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Programovatelná řídící jednotka K6 ECU

MAIL: praha@mk-racing.cz & morava@mk-racing.cz, TEL.: +420-778005253 & +420-603785748
Kat.č.

Model

Ceník je platný pro kurz 1 GBP = 30 CZK (+/- 1)
Cena EUR bez DPH

Cena EUR s DPH

Cena CZK bez DPH

Cena CZK s DPH

€ 674

€ 815

17 850 Kč

21 599 Kč

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA K6 ECU
K6ECU

EMERALD K6 ECU Ignition & fuel

Plně programovatelná závodní řídící jednotka vyráběná ve Velké Británii, vysoce výkonný PowerPC procesor se 100% přesností až do 44.000ot/min, 6 nezávislých ovladačů zapalování a vstřikovačů umožňuje použít jednotku
pro jakýkoli 4- až 12-válcový motor, adaptivní vytváření map pomocí širokopásmové lambda-sondy (sonda není součástí základní dodávky), podpora přepínání map za jízdy (3 mapy) s možností využít pro funkci launchcontrol, podpora měření teploty výfukových plynů, vestavěný boost controller umožňující rozdílné nastavení turba pro každou zařazenou rychlost zvlášť a navíc ruční přepínání ovladačem, individuální doladění každého
válce/vstřikovače zvlášť, podpora variabilního časování ventilů, rozhraní USB, CAN, Serial, přímé připojení na AIM palubní displeje, vestavěná paměť pro záznam dat (Data-Logger), vestavěný tlakoměr, široká databáze
základních map pro různé motory zdarma, 6 nezávislých ovladačů zapalování a vstřikovačů umožňuje použít jednotku pro jakýkoli 4- až 12-válcový motor, …

PŘÍSLUŠENSTVÍ
LOOM

Univerzální kabelový svazek

€ 79

€ 96

2 100 Kč

2 541 Kč *

PINS

Konektor kabelového svazku (součást jednotky)

€ 17

€ 21

450 Kč

545 Kč *

Kabel pro připojení OBD zařízení k Emerald ECU (vyžaduje podporu ve firmware ECU)

€ 28

€ 34

735 Kč

889 Kč *

Kabelové svazky univerzální a pomocné (prodlužky, relátka, přepínače, apod)

na dotaz

na dotaz

na dotaz

na dotaz *

Kabelové adaptéry PlugNPlay pro konkrétní auta (umožňují připojit Emerald K6 ECU na originální svazek v autě)

na dotaz

na dotaz

na dotaz

na dotaz *

* Cena platná pouze při objednávce společně s řídící jednotkou K6 ECU. Při samostatné objednávce je cena stanovena individuál ně dle skutečných nákladů na dopravu. Tato podmínka platí i pro dealery.
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