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PERFORMANCE MOTOR                    918 
LUCHT – OLIE - FILTERS – MAF - BOUGIES 
 
 
OLIEFILTER “PURE POWER” 
Het meest geavanceerde oliefiltersysteem tot nu.  Uitwasbaar en 
herbruikbaar, voor de gehele levensduur van de motor. 
De billet aluminium behuizing herbergt een duplex geweven RVS 
filterelement. Het “high flow” ontwerp geeft een absolute filtering 
en een verdubbelde doorstroomcapaciteit. Directe vervanging van 
het originele filter. 
918-025 05-06 OLIEFILTER “PURE POWER”  

025 
 
 
LUCHTFILTERELEMENT “aFe”                                               
De luchtstroming door een nieuw papieren filter en een geolied 
katoen filter  geeft minimaal verschil wanneer beide nieuw zijn. 
Het papieren filter verliest echter al snel zijn efficientie wanneer het 
vuil wordt. Voor het bedrag dat men uitgeeft voor het tweemaal 
verwisselen van het standaard filter kan men echter ook een 
uitwasbaar, en herbruikbaar gaasfilter  aanschaffen. Deze gaat 
vrijwel onbeperkt mee. Voor 1 auto 2 stuks nodig. (per stuk) 
918-028 05-06 LUCHTFILTER “aFe”  (PER STUK)  

                       028 
 
 
LUCHTFILTER –Z06-  “POWER CORE” 
Dit speciale luchtfilterelement geeft 19% lagere weerstand bij 850 
cfm. Meer luchtopbrengst geeft meer vermogen. Hoeft niet 
gereinigd of geolied te worden. Directe vervanging van het 
origineelfilter. 
918-029 06 LUCHTFILTER, Z06, “POWER CORE”  
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LUCHTFILTER “BLACK WING” 
Dit filter geeft perfecte filtering en meer luchtopbrengst (cold air 
induction). Door middel van Syntec microvezel materiaal een van 
de allerbeste filters. Uitwasbaar en herbruikbaar. Een ingebouwde 
flow indicatie geeft aan wanneer het filter gereinigd moet worden. 
Geen modificaties aan de auto nodig. 
918-030 05-06 LUCHTFILTER “BLACK WING” 
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LUCHTINLAAT SYSTEEM “VORTEX RAMMER”  
Om meer vermogen te krijgen kan de standaard air box vervangen 
worden door een Vortex Rammer systeem met minder restrictie.  
De (overdruk)lucht vanuit de radiateurruimte wordt in de dichte 
Rammer behuizing geperst en door snelheidswerveling krijgt men 
een extra hoeveelheid koude lucht direct naar de inlaat.. 
Het radiateurframe moet gedeeltelijk ingezaagd worden. 
Leverbare uitvoeringen; zwart, transparant of in carbon fiber.  
Uitvoering bij bestelling opgeven. 
918-036 05-06 LUCHTINLAAT “VORTEX” (zwart of transp.) 
918-037 05-06 LUCHTINLAAT “VORTEX” (carbon fiber) 

 036 
 
LUCHTINLAAT SYSTEEM “HURRICANE”  
Een ander inductie systeem met dezelfde principes. Meer lucht is 
meer vermogen. Door de dubbele inlaat (scoop) wordt heel veel 
koude lucht opgenomen. Geen last van wateropname.  
Inclusief filter met cleaning kit. Zwart of in carbon fiber uitvoering. 
918-040 05-06 LUCHTINLAAT “HURRICANE” (ZWART) 
918-041 05-06 LUCHTINLAAT “HURRICANE” (CARBON) 

 041 
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MAF SENSOR “GRANATELLI”  
Deze vervanging sensor levert 50% meer flow dan de originele. 
Een “injection molded” composiet body voorkomt vermogen 
kostende hitte-opname. De aangepaste electronica geeft een 
betere ontstekings- en injector timing. 
918-060 05-06 MAF SENSOR, STANDAARD LS2 INLAAT 
918-061 05-06 MAF SENSOR, PERFORMANCE INLAAT 

                          060  
 
 
BOUGIEKABELSET “MSD”  
Meer vermogen vraagt om een betere vonk, en dit vraagt weer om 
8,5 mm bougiekabels. Zeer lage weerstand en geen electronische  
storingen. Bestaat uit een ferro-magnetische binnenkern,  
spiraalvormige koper legering binnenmantel, dubbel gekrompen 
aansluitingen en silicone doppen. In rood of zwart (opgeven) 
918-067 05-06 BOUGIEKABELSET “MSD” (auto/set) 
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BOBINE SET “MSD”  
Deze “multi spark” bobine unit levert een betere vonk dan de 
originele set-up, werkt echter probleemloos met de originele 
motorcontrole electronica. Dubbele aansluiting in de behuizing 
ingegoten: voor de originele connector, of voor de 
programmeerbare MSD ontstekings-controller. Set van 8 bobines. 
918-068 05-06 BOBINE SET (8) “MSD” 
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BOUGIE SET IRIDIUM  
Deze geavanceerde bougie met iridium electrode geeft een zeer 
goede vonk om maximaal motorvermogen te leveren, en  heeft 
een lange levensduur. (iridium is 6 keer harder en 8 keer sterker 
dan platina).  Per set van 8 stuks. 
918-070 05-06 BOUGIES, LS2, IRIDIUM (set a 8) 
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