
Vaše prednosti:

Najmanjši Tuning box na svetu

Zaradi kompaktne oblike se ta Tuning box lahko namesti neposredno pod pokrovom motorja. To 
zmanjša vloženi trud pri namestitvi in učinkovito ščiti pred radovednimi pogledi. 

Večina konkurentov stavi na ločevanje naprave od kablov. Tukaj na eni strani nastane težava, da 
je težko najti pravo mesto za namestitev naprave. Na drugi strani avtomehanik, kadar odpre 
pokrov motorja takoj opazi, da je lastnik avtomobila opravil poseg v avto. 

Micro-Chiptuning je tako majhen, da se ga lahko skrije neposredno pod pokrovom motorja. Zaradi 
preproste namestitve se naprava lahko kadarkoli preprosto odstrani oziroma v skrajnem primeru 
sploh ni vidna. 

Kako nastane višja zmogljivost?

Da bi se povečala zmogljivost motorja, notranji procesor Micro-Chiptuninga nadzoruje signale 
krmila motorja in to krmiljenje spremeni v skladu z lastnimi nastavitvami. 

Z izkoriščanjem toleranc proizvajalca ta Tuning motorju omogoča povečanje zmogljivosti in 
vrtilnega momenta do 20 %!

Krmilne naprave Micro-Chiptuninga nadzorujejo izhodni signal senzorja goriva ali polnilnega tlaka 
in ta signal, glede na značilnosti, v spremenjeni ali nespremenjeni obli pošljejo krmilu motorja. 
Tako se v potrebnih območjih lahko vozi z večjo porabo goriva ali z večjim polnilnim tlakom, da bi 
se tako povečala storilnost motorja.

Pri večini konkurentov je postalo že običajno, da se izdelujejo kolikor se da kompleksne krmilne 
naprave v obliki večkanalne tehnike, da bi s tem lahko upravičili višje cene. Micro-Chiptuning 
večkanalno tehniko uporablja samo tam, kjer je nujno potrebna, da bi se lahko zagotovila večja 
zmogljivost. V teh primerih se uporabljata na primer dve enoti Micro-Chiptuning. 

Iz tega izhaja povečana zmogljivost motorja, ki zagotavlja optimalno razmerje med užitkom pri 
vožnji, daljšo uporabnostjo motorja in upoštevanjem predpisov o izpušnih plinih.
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Vaše prednosti:

 Najmanjši Chiptuning box na svetu

Zaradi izredno kompaktne oblike se ta Chiptuning box lahko namesti npr. neposredno pod pokrovom motorja.
To na eni strani bistveno olajša namestitev in na drugi strani omogoča perfektno zaščito pred radovednimi 
pogledi.

 Niso potrebna nobena nastavitvena dela
Uskladitev z motorjem je naloga proizvajalca - ne naloga stranke! Micro-Chiptuning zaradi tega prejmete v 
celoti nastavljenega, usklajenega na specifične potrebe vozila. Ni vam potrebno opraviti nobenih nastavitev. 

 Do 20% več zmogljivosti in vrtilnega momenta 

Prejeli boste povečano zmogljivost, ki je bila izdelana in omogočena s strani avtomobilskih inženirjev.
Do 20% več zmogljivosti in vrtilnega momenta je dandanes še mogoče uresničiti, ne da bi se pri tem 
prekoračile mejne vrednosti, ki so jim lahko izpostavljeni posamezni deli. 

 Do 15% boljša poraba goriva 

Bistveno večja moč pri nizkem številu vrtljajev in izboljšan izkoristek zmanjšata porabo goriva do 15%. Tako 
se Tuning sčasoma obrestuje! 

 Kvaliteta prvega opremljevalca iz Nemčije 

Micro-Chiptuning se razvija in proizvaja izključno v Nemčiji. Elektronika, ki jo krmili mikroprocesor, je 
vodoodporna in zaščitena pred udarci ter tako ulita v epoksidno smolo. Naši vtiči so vodoodporni po stopnji 
zaščite IP 68. Vsi elementi so odporni najmanj v temperaturnem območju med -40 °C in +125 °C. 

 Primeren za vsa vozila 

Micro-Chiptuning je primeren za vsa pri nas narejena vozila, tako za vozila s štirikolesnim pogonom, vozila s 
filtrom za trdne delce kot tudi za vozila z ročnim menjalnikom, avtomatičnim menjalnikom in menjalnikom z 
dvojno sklopko. Prav tako se ohranijo serijske zaščitne funkcije motorja.

 Preprosta montaža s pomočjo vtičev 

Natančno prilagodljivi vtiči, v kvaliteti prvega opremljevalca, omogočajo tudi laiku vgradnjo v nekaj minutah. 
Tako je povečanje zmogljivosti kadarkoli možno odstraniti. Prejeli boste slikovna navodila za uporabo za vaš 
motor. V primeru, da boste imeli vprašanja glede namestitve, vam z veseljem pomoremo.
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