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PERFORMANCE - UITLAAT               926 
 
 
HEADERS “LONG TUBE”  
Deze header fabrikant heeft inmiddels 40 jaar ervaring en dit is te 
zien aan de perfecte kwaliteit.  
Kooks 304 RVS headers hebben een 10 mm dikke, laser 
gesneden flens waar de pijpen in gelast zijn. Deze gaan over in 
een 3” (75mm) collector pijp. De benodigde emissie fittingen zijn in 
de pijp gelast. Voor standaard auto of  met een aangepast lucht- 
inlaatsysteem wordt 1 3/4” pijp (44mm) (aan de koppen) 
geadviseerd. Wanneer de motor performance koppen en 
nokkenas heeft is het beter om de 1 7/8” (47mm) pijpdiameter te 
nemen. 
Let erop dat bij “long tube” headers het middengedeelte van de 
originele uitlaat vervangen moet worden. In dat geval is een 
upgrade naar de RVS high flow catalysatoren met X-crossover pijp 
en pijpenset voor de midden sectie een goede mogelijkheid. 
926-004 05-06 HEADERS LONG TUBE (1 3 4”)  (PR) 
926-005 05-06 HEADERS LONG TUBE (1 7/8”)  (PR) 
926-015 05-06 PIJPENSET 2 1/2”, X-CROSSOVER + CATS 
926-016 05-06 PIJPENSET 3”, X-CROSSOVER + CATS 
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015 
Hieronder wordt het zoals bovenstaand omschreven systeem voor 
de Z06/LS7 opgegeven. Deze systemen zijn incl. midden sectie 
pijpen & catalysators. Het “off-road” systeem wordt geleverd met   
3-delige X-pijpen voor de middensectie.  
926-006 06 HEADERS LONG TUBE, Z06, met “street” 
  X-crossover pijpen, catalysatoren en mid sectie. 
926-007 06 HEADERS LONG TUBE, Z06, met “off road” 
  X-crossover pijpen, catalysatoren en mid sectie. 
 
 
O2 SENSOR VERLENGING                                           
Wanneer men “long tube” headers monteert wordt de positie van 
de O2 sensors verplaatst. Dit set past exact voor de C6 Corvette. 
Gemaakt van de originele TXL kabel zoals origineel. Originele 
aansluitingen, en een glasfiber bescherming tegen doorbranden 
tot 700º F. Special ontwikkeld voor Kooks long tube headers en X-
crossover pijp.   
926-020 05-06 O2 SENSOR VERLENGING (SET V 4) 
926-021 05-06 O2 SENSOR VERLENGING, Z06 (PAAR)  
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UITLAATSYSTEEM “CORSA” 
Voor een perfecte combinatie van performance, geluid en uiterlijk 
is dit een zeer goed systeem. Het gepatenteerde Power Pulse 
RSC (Reflective Sound Cancellation) systeem gebruikt 
geluidsgolven om een diep “throaty” geluid te krijgen, waarbij de 
resonantie in het interieur toch beperkt blijft. 
Het systeem is gemaakt van 304 kwaliteit roestvrijstaal. Dit “open” 
dempersysteem geeft tot 64% meer flow dan het originele 
systeem. Satijn finish, eindtips gepolijst. Dit systeem is  onder- 
verdeeld in een “Touring” en “Sport” uitvoering. 
Deze uitlaatsystemen zijn zgn “Cat Back” systemen, dwz het 
gedeelte dat na de catalysatoren gemonteerd zit. 
 
De TOURING uitvoering geeft een pittig geluid en een laag 
geluidsnivo op cruise snelheid. 
De SPORT uitvoering heeft een sportiever en agressiever geluid. 
Eindtips in diverse uitvoeringen: QUAD (4-PIJPS) 3 1/2” rond, 
of TWIN (2-PIJPS) 4” rond. Bij het Z06 systeem geeft een 3” pijp- 
diameter bij de achteras een “ontkurkend” geluid bij het starten. 
 © DUTCH CORVETTE SUPPLIES 
926-040 05-06 UITLAAT, TOURING, QUAD TIPS 3,5” 
926-041 05-06 UITLAAT, TOURING, TWIN TIPS 4” 
926-045 05-06 UITLAAT, SPORT, QUAD TIPS 3,5” 
926-046 05-06 UITLAAT, SPORT, TWIN TIPS 4” 
926-047 05-06 CONVERSIE VAN SPORT NAAR TOURING 
926-048 06 UITLAAT, SPORT Z06, QUAD TIPS 3,5” 
926-049 06 UITLAAT, SPORT Z06, TWIN TIPS 4” 
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XO BALANSPIJP 
Geeft meer balans in de uitlaatgas“golven” en daardoor ook meer 
vermogen. Ook voorkomt het ‘t “borrel” geluid van de originele 
uitlaat bij stationair toerental. Wordt achter de fabrieks- 
catalysatoren gemonteerd. Z06 pijp in 3” uitvoering. 
926-055 05-06 XO BALANSPIJP, CORSA 
926-056 06 XO BALANSPIJP, CORSA, Z06 
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UITLAATSYSTEEM –B&B “TRI-FLOW” 
Dit perfect passende systeem ziet er goed uit en geeft een mooi 
performance geluid. “Route 66” klinkt sportief bij stationair 
toerental, en heeft een diep performance geluid bij acceleratie, 
terwijl bij normale snelheid een mooi brommend geluid klinkt. 
Het “BULLET” systeem heeft geen einddempers en geeft daardoor 
een erg hard geluid. Deze uitlaatsystemen worden met de hand uit 
RVS (T-304) staal gebouwd en volledig gepolijst. Dit is een “Cat 
Back” systeem (zie bij Corsa uitlaat). 
Kan zonder zagen of lassen gemonteerd worden.  
De gepolijste eindtips worden in verschillende vormen geleverd, 
men heeft de keuze tussen 3,5” ronde (4) en 4,5” ovale tips (4).  
926-060 05-06 B&B UITLAAT, ROUTE 66, 3,5” ROND 
926-061 05-06 B&B UITLAAT, ROUTE 66, 4,5” OVAAL 
926-062 05-06 B&B UITLAAT, BULLET, 3,5” RONDE TIPS 
926-063 05-06 B&B UITLAAT, BULLET, 4,5” OVALE TIPS 
 
926-065 05-06 B&B BALANSPIJP (X-PIJP) 
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