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Stěrače Aerotwin Bosch
pro užitková vozidla
Nyní do délky 800 mm se třemi 
nejčastějšími velikostmi háků
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Nejvyšší kvalita stírání pro dovybavení - ploché 
stěrače Aerotwin pro užitková vozidla
nyní až do délky 800 mm 
Dobrá zpráva pro všechny profesionály na silnici – inovativní 
ploché stěrače Aerotwin od společnosti Bosch jsou nyní k 
dispozici pro délky stíracích lišt v rozmezí od 450 mm do 
800 mm, a tím pro nejdůležitější modely užitkových vozidel, 
dodávek a speciálních vozidel.
> Uchycení (šroubovacího typu) pro upevnění bez rizika 
    přepadnutí
> Integrované trysky ostřikovače pro řadu délek stěračů
> Kombinované připojovací uchycení pro tři nejběžnější 
    velikosti háků 

Rovnoměrný přítlak, náročné opracování stírací chlopně a 
známá kvalita Bosch zajišťují, aby se řidiči užitkových vozidel 
mohli vždy spolehnout se stěrači Aerotwin na vysoký komfort 
stírání, dlouhou životnost, tichý
provoz a trvale dobré stírací výsledky.
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Upevnění bez rizika přepadnutí
Upevnění bez rizika přepadnutí zajišťuje u velkých 
délek stíracích lišt 800 mm vysokou 
rovnoměrnost chodu, stabilní uchycení a 
perfektní čištění skel. Novinka u plochých stěračů 
Aerotwin: uchycení „šroubovacího typu“ pro 
upevnění bez rizika přepadnutí

Integrované trysky ostřikovače
Čistá věc – rozstřikovací trysky ostřikovače jsou 
intergrovány do řady délek stěračů a ostřikovací 
kapalina je tak přiváděna přesně do správného
místa.

Kombinované připojovací uchycení
Rychlá montáž: Tři nejčastější velikosti háků 
pasují perfektně do kombinovaného upevnění - 
9 x 3, 9 x 4 a nyní nově také 12 x 4.



Ploché stěrače Aerotwin 
s délkou od 450 do 800 mm:
Inovativní technologie stěračů

Cihlářská 1000/2, 408 01 Rumburk
tel.: +420 412 354 911 - 915, fax: +420 412 333 690, mobil: +420 602 417 158, e-mail: info@sasa.cz

www.sasa.cz | www.shop.sasa.cz

www.sasa.cz

let s Vámi

Bosch Aerotwin – profesionální stěrače s délkou až 800 mm

Inovační technologie Bosch Aerotwin je nyní k dispozici pro dodatečnou montáž na 

všechna běžná užitková vozidla, dodávky a autobusy také v délkách až 800 mm. 

Bezkloubová technika High-Tech stírací lišty se perfektně dokáže přizpůsobit zakřivení 

čelního skla. Pro délku 800 mm je nyní k dispozici také nový typ rozhraní (šroubovací typ) 

pro upevnění bez nebezpečí přepadnutí. To zajišťuje vysokou rovnoměrnost chodu, 

stabilní uchycení a perfektní čištění skel. Díky tomu je Aerotwin perfektním řešením pro 

každé vozidlo – také pro velké okenní

plochy, kde jsou potřebné mimořádně dlouhé stírací lišty.

Výhody plochých stěračů Aerotwin pro užitková
vozidla na první pohled
> Až o 30 % vyšší životnost
> Nejlepší výsledky stírání po celé délce stírací lišty
> Nejlepší možné čistění
> Extrémně tiché stírání
> Jednoduchá výměna s předem smontovaným
    univerzálním adaptérem a kombinovaným
    připojovacím uchycením pro háky 9 x 3, 9 x 4 a 12 x 4
> Nové uchycení (šroubovacího typu) pro upevnění
    bez rizika přepadnutí i délek stíracích lišt 800 mm

Bosch u nejběžnějších typů stíracích lišt sloučil
a přepracoval různé adaptéry. Nové kombinované
upevnění u Aerotwin je vhodné pro nejpoužívanější
uchycení.

Vaše výhoda: S pouze 10 typy stěračů je pokryto
cca 97 % všech užitkových vozidel, dodávek, autobusů
a speciálních vozidel. Tím se výrazně snižují
vaše administrativní a skladovací náklady a zvyšuje
se rentabilita.

