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CRDE-1010

Pris: 2309 :-

Dieselkraft firar 16-År med JUBILEUMSPRISER ! Upp till 32%
Rabatt ! Bensin & Diesel Optimering,
PASSA PÅ ! Sänk din
förbrukning nu och spar mycket med dessa bränslepriser.
Begränsat antal ! Rabatten är redan avdragen på priset. kan
inte kombineras med ev andra avtal / Rabatter.
Generation X av vår extremt populära effektbox för bilar med Common
Rail insprutning. Här kombineras en rad unika funktioner till ett
extremt pressat pris. CRDE-serien är digital och är även anpassad
för motorer med partikelfilter och start & Stopp system. Resultatet av
vår NYA 10:e generation Ecobox är ännu snabbare databehandling
vilket ger ännu bättre exakthet och ännu mer kraft än tidigare, Tydligt
mer kraft på såväl låga som höga varvtal, bättre gasrespons samt
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lägre förbrukning (Oftast 5-10%.) Detta ger en helt annan körbarhet i
ditt fordon och även en lugn förare märker här stor positiv förändring.
CRDE-G10 är starkare än någonsin och nu ännu bättre på att spara
bränsle för bästa möjliga ekonomi. Boxen levereras förinställd
med fordonsspecifik mjukvara och kabelsats, Effekten kan med en
Hex-switch ställas i 15 Steg, Originalprogram finns också. Boxen är
omprogrammeringsbar vid bilbyte till en kostnad av 1000:- Denna box
har en 2-årig funktionsgaranti utan dolda villkor. Inkopplingstid för
fordonsägare utan förkunskap ca 5-10 Min. Lagervara för omgående
leverans, Beställ före kl 13,00 leverans nästa dag.
PS: Visste du att Dieselkraft är en av Sveriges större aktörer när det
gäller optimering ?

Fyll i formuläret för att beställa denna produkt
Företag

Namn

Epost

*Mobil/Telefonnummer

Registreringsnummer
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❏ Jag godkänner villkoren
❏ Bilen har automatlåda

Bilmodell
Bilmärke
Beskrivning
Montering
Org effekt (Kw)
Org. effekt (Hk)
Ny effekt (Hk)
Org. effekt (Nm)
Ny effekt (Nm)
Pris
Kampanjpris !

159 2,4 JTD M
Alfa Romeo
Ställbar Effekt
Plug-in montering
154
210
245
400
475
ex. moms (2716:-) Inkl 3395:ex. moms (1847,2:-) Inkl 2309:-

3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

