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ELECTRISCHE FAN UPGRADE 
Door een upgrade kan de standaard koeling aanzienlijk verbeterd 
worden (tot 30% meer luchtopbrengst). Directe vervanging mbv 
speciale steunen. Geschikt voor standaard en “Direct fit” 
aluminium radiateurs.   
Voor model 90-96 is een dubbele fan unit leverbaar, zowel voor de 
direct fit 2-rij radiateur, of de originele fabrieksradiateur.  
600H005 84-89 ELECTRISCHE FAN UPGRADE 
600H007 90-96 DUBBELE FAN UPGRADE 
  (VOOR DIRECT FIT 2-RIJ RADIATEUR) 
600H008 90-96 DUBBELE FAN & RADIATEUR UPGRADE
  (VOOR ORIGINELE RADIATEUR) 
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ALUMINIUM RADIATEUR UPGRADE 
Deze “Direct fit” aluminium radiateurs kunnen als directe 
vervanging van de fabrieksuitvoering geplaatst worden. De 
koelcapaciteit kan bijna verdubbeld worden door gebruik van 2-rij 
inwendige buis van 1” in plaats van de GM 1-rij uitvoering.  
De zijkappen zijn ook van aluminium gemaakt zodat gescheurde 
originele plastic behuizing tot het verleden behoort. Tanks zijn 
geheel gelast en daardoor epoxy vrij.  
Voor model 84 en 85 early moet de A/C condenser aangepast 
worden om de dikkere radiateur te kunnen plaatsen.  
600H010 84-89 DIRECT FIT ALU RADIATEUR 
600H011 90-96 DIRECT FIT ALU RADIATEUR (met EOC)  
  (met optie Engine Oil Cooler) 
600H012 90-96 DIRECT FIT ALU RADIATEUR, AUTOMAAT  
600H013 90-96 DIRECT FIT ALU RADIATEUR, 6-SPEED 

600H011 

 

 
HYPERTECH POWER THERMOSTAAT 
Laat de motor op een lagere temperatuur lopen, en daardoor 
worden betere motorprstaties geleverd. 
600H015 84-91 POWER THERMOSTAAT 
600H016 92-96 POWER THERMOSTAAT 

          
                015                                              016 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HYPERTECH “COOL FAN” SCHAKELAAR (80 gr.C) 
Deze fan schakelaar is uitstekend geschikt om met de hypertech 
Thermo Master chip te gebruiken. Voor gebruik op alle 84, en 85-
91 corvettes met dubbele koelventilator. Schakelt in bij plm 80 gr.C 
en uit bij plm 74 gr.C.  Aansluitkabel meegeleverd. 
600H020 84-89 “COOL FAN” SCHAKELAAR 

020  
 

 
“COOL FAN” SCHAKELAAR (93 gr.C) 
Deze schakelaar is meer voor standaard gebruik en schakelt de 
fan in bij plm 93 gr.C en uit bij plm 85 gr.C. Bij auto’s met dubbele 
fan kan de bestaande standaard schakelaar van de extra fan 
vervangen worden. Bij een enkele fan moet een conversiekabel 
gebruikt worden (deze fan wordt door de computer gestuurd, 
samen met de cool fan schakelaar en kabel-conversie slaat de fan 
bij lagere temperaturen reeds aan en uit.) 
600H021 84-91 COOL FAN SCHAKELAAR 
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00H022 84-91 CONVERSIE KABELBOOM 
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BYPASS KOELING GASKLEPHUIS 
Door middel van dit nippel wordt het koelwater dat normaal door 
het gasklephuis stroomt, omgeleid. Hierdoor blijft de inlaatlucht 
koeler wat weer vermogenswinst geeft.  
600H025 92-96 KOELING BYPASS KIT, LT1 
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CAGS UITSCHAKEL SET (6-BAK) 
Voorkom bij de handgeschakelde 6-bak het vervelende 
“overslaan” van de 1e-4e versnelling, door het uitschakelen van het 
“Computer Aided Gear Selection” systeem (CAGS). 
Deze speciaal ontworpen plug beschermt de losse stekkers tegen 
vuil. Het systeem kan later makkelijk weer origineel aangesloten 
worden. 
600H030 89-95 CAGS PLUG SET 
600H031 96 CAGS PLUG SET 
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SCHAKEL CONTROLE (AUTOMAAT) 
Wanneer de automaatbak in stadsverkeer “zoekt” naar de juiste 
versnelling, kan dit dmv dit set opgeheven worden. Er zijn 2 
mogelijkheden: A-wordt achter het dashboard (passagierszijde) in 
de kabelboom van de bak geplugd, of: B- onder de auto in de 
kabelboom aan de automaatbak. Beide systemen kunnen 
makkelijk aan- en uitgeschakeld worden. Een electronisch circuit 
voorkomt “lock-up” van de koppelomvormer “converter” totdat in 
overdrive geschakeld wordt. 
Geschikt voor alle 700R4 automaatbakken. 
600H035 84-93 BAK CONTROLE SET, DASHBOARD (A) 
600H036 84-96 BAK CONTROLE SET, ONDER AUTO (B) 
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B & M SCHAKEL UPGRADE (93L-96 AUTOMAAT) 
Door middel van dit set kan men het schakelgedrag aanpassen 
dmv 3 standen: 1-standaard, 2-“steviger” 3-snel/performance.  
Voor type bak 4L60E 
600H037 93L-96 B&M SCHAKEL UPGRADE 
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“KORTE POOK” SCHAKEL SET (4+3 BAK 84-88)  
Bij dit set voor de 4 + 3-overdrive bak worden de gaffels aan de 
bak vervangen. De pook maakt in plaats van 20 cm, een korte slag 
van plm 10 cm. 
Het is nodig om de afstelling van de schakelstangen aan te 
passen.  
600H038 84-88 SCHAKELSET KORTE POOKSLAG 
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