Aerotwin: Montáž během několika sekund

Ihned je po ruce správný typ adaptéru. Montáž jedním zacvaknutím Hotovo!

Profil Aerotwin – náročně navržená stírací chlopeň je zárukou dlouhodobě dobrých výsledků stírání



Stěrače Twin s kovovým 
ramínkem od 400 do 1000 mm:
Výkonnější stírací komfort
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Osvědčená výkonnost 
programem Bosch Twin
Stěrače Twin s kovovými ramínky pro nákladní automobily,

dodávky a autobusy mají obzvlášť robustní konstrukci

uchycení, a proto zajišťují přesvědčivě rovnoměrnou 

stabilitu při délkách až 1000 mm.

Bosch Twin přesvědčí díky:

> Originální třísložková pryž stírací lišty Bosch

    (u stíracích lišt v délkách 400 až 700 mm)

> Perfektní čištění bez zanechání šmouh

> Tiché, klidné stírání

> Žádné zvedání a kmitání

> Dvojitá mikrohrana odolná proti oděru

> Robustnost a vysoká životnost

Twin: 
Rychlejší vyhledání správného stěrače

Najít místo hledat
Společnost Bosch snížila počet typů adaptérů u jednotlivých objednacích čísel, 

abyste dokázali najít správný adaptér ještě rychleji. To znamená, že balení 

neobsahuje málo používané adaptéry nebo upevňovací díly. Zvláště praktické 

a pohodlné: V mnoha případech jsou nejčastější adaptéry již namontovány.

Zřídka potřebné 
lze rychle objednat
Adaptéry, které jsou jen zřídka potřebné, lze objednat v případě potřeby jako 

"speciální adaptér". To zvyšuje přehlednost a rychlou orientaci při objednávání.

Obchod i autoservisy ušetří čas, úložný prostor a tím i peníze.

Profil Twin u délek
od 400 do 700 mm

Profil Twin u délek
od 700 do 1000 mm



Program Aerotwin
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Program Twin



Přehled adaptérů a druhů 
upevnění
Pro ploché stěrače Aerotwin a pro stěrače
Twin s kovovým ramínkem
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Je dobré vědět, 
snadno k nalezení
Všechny důležité informace 
jedním pohledem
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Balení stěračů Aerotwin a Twin dává programu 

stěračů Bosch pro užitková vozidla ještě 

atraktivnější vzhled a podporuje vás při prodeji.

Nápadné umístění loga a značky ukazuje ihned 

vašim zákazníkům:

Zde naleznete inovativní kvalitu Bosch.

> Oslovení na balení orientované na cílovou skupinu
> Rychlá identifikace díky symbolu užitkového vozidla 
    a "N" ve vyhledávacím čísle zákazníka
> Jednotný vzhled všech balení Aerotwin a Twin

> Samovysvětlující balení s montážním návodem
> Dílenské balení Boschpro většinu běžných   
    užitkových vozidel – nejvyšší kvalita za atraktivní ceny

