Informacje o produkcie

Utworzono 19-02-2019

Chip Box Tuning Mercedes-Benz E200 CGI [207] [1.991cm3] - Brabus [215KM i
330Nm]
Cena : 6.700,00 zł (netto: 5.447,15 zł)
Nr katalogowy : 212-B20-10
Producent : Brabus
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Kompletny system Chip Tuning Performance Box [PowerXtra] od renomowanego, niemieckiego tunera - firmy Brabus wraz z certyfikatem TUV
dedykowany do Mercedes-Benz E Klasa [C/CA - Coupe & Cabrio], wyłącznie z automatyczną skrzynią biegów oraz silnikiem 1.991cm3]
model: E200 CGI zwiększający moc silnika do 215KM i 330Nm [seryjnie / fabrycznie 184KM i 270Nm]. Przyrost sięgający +31KM i +30Nm. Przepaść
w stosunku do seryjnych osiągów a wszystko to bez utraty gwarancji dzięki odosobnionemu modułowi który bezinwazyjnie sięga po drzemiącą i ukrytą
w silniku moc. Wszystko to od autoryzowanego dealera zapewniającego profesjonalny montaż, pomiary i gwarancję MM-Performance.pl

Produkt | Power Chip Tuning Performance Box - ECO PowerXtra B20.2
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Moduł Xtra Power od Brabus dedykowany do Mercedes-Benz zapewnia niesamowity przyrost mocy i momentu obrotowego przy zachowaniu seryjnej
konfiguracji pojazdu. Zdecydowanie polepszona reakcja gazu, zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo i pewność na drodze. Moduł nie wymaga
przeprogramowania fabrycznej jednostki ECU [komputera], zatem gwarancja zostaje zachowana. System instalowany jest w schemacie Plug & Play i w tym
samym schemacie się odłączalny, jeśli sytuacja tego wymaga. Podany przyrost mocy zależny od właściwości nominalnych silnika i są to dane przy
fabrycznej konfiguracji pojazdu. Z chwilą modyfikacji towarzyszących [np. układ wydechowy, sportowy filtr powietrza] przyrost mocy jest jeszcze wyższy.
Znakomite rozwiązanie dla użytkowników chcących cieszyć się większą mocą i momentem obrotowym bez konieczności remapu jednostki ECU powodującej
w konsekwencji utratę gwarancji. Wygrywasz!
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Cechy główne Chip Tuning Box od Brabus:
>>> Wzrost Mocy
>>> Wzrost Momentu Obrotowego
>>> Poprawiona Reakcja Gazu
>>> Szybsze Przyspieszenie
>>> Gwarancja i Certyfikat TUV
>>> Brak Ingerencji w ECU
>>> Brak Zmiany Emisji CO2
>>> Instalacji i Demontaż Plug & Play
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Absolutnie bezpieczny produkt dla Twojego samochodu. Przetestowany, homologowany i certyfikowany. Dostarczany z pełnoprawną, trzy letnią gwarancją.

Uwaga #1: W zależności od kondycji pojazdu i właściwości nominalnych silnika - przyrost mocy i momentu obrotowego może różnić się od danych
katalogowych podanych przez Brabus.
Uwaga #2: Moduły elektroniczne Brabus są jedynymi dostępnymi na rynku urządzeniami zwiększającymi moc które nie powodują utraty gwarancji MB!
Wszystko to dzięki wieloletniej współpracy MB i Brabus.
Zapewniamy możliwość szczegółowej identyfikacji pojazdu po numerze VIN i doboru w 100% prawidłowego Boxa. Istnieje również możliwość nabycia
urządzenia w pakiecie zawierającym pomiar na hamowni przed montażem, montaż oraz pomiar na hamowni pojazdu po montażu. Do boxów
rekomendujemy również sportowe filtry powietrza, wydajniejsze intercoolery oraz układy wydechowe wszystko dostępne w ofercie
MM-Performance.pl!
>>> Katalog | Folder | Broszura Modyfikacji Brabus do MB E Klasy <<<
!!! UWAGA Zapewniamy Możliwość Profesjonalnego Montażu UWAGA !!!
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Koniecznie sprawdź nasze pozostałe realizacje i przekonaj się, że powierzasz swoje auto profesjonalistom!
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Prawo autorskie (copyright) - wszelkie tłumaczenia oraz zdjęcia są własnością intelektualną MM-Performance.pl. Wykorzystywanie bez zgody właściciela zabronione!

