
HC-CARGO
- voor een duidelijk zicht in 
alle weersomstandigheden



Your Expert in Parts
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HC-CARGO
 
Met HC-CARGO FlexFit ervaart u de nieuwe 
technologie van platte wisbladen.

•	Hoge prestaties in alle weersomstandigheden

•	Stevig ontwerp voor een langere levensduur

Schoon en grondig wissen
De verbeterde technologie 
zorgt voor een gelijke drukver-
deling over het ganse wis-
serblad, voor een uitstekende 
zichtbaarheid in alle weersom-

standigheden.

Lange levensduur
Ontworpen om bestand 
te zijn tegen hoge 
temperaturen en ver-

bleking in zonlicht.

Eenvoudige en veilige installatie
Bevestiging in minder dan 30 sec-
onden. Veiligheidsmechanisme met 
dubbele vergrendeling, om wisbladen 
stevig vast te houden.

Minder trillingen
De symmetrische wind-

spoiler maakt gebruik 
van de luchtstroom om 
het contact tussen het 
wisserblad en de voor-

ruit te verbeteren, voor 
een maximale neerwaartse 
kracht bij hogere snelheden.

Ultrazachte werking
Nieuwe rubberformule 
om ongewenste geluiden 
te beperken en een zachte 
werking te bevorderen. 

HC-CARGO              eigenschappen

•	Brede dekking van 90% voor het Europese autopark

•	Eenvoudige installatie 

•	Past op platte OE-wisbladen

•	Meervoudige connectoren – ook voor  
aanpassingen achteraf

•	Verkrijgbaar in enkelvoudige (blister-)verpakkingen

Bevestigingsconnectoren:

HC-CARGO 161061 350 mm
HC-CARGO 161062 380 mm
HC-CARGO 161063 400 mm
HC-CARGO 161064 450 mm
HC-CARGO 161065 470 mm
HC-CARGO 161066 500 mm
HC-CARGO 161067 530 mm
HC-CARGO 161068 550 mm
HC-CARGO 161069 600 mm
HC-CARGO 161070 650 mm
HC-CARGO 161071 700 mm



www.hc-cargo.nl
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Gefabriceerd door de Bosch Group 
Geïmporteerd door: Holger Christiansen A/S - Een bedrijf van de Bosch Group 

Natuurrubber
Geperst rubberen wisserblad van hoge kwaliteit, 
voor lange levensduur, voortreffelijke wisprestaties 
en	ozonbestendig	rubber	met	grafietcoating.

Aerodynamische spoiler
Voorkomt omhoogkomen van wisserblad op hoge 
snelheid en in strenge weersomstandigheden.

Spanveer
1. Past perfect op alle  
    soorten gebogen voorruiten.
2. Constante spanningsdruk
    Geschikt voor alle seizoenen.

HC-CARGO

Geautoriseerde dealer:


