materiały, dlatego
jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów.

DOWNLOAD

Valeo is the world leader among wipers suppliers for the ﬁrst
assembly lines for leading car manufacturers
Valeo offer includes 5 brands - it enables to provide a complete range for the front and the rear
blades in all price ranges.
We use the advanced technological solutions and the highest quality materials, so we are able
to meet the expectations of even the most demanding customers.
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*Wśród dostawców wycieraczek OE do samochodów osobowych w 2016 roku
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Alternatywne rozwiązanie dla kierowców poszukujących wysokiej jakości w dobrej cenie.
Szkieletowa konstrukcja i popularny system mocowania pozwalają na zamontowanie w wielu modelach
samochodów.
An alternative solution for drivers looking for high quality at a good price. The conventional
construction and popular fastening system allow to ﬁt to many car models.

Jakość identyczna z produktem montowanym fabrycznie. Zestawy dedykowane do poszczególnych modeli samochodów.
Gwarancja idealnego dopasowania: długości, precyzji docisku oraz typu zaczepu na ramieniu wycieraczki.

Uniwersalna konstrukcja i wymienne adaptery umożliwiają zastosowanie w niemal każdym modelu samochodu,
a nawet zamianę szkieletowej wycieraczki na nowoczesne płaskie rozwiązanie. Produkty są pakowane pojedynczo,
co ułatwia dobór.

Quality, same as in a new car. Kits dedicated to speciﬁc car models. Perfect match guarantee: length, precision of pressure
and the type of hitch on the wiper arm.

Versatile construction and replaceable adapters make it possible to use in practically any car model and even
replace the conventional wiper with a modern ﬂat solution. Products are individually packaged for easy selection.

Wycieraczka płaska

Wycieraczka szkieletowa

Conventional Blade

Podukowane w UE
Optymalne pokrycie rynku w segmencie starszych modeli
samochodów
Do 8 punktów docisku do szyby

Produced in the EU
Optimal market coverage in the segment of older car
models
Up to 8 points of pressure to the glass

ECONOMIC

Flat Blade

Najlepsze wycieraczki marki VALEO dzięki
- innowacyjnemu połączeniu
kauczuku naturalnego i syntetycznego
Dostarczane są na pierwszą linię montażu dla największych producentów samochodów
+30% zwiększona siła docisku w stosunku do konstrukcji szkieletowej dzieki ultrapłaskiej budowie
The best VALEO wipers thanks to
- an innovative composite mixing natural
and synthetic rubber
The same is delivered on the ﬁrst assembly line for the largest car manufacturers
+30% increased clamping force over conventional construction thanks to ultra-slim construction

Wycieraczka szkieletowa

Multiconnection

Upgrade

Wyposażone w zestaw 3 adapterów pozwalających na pokrycie 96%
europejskiego parku samochodowego (pasujące aż do 12 typów ramion)
Innowacyjna technologia multiconnection (adaptery) również
w wycieraczkach tylnych

+30% zwiększona siła docisku w stosunku do konstrukcji szkieletowej
dzięki asymetrycznemu spojlerowi
Znakomita alternatywa dla wycieraczek konwencjonalnych
+30% increased clamping force over conventional construction thanks
to asymmetrical spoiler
Great substitute for conventional wipers

3 adapters included to cover 96% european car park (matching up to 12
types of arms)
Innovative multiconnection technology (adapters) also in rear wipers

Conventional Blade

Gama First jest podstawą bardzo silnej pozycji Valeo w segmencie ekonomicznym. Obejmuje pióra wycieraczek
konwencjonalne, płaskie oraz hybrydowe. Wszystkie technologie w jednej gamie ułatwiają dobór optymalnego modelu
wycieraczki.
The First range is the basis of Valeo's very strong position in the economic segment. Includes conventional, ﬂat and hybrid
blades. All technologies in one range make it easy to choose the optimum wiper model.

