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HYPERTECH POWER CHIP 
Deze Hypertech chips geven meer PK’s en betere motor 
prestaties. Deze chips recalibreren de brandstof toevoer en 
ontstekingstiming, Hierdoor verkrijgt men meer PK’s en vermogen 
onderin, betere acceleratie en een hogere topsnelheid. Bij een 
auto met automaat  wordt het schakelen van de bak beter. 
Er zijn twee soorten chips, nl “street runner” en “thermo master”. 
Streetrunner is geschikt voor standaard of licht aangepaste auto’s, 
terwijl thermomaster voor het gebruik met een 160 (71 gr.C) 
thermostaat bedoeld is. (Koelere temperatuur geeft betere 
lucht/brandstofverhouding voor meer PK’s) 
Bouwjaar en type transmissie opgeven. 
600G005 84 STREET RUNNER CHIP 
600G006 84 THERMOMASTER CHIP 
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600G007 85-91 STREET RUNNER CHIP 
600G008 85-93 THERMOMASTER CHIP 
 

800G007  
 

 
HYPERTECH POWER PROGRAMMER 
Voor de modellen vanaf 94 kan men de standaard chip van de 
computer herprogrammeren. 
Hiervoor is een “programmer” te koop. Voor diverse bouwjaren en 
motoren verkrijgbaar. Vraag nadere info 
 
 

HYPERTECH POWER TUNING MODULE 
Voor de C4 vanaf 94 kan er tussen de computer en de kabelboom 
een speciale microprocessor geplaatst worden welke het 
vermogen in het gehele toerenbereik 
verbetert. 
600G010 94-95 POWER TUNING MODULE 
600G011 96 POWER TUNING MODULE (LT1 0F LT4) 

 
 

PERFORMANCE THROTTLE CALIBRATOR 
Deze regelunit kan tussen de TPS sensor geplaatst worden en 
geeft aanzienlijk snellere acceleratie. 
De unit geeft aan de computer door dat bij 60 % open stand de 
gasklep helemaal open is en daardoor wordt de benzinetoevoer en 
vervroeging reeds aangepast (in alle versnellingen.)  Geen invloed 
op het stationair lopen, de emissie, of bij normaal rijgedrag. 
600G025 84 CALIBRATOR CROSS FIRE 
600G026 85-91 CALIBRATOR TPI (L98) 
600G027 92-96 CALIBRATOR TPI (LT1/LT4) 
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BENZINEDRUKREGELAAR (INSTELBAAR) 

Met deze instelbare benzine drukregelaar kan de benzinedruk 
naar wens ingesteld worden. 
Voor nauwkeurige meting is het aan te bevelen een 
benzinedrukmeter gebruiken. 
600G030 85-91 BENZINEDRUKREGELAAR MET PAKKINGEN 
600G031 85-91 BENZINEDRUKREGELAAR ZONDER 
PAKKINGEN 
600G032 92-96 BENZINEDRUKREGELAAR 
600G033 85-96 BENZINEDRUK METER 
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MAT “RELOCATION” SENSOR KIT   
Het vermogen dat geleverd wordt, is mede afhankelijk van het 
herkennen door de ECM van het juiste brandstof/luchtmengsel en 
de ontstekingsvervroeging. 
Het herkennen van de juiste waarden van de MAT kan beinvloed 
worden door plaatsing van de MAT sensor op een te hete plek. Bij 
dit sensor kit wordt de MAT sensor verplaatst naar het 
luchtfilterhuis (koeler). 
Het is nodig om een gaatje van 11 mm te boren. 
Aangezien bij het 85-91 set een upgrade MAT sensor geleverd 
wordt, svp opgeven of stekkeraansluiting paddestoel- of 
rechthoekige vorm heeft. 
 
600G056 85-91 MAT SENSOR KIT (PADDESTOEL VORM) 
600G057 85-91 MAT SENSOR KIT (RECHTHOEKIGE VORM) 
600G058 92-96 MAT SENSOR KIT 
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HYPERTECH POWER BOBINE 
Met een opbrengst van 53.000 volt is deze bobine tot 40 % 
krachtiger dan de standaard. Een betere vonk geeft meer 
vermogen, snellere acceleratie en een zuiniger benzineverbruik. 
Met bronzen aansluitingen voor de beste geleiding. 
600G080 85-91 HYPERTECH POWER BOBINE 
 

 
 

 AIR (LUCHTPOMP) ELIMINATOR 
Door het verwijderen van de luchtpomp kan men het vermogen tot 
20 PK laten toenemen. Dit set maakt gebruik van de bestaande 
aandrijfriem. De pomp wordt vervangen door een aluminium steun 
met kunststof poelie. Steun verkrijgbaar in blank of zwart 
geanodiseerd aluminium. Incl. bevestigingsmateriaal. 
600G082 84-91 AIRPOMP VERVANGINGSSET  
  (ALUMINIUM POLISHED FINISH) 
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