Τα οφέλη σας:

Το μικρότερο Tuningbox στον κόσμο
Χάρη στο συμπαγή σχεδιασμό του, αυτό το Tuningbox μπορεί να εγκατασταθεί ακριβώς κάτω από
το καπό. Αυτό μειώνει το κόστος εγκατάστασης και παρέχει αποτελεσματική προστασία από τα
αδιάκριτα βλέμματα.
Τα περισσότερα ανταγωνιστικά προϊόντα βασίζονται στο διαχωρισμό συσκευής και καλωδίωσης.
Αυτό δυσχεραίνει, από τη μία πλευρά, την εύρεση της κατάλληλης θέσης εγκατάστασης για αυτές
τις συσκευές. Από την άλλη, ο τεχνικός αναγνωρίζει αμέσως όταν ανοίγει το καπό ότι ο ιδιοκτήτης
του αυτοκινήτου έχει παρέμβει στον κινητήρα.
Το Micro-Chiptuning είναι πολύ μικρό και μπορεί να εγκατασταθεί απευθείας κάτω από το καπό
χωρίς να φαίνεται. Η εύκολη διαδικασία εγκατάστασης επιτρέπει την εύκολη απομάκρυνση και
κάλυψη της συσκευής.

Πώς προκύπτει η βελτίωση της απόδοσης;
Για την αύξηση της ισχύος του κινητήρα, ο εσωτερικός επεξεργαστής του MicroChiptuningπαρακολουθεί τα σήματα της μονάδας ελέγχου του κινητήρα και τα τροποποιεί
σύμφωνα με τον προγραμματισμό του.
Με την εκμετάλλευση των ανοχών του κατασκευαστή, η συσκευή επιτρέπει αύξηση της απόδοσης
και της ροπής του κινητήρα έως και 20%!
Οι συσκευές ελέγχου Micro-Chiptuning παρακολουθούν τα σήματα του αισθητήρα πίεσης καυσίμου
ή υπερπλήρωσης και τα προωθούν τροποποιημένα ή μη τροποποιημένα στη μονάδα ελέγχου του
κινητήρα. Έτσι, είναι δυνατή η κίνηση με περισσότερη πίεση καυσίμου ή υπερπλήρωσης με
αποτέλεσμα την αύξηση της απόδοσης του κινητήρα.
Πολλοί από τους ανταγωνιστές μας εισάγουν όσο το δυνατόν πιο περίπλοκες συσκευές ελέγχου
στην τεχνολογία πολλαπλών καναλιών για να δικαιολογήσουν τις υψηλότερες τιμές τους. Το MicroChiptuning εφαρμόζει την τεχνολογία πολλαπλών καναλιών μόνο όπου είναι απαραίτητο για τη
βελτίωση της απόδοσης του κινητήρα. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται μόνο δύο μονάδες
Micro-Chiptuning.
Αυτό οδηγεί σε βελτίωση της απόδοσης με βέλτιστο συντονισμό της οδηγικής απόλαυσης, της
μακροζωίας του κινητήρα και των κανονισμών σχετικά με τις εκπομπές.
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Τα οφέλη σας:

· Το μικρότερο Chiptuning-Box στον κόσμο
Χάρη στον εξαιρετικά συμπαγή σχεδιασμό του, αυτό το Chiptuning-Box μπορεί, για παράδειγμα, να
τοποθετηθεί απευθείας κάτω από το καπό. Αυτό καθιστά την εγκατάσταση ευκολότερη, ενώ ταυτόχρονα
προσφέρει τέλεια προστασία από τα αδιάκριτα βλέμματα.

· Δεν απαιτούνται εργασίες προσαρμογής
Η ανάπτυξη του συντονισμού του κινητήρα αποτελεί ευθύνη του κατασκευαστή - δεν αποτελεί ευθύνη του
πελάτη! Κατά συνέπεια, το Micro-Chiptuning είναι ήδη προγραμματισμένο σύμφωνα με τον τύπο του
οχήματος. Δεν χρειάζεται να κάνετε καμία ρύθμιση.

· Έως και 20% περισσότερη ισχύς και ροπή
Αποκτάτε μία συσκευή βελτίωσης των επιδόσεων του αυτοκινήτου σας ειδικά σχεδιασμένη από μηχανικούς
αυτοκινήτων. Επιτυγχάνετε έως και 20%περισσότερη ισχύ και ροπή χωρίς υπέρβαση των ορίων φορτίου των
εξαρτημάτων.

· Έως και 15% μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου
Η σημαντικά περισσότερη δύναμη στις χαμηλές στροφές και η βελτιωμένη απόδοση συμβάλλουν στη μείωση
της κατανάλωσης καυσίμου έως και 15%. Έτσι υπολογίζεται τοTuning!

· Κορυφαία ποιότητα από τη Γερμανία
Το Micro-Chiptuning έχει σχεδιαστεί και κατασκευάζεται αποκλειστικά στη Γερμανία. Το ελεγχόμενο από
μικροεπεξεργαστή ηλεκτρονικό σύστημα είναι αδιάβροχο και ανθεκτικό στους κραδασμούς, καθώς είναι
καλυμμένο από εποξική ρητίνη. Τα βύσματα σύνδεσης είναι υδατοστεγανά με βαθμό προστασίας IP 68. Όλα
τα τμήματα είναι ανθεκτικά σε θερμοκρασίες από -40°C έως 125°C.

· Κατάλληλο για όλα τα οχήματα
Το Micro-Chiptuning είναι κατάλληλο για όλα τα αναφερόμενα οχήματα, είτε με κίνηση στους τέσσερις
τροχούς, φίλτρο σωματιδίων diesel, είτε με κιβώτιο μεταγωγής, DSG ή αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Επίσης,
διατηρούνται οι τυποποιημένες λειτουργίες προστασίας του κινητήρα.

· Εύκολη εγκατάσταση με βύσματα
Τα κορυφαίας ποιότητας βύσματα σύνδεσης επιτρέπουν ακόμα και στους αρχάριους την εγκατάσταση μέσα
σε λίγα λεπτά. Ως αποτέλεσμα, είναι δυνατή η αύξηση των επιδόσεων ανά πάσα στιγμή χωρίς να μένουν
ίχνη. Θα λάβετε ένα εικονογραφημένο εγχειρίδιο για τον κινητήρα σας. Εάν έχετε απορίες σχετικά με την
εγκατάσταση, είμαστε στην διάθεσή σας.
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