
TväTTar snabbT borT insekTer, slask, 
 frosT, smuTs och fågelspillning

eliminerar bländning genom aTT 
 Ta borT ljusdiffusion och sTrimmor

allTid bra sikT  oavseTT väder
ger behagligare och säkrare körning

löser upp begynnande isproppar
i spolarmunsTycken 

fungerar med befinTliga 
spolarsysTem och reglage

enkel aTT monTera i moTorrummeT på alla 
sorTers fordon

Tre års garanTi

Heatshot ger dig 
behagligare och säkrare körning
i alla väder & ljusförhållanden – året runt. 

heatshot – ett smart system för het spolarvätska.     

Slipp Skrapa froSt

Undvik farlig 
”tittHålSkörning”

Undvik dålig Sikt 
på grUnd av inSekter, 

SlaSk ocH SmUtS!

HeatSHot ger dig fort en 
mycket renare vindrUta. 
Skillnaden är glaSklar!



heatshots system för rengöring av 
vindrutan med uppvärmd spolarvätska 
har fått stor uppmärksamhet och 
erkännande inom motorbranschen:

produkt heatshot-system för uppvärmd spolarvätska

kallt vatten: skulle du diska dina smutsiga glas och tallrikar i kallt 
vatten? nej! så varför använda kallt vatten på din vindruta?

Tar bort insekter, smuts och fågelspillning, samt eliminerar 
bländning.

avfrostare: fungerar inte vid kallstart. fungerar inte effektivt innan 
bilen är helt uppvärmd. löser inte upp proppar eller isproppar i 
spolarmunstycken.

värmer vätskan på några sekunder. löser upp begynnnade 
isproppar i spolarmunstycken.

uppvärmda torkarblad: hindrar torkarblad från att fastna eller 
”klappra” vid dåligt väder. behöver bytas ofta (och är dyrt). rengör 
inte vindrutan, löser inte upp isbildning på vindrutan, löser inte upp 
isproppar i spolarmunstycken.

gummit  i torkarbladen hålls mjukare för bättre effektivitet (och 
längre livslängd). rengör vindrutan, löser upp isbildning, och löser 
upp begynnande proppar i spolarmunstycken. fungerar genom 
att använda fordonets befintliga spolarsystem och reglage.

uppvärmda spolarmunstycken: löser upp proppar i spolarmun-
stycken. värmer inte upp spolarvätskan för att ta bort smuts, snö 
eller frost från vindrutan.

löser genast upp begynnande isproppar i spolarmunstycken, 
och värmer direkt upp spolarvätskan för att snabbt ta bort  snö 
och frost från vindrutan.

uppvärmd spolarvätskebehållare: Tar lång tid att värma upp 
behållaren. varje gång den värms upp avdunstar lite frostskydds-
medel från vätskan. utan frostskyddsmedel skulle återstående 
vätska i behållaren kunna frysa till is.

värmer endast upp den mängden vätska som krävs vid 
varje tillfälle. drar inte kraft från motorns värmesystem eller 
kylvattenslangar.

uppvärmd vindruta: smälter snö och is men tar betydligt längre 
tid än uppvärmd vätska. dyrt att installera och byta ut. löser inte 
upp isproppar i spolarmunstycken eller frusna torkarblad och 
rengör inte vindrutan.

smälter snö och frost på några sekunder. löser upp begynnande 
isproppar i spolarmunstycken och på torkarblad, samt rengör 
vindrutan året om, under alla väderförhållanden.
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effektiv i alla väder x

Tar bort insekter och smuts x

minskar bländning x

förbättrar spolar-systemets 
rengörings-förmåga x x

förlänger torkarbladens livslängd x x

löser upp frost och is från vindrutan x x x x x

lossar fastfrusna torkarblad x x x 

löser upp isproppar i 
spolarmunstycken x x

jämförelsetabell

uppvärmd spolarvätska i jämförelse med andra alternativ

kontakta oss:
08 - 766 57 97
0708 37 57 97
info@heatshot.se
www.heatshot.se

klar att användas inom 30 sekunder x x x