Wycieraczka szkieletowa

100% metalowa konstrukcja i najwyższej jakości kauczuk
Specjalistyczne rozwiązania (dodatkowy spojler, wygięty kształt czy dysza spryskiwacza)
100% metal construction and the high quality rubber
Specialized solutions (additional spoiler, curved shape or spray nozzle)

Wycieraczka hybrydowa

Hybrid Blade

O.E. design
Specjalny, zewnętrzny spojler zwiększający docisk do szyby
Krótka gama 10 długości kompatybilna z 10 mln samochodów w Europie (głównie marki azajtyckie)
O.E. design
Special external spoiler increasing pressure on the glass
Short 10-length range is compatible with 10 million cars in Europe (mainly Asian car manufacturers)

Upgrade
+20% zwiększona siła docisku w stosunku do konstrukcji szkieletowej dzięki symetrycznemu spojlerowi
Znakomita alternatywa dla wycieraczek konwencjonalnych
+20% increased clamping force over conventional construction thanks to symmetrical spoiler
Great substitute for conventional wipers

Conventional Blade

Najlepsze wycieraczki w klasie ekonomicznej
Optymalna jakość wycierania dzięki zastosowaniu naturalnego kauczuku
Konstrukcja 100% metalowa
Best wipers in economic segment
Optimum wiping quality thanks to natural rubber
100% metal construction

Multiconnection
JAKOŚĆ
QUALITY

MARKA
BRAND

GAMA
SUBRANGE

VALEO
VALEO
VALEO

Silencio™ Flat Blade
Silencio™ Conventional
Silencio™ Hybrid
SWF VisioFlex®
SWF Das Original
SWF HBlade®
SWF VisioNext®
HydroConnect™
HydroConnect™ Upgrade
Compact
First Multiconnection
First
First Hybrid

SWF
SWF
SWF
SWF
VALEO
VALEO
VALEO
VALEO
VALEO
VALEO

TECHNOLOGIA
TECHNOLOGY

Płaskie / Flat Blade
Konwencjonalne / Conventional
Hybrydowe / Hybrid
Płaskie / Flat Blade
Konwencjonalne / Conventional
Hybrydowe / Hybrid
Upgrade (Płaskie) / Upgrade (Flat blade)
Multiconnection (Płaskie) / Multiconnection (Flat blade)
Upgrade (Płaskie) / Upgrade (Flat blade)
Konwencjonanle / Conventional
Multiconnection (Płaskie) / Multiconnection (Flat blade)
Konwencjonalne / Conventional
Hybrydowe / Hybrid

DEDYKOWANY
ZESTAW
DEDICATED
SET

POJEDYNCZE
SINGLE

TYLNE
REAR

WIELE TYPÓW
MOCOWAŃ
DIFFERENT TYPE
ARMS

WYMIENNY
ADAPTER
EXCHANGABLE
ADAPTER

ASYMETRYCZNY
SPOILER
ASYMETRICAL
SPOILER

Intuicyjna identyﬁkacja dzięki krótkiej gamie
Wymienne adaptery umożliwiające zastosowanie w ponad 90% samochodów z europejskiego
parku samochodowego
Symetryczny spojler w technologii Pyramid™
Intuitive identiﬁcation through a short range
Interchangeable adapters that make it possible to use in more than 90% of cars from the
European car park
Symmetrical spoiler in Pyramid ™ technology

Wycieraczka hybrydowa

Hybrid Blade

Aftermarketowa alternatywa dla rozwiązań O.E.
Standardowe pióro ze specjalnym zewnętrznym spojlerem zwiększającym docisk do szyby
Krótka gama 10 długości jest kompatybilna z 10 mln samochodów w Europie (głównie marki
azajtyckie)
Aftermarket alternative to O.E. solutions
Standard construction with a special external spoiler to increase pressure on the glass
Short 10-length range is compatible with 10 million cars in Europe (mainly Asian car
manufacturers

