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LUCHTFILTERS performance  
Deze “aFe” filters zijn vergelijkbaar met K & N luchtfilters en geven 
uw motor meer “adem” en een verbetering van 3-5 PK. 
Een verbeterde “airflow” van 57 % en een zeer lange levensduur 
maken dit tot het laatste filter dat u koopt. aFe gebruikt een van 
stof gemaakte, geoliede buitenlaag om vuil op te vangen waardoor 
het doorgelaten luchtvolume optimaal blijft. Uitwasbaar en 
herbruikbaar (elke 50.000 mijl schoonmaken bij normaal gebruik). 
In het onderhoudsset zit filter cleaner en olie. 
600J005 84 LUCHTFILTER aFe PERFORMANCE 
600J006 85-89 LUCHTFILTER aFe PERFORMANCE (& C5) 
600J007 90-96 LUCHTFILTER aFe PERFORMANCE 
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LUCHTFILTERDEKSEL “PERFORMANCE” 
Door dit gedeeltelijk opengewerkte filterdeksel blijft het originele 
aanzicht behouden, maar kan toch (door meer luchtvolume) een 
vermogenswinst van 3-5 PK behaald worden. 
600J010 85-89 OPEN LUCHTFILTERDEKSEL 
600J011 90-96 OPEN LUCHTFILTERDEKSEL 
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TPI LUCHTGELEIDER 
Deze luchtgeleider (air foil) wordt in de ingang van het gasklephuis 
(throttle body) geplaatst voor betere respons en trekkracht van de 
motor. De weerstand van de lucht wordt hiermee veel minder, 
wat kan resulteren in een vermogenswinst tot 14 PK op een 
standaard motorblok. Zeer makkelijk te monteren. 
600J015 85-91 LUCHTGELEIDER TPI, ALUMINIUM 
600J016 92-96 LUCHTGELEIDER TPI, KUNSTSTOF, LT1 
 

            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vortex Ram cold air system (luchtinlaat) 
Op aanvraag Alleen nog in zwart leverbaar. 
 

Vortex Ram Air 
 
 
 
 
MAF SENSOR (PERFORMANCE) 
 
Voor de 94-96 LT1 motor is er een vervangings unit van Pro-M. 
Deze MAF sensor geeft 47 % meer lucht en kan daardoor plm 20 
PK meer leveren. 
Door een speciaal gegoten behuizing wordt er minder warmte 
opgenomen. De electronica is aangepast voor verbetering van de 
ontsteking- en injector timing.   
600J021 94-96 PRO-M MASS AIR FLOW SENSOR 
  (VOOR STANDAARD LUCHTINLAAT) 
600J022 94-96 PRO-M MASS AIR FLOW SENSOR 
  (VOOR GEMODIFICEERDE LUCHTINLAAT) 
 
ZIE OOK GROEP 663 VOOR STANDAARD  -MAF- SENSORS 
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BBK GASKLEPHUIS (THROTTLE BODY) 
Op aanvraag. 
 

 

  
  
 


