
Νέα πρoϊόντα από την MI SYSTEMS/FUCHS
για Όλες τις μάρκες Δυναμομέτρων

EVO 1 – Carburation:

Το kit αυτό περιλαμβάνει κάρτα υπολογιστή, νέο επαναστατικό μαύρο κουτί με μετεωρολογικό
σταθμό, 9 εισόδους αισθητήρων, αναλογικές εξόδους (για φρένο), λογισμικό ΜΙ BIKE (με
δωρεάν αναβαθμίσεις, 2-3 ετησίως), αισθητήρα Λάμδα για πλήρη διάγνωση του
καρμπυρατέρ και ειδικό λογισμικό MI MAP για τη ρύθμιση του ψεκασμού.

Χονδρική Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 4.700 €

MI MAP

Η επιλογή MI MAP καταργεί όλες τις παρεμβάσεις που γίνονταν έως τώρα για τη ρύθμιση
των πρόσθετων εγκεφάλων (Power Commander, Rapidbike, Bazzaz, Yoshimura, HRC κλπ)
και μας εισάγει στην εποχή του αυτοματισμού και της ακρίβειας. Είναι ένα λογισμικό που
λειτουργεί σε όλα τα δυναμόμετρα και με τη χρήση χαρτών ελέγχει την καύση μιας
μοτοσυκλέτας και προτείνει διορθώσεις με απόλυτη ακρίβεια σε όλο το εύρος των
στροφών. Χάρη στην αυτόματη διαδικασία και τη λειτουργία Λάμδα, το πρόγραμμα
εξαλείφει την πιθανότητα του ανθρώπινου λάθους και προσφέρει την τέλεια αναλογία
μίγματος και συνεπώς τις καλύτερες δυνατές επιδόσεις.



Αρχή λειτουργίας:

Πρέπει να κάνετε κάποια τεστ με διαφορετικό άνοιγμα γκαζιού π.χ. 20%, 40%, 50%, 60%,
80%, 100%.

Το λογισμικό συγχρονίζει την ισχύ και το AFR για να δείτε την καύση της μοτοσυκλέτας. Το
MI MAP προτείνει τη σωστή διόρθωση για την επίτευξη του επιθυμητού AFR. Αυτές οι
διορθώσεις εκφράζονται σαν ποσοστό ενδεικτικού χρόνου ψεκασμού (το οποίο
αντιστοιχεί σε πρόσθετη ή μειωμένη ποσότητα βενζίνης).

Μπορείτε να εξάγετε τα δεδομένα με τη μορφή αρχείου κειμένου .txt, το οποίο θα ανοίγει
αυτόματα για την εισαγωγή των δεδομένων των διορθώσεων μέσω του λογισμικού του
πρόσθετου εγκεφάλου σας ή του εργαλείου ρύθμισης του εργοστασιακού εγκεφάλου. To
MI MAP δίνει όλες τις απαραίτητες διορθώσεις για να ρυθμίσετε τον ηλεκτρονικό
ψεκασμό της μοτοσυκλέτας σε κατάσταση αδράνειας.

Τι χρειάζεται?

Ένα δυναμόμετρο (οποιουδήποτε εργοστασίου)
Επιλογή MI MAP από την eXTraproducts
Σύστημα Λάμδα της MI SYSTEMS από την eXTraproducts
Σύστημα κλειδώματος του ανοίγματος του γκαζιού σε διαφορετικές θέσεις (προαιρετικά)
Πρόσθετος εγκέφαλος προσαρμογής της χαρτογράφησης ψεκασμού (Power Commander, 
Rapidbike, Bazzaz, Yoshimura, HRC κλπ) ή εργαλείο ρύθμισης του εργοστασιακού 
εγκεφάλου.



Aφού έχουμε τρέξει τα τεστ, παίρνουμε το παρακάτω γράφημα:

Η λειτουργία MI MAP σας δίνει τη δυνατότητα να υπολογίσετε τις απαραίτητες διορθώσεις
για να ρυθμίσετε την καύση σύμφωνα με το επιλεγμένο ιδανικό Lambda.

Η eXTra products σας προτείνει να γνωρίσετε από κοντά τις δυνατότητες και τα
αποτελέσματα του MI MAP σε ένα από τα συνεργαζόμενα συνεργεία που διαθέτουν την
εφαρμογή:

ZEN ONE RACING ΑΦΟΙ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΟΕ
ΑΦΩΝ ΜΟΥΡΙΚΗ 50 ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ 53 Α
192 00 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΝΙΚΑΙΑ 184 53
Τηλ. 210-5561166-210 Τηλ. 210-4928015

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία.

Τμήμα Πωλήσεων
eXTra products


