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Mechaniku, weź udział w akcji DENSO!
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Zdobywaj punkty i bądź w czołówce ligi!
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You’re one step away from entering the
prestigious League of True Mechanics!
Just fill in the form and you’ll be away for
your first challenge.
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Zarejestruj się i zaloguj
Imię*

Zarejestruj się
i zrób test
E-mail*
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Hasło*
Powtórz hasło*
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Zrób test
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Kurs 1

AGUE

S

test

LE A

NI

C

Jesteś o krok od wstąpienia do
prestiżowej Ligi Prawdziwych Mechaników!
Wypełnij formularz i podejmij
pierwsze wyzwanie.

Imię*
E-mail*

Obecnie można znaleźć świece zapłonowe wykonane z
niklu, platyny i irydu. Te wszystkie stopy mają wpływ na
trwałość użytkową świec zapłonowych. DENSO oferuje
świece zapłonowe dedykowane do silników dwusuwowych
i czterosuwowych, które są używane w produkcji
samochodów, motocykli i małych silników do łódek.
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Kurs 1

Pytanie 1 z 10

Dowiedz się więcej

Firma DENSO rozpoczęła produkcję świec zapłonowych
w
1997
1957 roku w Japonii. Pierwsza świeca zapłonowa była
wykonana ze stopu chromoniklowego, z elektrodąDALEJ
centralną o wymiarze 2,5 mm oraz izolatora ceramicznego
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Skorzystaj ze specjalnych ofert

Since then, the Spark Plug idea hasn’t changed much. The
main differences are in the Spark Plugs dimensions,
including their constructive elements and also in the type of
alloy used in the production process.

Pakiet podstawowy DENSO

NEXT

Pakiet rozszerzony DENSO

Pakiet ultra DENSO
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DOE

Validate your account

Doe

Edit

200
points
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1957

Powtórz hasło*

ZAREJESTRUJ
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TERMS & CONDITIONS

W którym roku firma
DENSO rozpoczęła
Czy wiesz, że pierwszy czterosuwowy
silnik
został produkcję świec zapłonowych?
wynaleziony przez niemieckiego inżyniera Nikolausa Otto w
1901
1876 roku, więc jest również znany jako cykl Otta?

Hasło*

ZAREJESTRUJ

DENSO PRODUCTS

Test wstępny do Ligi

Bądź w czołówce Ligi i zdobywaj nagrody!
Więcej testów i zamówień = więcej punktów.
Bądź w czołówce ligi i wygrywaj.
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Since then, the Spark Plug idea hasn’t changed much. The
main differences are in the Spark Plugs dimensions,
including their constructive elements and also in the type of
alloy used in the production process.

Więcej informacji na: www.densopromo.pl
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