Obal pro osvědčené 
stěrače Bosch Twin

Označení na novém 
balení Bosch Aerotwin 
pro užitková vozidla

Jednodušeji, rychleji a bezpečněji 
najít správný stěrač pro užitkové vozidlo

Snadno pochopitelný
montážní návod

Symbol užitkového vozidla
pro rychlou identifikaci

Zákaznické vyhledávací 
číslo s "N" pro program 

užitkových vozidel
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Centrální sklad a prodejní pobočka
RUMBURK
Cihlářská 1000/2
408 01 Rumburk
tel.: +420 412 354 911 - 915 
fax: +420 412 333 690
GSM: +420 602 342 285
e-mail: autodíly@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 6:30 - 18:00 hod.
         so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka
ML ADÁ BOLESL AV
K Podchlumí 1390 
293 01 Mladá Boleslav 
tel.: +420 326 997 213
fax: +420 326 997 214
GSM: +420 724 034 344
e-mail: sklad.boleslav@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 16:00 hod.
         so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka
LOUNY
Poděbradova 578 
440 01 Louny
tel.: +420 415 652 792
fax: +420 415 652 856
GSM: +420 724 808 036
e-mail: sklad.louny@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 16:00 hod.
         so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka
LIBEREC
Dr. Milady Horákové 185/66 
460 07  Liberec 7
tel.: +420 482 313 789
fax: +420 482 313 564
GSM: +420 724 808 035       
e-mail: sklad.liberec@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 17:00 hod.
         so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka
ÚSTÍ  NAD L ABEM
U Tonasa 2
403 31 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 209 656
fax: +420 475 201 823
GSM: +420 606 730 967
e-mail: sklad.usti@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 17:00 hod.
         so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka
PR AHA
Poděbradská 186/56
198 00 Praha 9 - Hloubětín
tel.: +420 283 891 181
fax: +420 283 890 730
GSM: +420 602 477 685
e-mail: sklad.praha@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 17:00 hod.
         so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka
HR ADEC KR ÁLOVÉ
ul. Bratří Štefanů 984
500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495 406 210
fax: +420 495 218 272
GSM: +420 602 136 637
e-mail: sklad.hradec@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 16:00 hod.
         so 8:00 - 11:00 hod.

Centrální sklad Morava 
BRNO
SCHÄFER a SÝKORA s.r.o.
CT Zone, CT BOX I/5
Škrobárenská 484/8
617 00 BRNO 
mobil: 725 078 855
mobil: 724 961 968
e-mail: logistika.brno@sasa.cz
Provozní doba:   
po - pá 7:00 - 17:00 hod.
         so 8:00 - 11:00 hod.
 

Prodejní pobočka
SOKOLOV
Kališnická 2250
356 01 SOKOLOV
tel.: +420 353 221 201
fax: +420 353 221 485
GSM: +420 606 654 978
e-mail: sklad.sokolov@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 17:00 hod.
         so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka
PLZEŇ
Republikánská 2 
312 00 Plzeň 
tel.: +420 377 260 143
fax: +420 377 261 974
GSM: +420 602 528 279
e-mail: sklad.plzen@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 17:00 hod.
         so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka
OSTR AVA
Pavlovova 3059/40
700 30 Ostrava - Zábřeh
tel.: +420 596 768 661
fax: +420 596 768 662
GSM: +420 725 496 353
e-mail: sklad.ostrava@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 16:00 hod.
         so 8:00 - 11:00 hod.

Servis - Truck centrum
RUMBURK
Lesní 1111/3
408 01 Rumburk
tel.: +420 412 332 362
fax: +420 412 332 566
GSM: +420 724 103 790
e-mail: servis@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 18:00 hod.
         so 7:00 - 12:00 hod.

Prodejní pobočka
ČESKÉ BUDĚ JOVICE
Pekárenská 54
370 04 České Budějovice
tel.: +420 387 000 275
fax: +420 387 000 276
GSM: +420 724 309 927
e-mail: sklad.budejovice@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 17:00 hod.
         so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka
JIHL AVA
Brněnská 2661/65
586 01 Jihlava (areál PATROL)
tel.: +420 567 155 171   
fax: +420 567 215 899
GSM: +420 724 133 883
e-mail: sklad.jihlava@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 16:00 hod.
         so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka
OLOMOUC
Týnecká 848 (dříve Přerovská)
779 00 Olomouc - Holice 
tel.: +420 585 150 936
fax: +420 585 152 361
GSM: +420 724 785 635
e-mail: sklad.olomouc@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 17:00 hod.
         so 8:00 - 11:00 hod.

Sídlo společnosti
RUMBURK
SCHÄFER a SÝKORA s.r.o.
Cihlářská 1000/2
408 01 Rumburk
tel.: +420 412 354 911 - 915
fax: +420 412 333 690
GSM: +420 602 417 158
GSM: +420 603 524 648
e-mail: info@sasa.cz
www.sasa.cz

Prodejní pobočka 
BRNO
SCHÄFER a SÝKORA s.r.o.
CT Zone, CT BOX I/5
Škrobárenská 484/8
617 00 BRNO 
tel.: +420 548 214 371
fax: +420 548 214 403
GSM: +420 724 139 953
e-mail: sklad.brno@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 17:00 hod.
         so 8:00 - 11:00 hod.


