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PERFORMANCE -MOTOR                    920 
KOELSYSTEEM 
 
 
WATERPOMP (ELEKTRISCH) “MEZIERE” 
Deze elektrische billet waterpomp heeft een lager gewicht dan de 
standaard mechanische pomp. De elektrische aandrijving geeft 
minder verlies bij hogere toerentallen. Een hogere opbrengst zorgt 
ervoor dat de motor koeler loopt en meer vermogen levert.  
Leverbaar in geanodiseerd zwart of blauw. (opgeven) 
920-015 05-06 WATERPOMP MEZIERE 
920-016 05-06 KABELSET V. MEZIERE WATERPOMP 
920-017 05-06 PAKKING V. MEZIERE WATERPOMP 
920-018 05-06 THERMOSTAAT 160° F (71° C) = 475-40A 
920-019 05-06 THERMOSTAAT 180° F (82° C) = 475-40 
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THERMOSTAAT “PERFORMANCE”                                              
Het is alom bekend dat een koeler lopende motor meer vermogen 
levert. Deze high flow lage temperatuur thermostaat kan direct met 
de originele verwisseld worden. 
920-021 05-06 PERFORMANCE THERMOSTAAT 160° (71°C) 
920-022 05-06 PERFORMANCE THERMOSTAAT 180° (82°C) 
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RADIATEUR “DIRECT FIT” 
Deze aluminium radiateur met een dubbel-rij koelblok geeft ook 
(ten opzichte van origineel) een dubbele koelcapaciteit. Geheel uit 
aluminium vervaardigd. Een gelaste constructie voorkomt 
scheuren en lekkage zoals bij de originele radiateur met kunststof 
zijkappen. Vrij van epoxy. 
920-025 05-06 ALUMINIUM RADIATEUR “DIRECT FIT” 
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POELIE, SPANNER “BILLET” 
De spanner poelie van de multi riem kan vervangen worden door 
deze gepolijste Billet aluminium uitvoering.  Dezelfde NTN lagers 
als in de originele spanner worden hiervoor gebruikt. Minder 
massa zorgt voor minder vermogensverlies. Mer RVS 
bevestigingsmateriaal. 
920-030 05-06 SPANNER POELIE “BILLET” 
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POELIE, STUURBEKRACHTIGING “BILLET”  
Deze 5-spaaks poelie in Billet aluminium kan als vervanging 
dienen voor de originele. Gepolijst 6061-T6 aluminium. 
920-031 05-06 POELIE STUURBEKR.POMP “BILLET” 
 
 
PERFORMANCE METER  
Door middel van deze G-tech/Pro RR meter kan men veel 
gegevens van de auto aflezen. Dit kan volgens “real time” op het 
display uitgelezen worden, of later op de PC bekeken worden. 
Geeft de waarden aan van: PK’s, koppel (torque), accelleratie,  
1/8 en 1/4 mijl tijden, G krachten, remvertraging, toerental enz. 
Inclusief PC download kabel en PASS analyse software. 
920-045  G-TECH/PRO PERFORMANCE METER 
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