TRAKTORTUNING - Digitális Tuningbox munkagépekbe

Új csúcs minőségű teljesítményoptimalizáló és fogyasztáscsökkentő tuningboxok érkeztek
közös nyomócsöves (commonrail diesel) traktorokhoz, kamionokhoz, hajókhoz!

Ár: 100 000 Ft + áfa

Ez a digitális technológia lehetővé teszi, hogy megnöveljük a motor teljesítményét
15-25%-al, valamint 10-12%-os fogyasztáscsökkenést is elérjünk.

Manapság a mezőgazdaságban egyre kevesebb idő jut minden munka elvégzésére, különösen
szezonmunkák idején! Gondolt Ön már arra, hogy a rendelkezésre álló idejét jobban
kihasználhatná?

Termékünk segítségével ezt most valóra válthatja, de a szóban forgó idő tényezőn túl, további
jó hírrel szolgálhatunk Önnek, mivel termékünk használatával jelentős mennyiségű
üzemanyagot is megspórolhat!

Ezt a gázolaj befecskendezési nyomás optimalizálásával érjük el. Beszerelése után már alsó
fordulattartománytól kezdve érezhető a megnövekedett nyomaték és lóerő többlet, majd teljes
tartományban jelentkezik a plusz teljesítmény (20-25% teljesítménynövekedés várható).
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Ebből következik, hogy ugyan az a munka a tuningboxnak köszönhetően gyorsabban, és
könnyebben elvégezhető.

A motoroptimalizálás további eredménye, hogy a súly lóerő arány pozitív irányú
megváltozásának hatására a munkagép fogyasztása is csökken (akár10-12%).

Amit nyújtunk:
-

Pontos sérülésmentes beszerelés gyári csatlakozóval
Digitális programozási lehetőség menet közben
10-12%-os fogyasztáscsökkenés
20-25%-os teljesítménynövekedés
Gyorsabb munkavégzés
Környezetvédelmi normák betartása
Potméteres állítási lehetőség
1 évre vonatkozó termékgarancia
7 napos pénz visszafizetési garancia
Beépítés a motor károsítása nélkül, a gyártó cég garanciáját megtartva történik
A termék beszerelését szakemberünk az ügyfél telephelyén végzi

Termékünk ingyen kipróbálható!

Most meggyőződhet személyesen Ön is termékeink minőségéről. Termékünket 7 napon
keresztül az Ön rendelkezésére bocsájtjuk tesztelés céljából.

Magyarországon és Európában legkedvezőbb áron kínáljuk tuningboxainkat!

T3-as tuningbox-ról további információért kattintson!

Több tuningbox vásárlása esetén kedvezményt tudunk biztosítani!
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Már programozva kerül értékesítésre, de minden egyes tulajdonos igényeinek megfelelően
módosíthatja potméter segítségével.

Az értékesítés gyári kábellel történik, melyek megkönnyítik a gyors beszerelést és beállítást.

Csomag tartalmazza:
-

a tuningboxot
a gyári kábelt
a beszerelési útmutatót
az 1 évre vonatkozó termékgaranciát

Több tuningbox vásárlása esetén kedvezményt tudunk biztosítani!

Ha nem találja a listában a keresett traktort akkor a megadott telefonszámokon vagy
email-ben érdeklődhet
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