
Dine fordele:

Verdens mindste Tuningbox

Denne kompakt designedetuningbox kan monteres direkte under motorhjelmen. Denne 
feature reducerer monteringsbesværet og beskytter effektivt mod nysgerrige blikke. 

De fleste konkurrerende produkter er baseret på en adskillelse af enheden og 
ledningsnettet. Dette medfører, at det er svært at finde den rigtige monteringsposition for 
enheden. Derudover, kan en fagmand med det samme se, at der er foretaget indgreb på 
motoren, såsnart han åbner motorhjelmen. 

Micro-Chiptuning er så lille, at den nemt kan skjules direkte under motorhjelmen. Den 
enkle montering gør, at enheden kan fjernes efter ønske og at den er svær at få øje på. 

Hvordan opstår den ekstra motorydelse?

For at øge motorydelsen, aflæser den interne processor i Micro-Chiptuning signalerne fra 
motorstyringen og forandrer dem i henhold til sin programmering. 

Ved at udnytte producentens tolerance, kan motoren tunes til at forøge ydelsen og 
drejningsmomentet med op til 20%!

Micro-Chiptuning-enheder aflæser en brændstof- eller indsugningstryksensors udgangssignal og 
sender disse, afhængigt af de forprogrammerede værdier, forandret eller uforandret videre til 
motorstyringsenheden. På den måde er det muligt, at køre med et højere brændstof- eller 
indsugningstryk i de nødvendige lastnings- eller hastighedsintervaller, for at forøge motorydelsen.

I dag vælger stadig flere konkurrenter, at producere yderst komplicerede styreenheder med 
flerkanal-teknologi, for at retfærdiggøre de stigende priser. Micro-Chiptuning anvender kun 
flerkanal-teknologi når det er absolut nødvendigt for at forøge ydelsen. I dette tilfælde anvendes 
f.eks. to Micro-Chiptuning-enheder. 

Dette resultere i en ydelsesforøgelse, som kombinerer køreglæde, motorholdbarhed og de 
lovpligtige emissionsnormer. 
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Dine fordele:

· Verdens mindste Tuningbox 

Takket det kompakte design, kan denne Chiptuning-box monteres f.eks direkte under motorhjelmen. Dette 
gør både monteringen meget enklere og beskytter samtidig mod nysgerrige blikke.

· Indstillinger er ikke nødvendig

Det er producentens opgave, at udvikle tuning - ikke kundens! Derfor leveres Micro-Chiptuning 
færdigprogrammeret med køretøjsspecifikke karakteristikker. Du behøver ikke foretage nogle justeringer. 

· Op til 20% mere ydelse og drejningsmoment 

Du får en ydelsestuning, som er udviklet af bilteknikere. Op til 20% mere ydelse og drejningsmomenter i dag 
ikke muligt at opnå, medmindre man overskrider komponenternes belastningsrænser. 

· Op til 15% lavere brændstofforbrug

Mærkbart mere ydelseved lavere drejningstal samt forbedret effektivitet, reducerer brændstofforbruget med 
op til 15%. Det er tuning der betaler sig! 

· OEM fra Tyskland 

Micro-Chiptuning er udviklet og fremstillet i Tyskland. Den microprocessor-styrede elektronik er støbt i 
epoxyharpiks, for at gøre den vandtæt og stødsikker. Vores konnektorer er vandtætte ihht. kapslingsklasse IP
68. Alle komponenter er temperaturbestandige mellem -40°C og +125°C. 

· Egnet til alle køretøjer

Micro-Chiptuning kan anvendes i alle køretøjer på vores liste, både med firehjulstræk, dieselpartikelfilter samt
manuel-, DSG- og automatgear. Derved bevares de oprindelige motorbeskyttelsesfunktioner.

· Enkel montering med stik

Custom-Fit-stik i OEM kvalitet gør det muligt selv for nybegyndere , at montere enheden i løbet af få minutter.
På den måde kan ydelsesstigning altid nulstilles uden spor. Du modtager en illustreret montagevejledning til 
din motor. Hvis du har spørgsmål, hjælper vi dig gerne. 
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