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Connect-assortiment geïntroduceerd door SWF, een Valeo-merk 

 

Helmond, 29 juli 2017 – SWF, de Duitse ruitenwisserspecialist, introduceert SWF Connect in de 
aftermarket een nieuw assortiment ruitenwisserbladen dat met slechts 40 onderdeelnummers 96% 

van het wagenpark met flat blades dekt. 

 
SWF Connect bestaat uit drie verschillende productassortimenten: SWF Connect 
Front, speciaal ontwikkeld voor voertuigen die af fabriek zijn uitgerust met flat blades 
aan de voorzijde, SWF Connect Rear, voor voertuigen die af fabriek zijn uitgerust met 
flat blades aan de achterzijde, en SWF Connect Upgrade, geïntroduceerd voor 
voertuigen die af fabriek zijn uitgerust met conventionele ruitenwisserbladen aan de 
voorzijde. 
 

Het nieuwe flat blade-assortiment maakt gebruik van innovatieve Multiconnection-
technologie, waardoor SWF Connect Front geschikt is voor 12 typen 
ruitenwisserarmen voor en SWF Connect Rear voor 6 typen ruitenwisserarmen 
achter. Voor de montage zijn bij beide slechts 3 aansluitingen nodig. 
 

SWF Connect-ruitenwisserbladen zijn voorzien van een beschermende coating op het rubber voor 
een lange levensduur. De asymmetrische spoiler garandeert uitstekende wisprestaties dankzij de 
gelijkmatige druk op de voorruit. 
 
Het assortiment SWF Connect Upgrade dekt 85% van het Europese wagenpark met slechts 14 
onderdeelnummers. 
 
Het SWF Connect-assortiment heeft als extra voordeel dat het gemakkelijk te monteren is dankzij een 
Easy Clic-systeem. Hierdoor kan een conventioneel ruitenwisserblad snel en eenvoudig worden 
geüpgraded met de flat blade-technologie van SWF. 
 
Niet alleen een geoptimaliseerde voorraad om de meeste toepassingen te dekken, maar ook de 
sterke zichtbaarheid van het merk SWF Connect zorgt ervoor dat het assortiment gemakkelijk te 
identificeren is in de schappen bij de grossiers. 
 
Daarnaast wordt een montage-instructie in de verpakking meegeleverd en dankzij de eenvoudige 
onderdelenidentificatie is het selecteren van het juiste ruitenwisserblad voor de juiste 
voertuigtoepassing kinderspel. 
 
De nieuwe SWF Connect-branding is voorzien van QR-codes met links naar video's, montage-
instructies, diagnose, tips en meer. 
 

Valeo is een leverancier van de automotive-industrie en werkt samen met 
autofabrikanten overal ter wereld. Als hightech bedrijf produceert Valeo innovatieve 
producten en systemen die bijdragen aan de verlaging van de CO2-uitstoot en die 
gericht zijn op de ontwikkeling van intuïtief rijden. In 2016 behaalde de Valeo-groep 
een omzet van 16,5 miljard euro en investeerde Valeo 11% van de OE-omzet in R&D. 
Valeo heeft 166 productielocaties, 20 onderzoekscentra, 38 ontwikkelingscentra en 15 
distributieplatforms. Voor Valeo werken meer dan 100.900 mensen verdeeld over 32 
landen wereldwijd. Valeo is genoteerd aan de beurs van Parijs en is opgenomen in de 
CAC 40-index. 
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