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THROTTLE BODY (GASKLEPHUIS) – BBK 
Meer luchtinlaat geeft meer vermogen. Deze 80 mm throttle body 
is direkt uitwisselbaar met de standaard LS-1 throttlebody. Dit uit 
aluminium gemaakte huis heeft de originele aansluitingen en de 
asjes lopen in rollagers. Geeft 7-10 PK vermogenswinst. 
8ON-001 97-04 THROTTLE BODY BBK 

 
 

THROTTLE BODY KOELING BYPASS 
Origineel gaat er koelvloeistof door de throttle body. Door deze 
aansluiting buiten de TB te houden, kan de aangevoerde lucht 
koeler blijven waardoor vermogenswinst bereikt wordt. 
8ON-005 97-04 KOELSYSTEEM BYPASS KIT 

 
 

THERMOSTAAT (LOW TEMP) 
Deze high-flow thermostaat vervangt de standaard 89° C. 
Thermostaat, zodat de motor koeler blijft en meer vermogen levert. 
Model 97-03 wordt incl. thermostaathuis geleverd. 
Inclusief O-ring afdichting. Voor model 04 wordt het bestaande 
thermostaathuis gebruikt 
 
Wordt geleverd in 160°F(71°C) of 180°F(82°C). 
80N-011 97-03 LOW TEMP THERMOSTAAT 160° 
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80N-012 97-03 LOW TEMP THERMOSTAAT 180° 
80N-013 04 THERMOSTAAT 160° 
80N-014 04 THERMOSTAAT 180° 
 

011    013  

 
INSTELBARE FAN SCHAKELING 
Door deze instelbare fan-controleunit kan er een keus gemaakt 
worden voor schakeling tussen 63°C en 116°C. Hierdoor is het 
mogelijk om een nauwkeurige temperatuur in te stellen voor 
maximaal vermogen. Voor LS1 en LS6 geschikt. 
Geen modificaties aan de originele bekabeling.  
Incl. schakelaar, kabels, voeler en gebruiksaanw. 
80N-068 97-04 FAN CONTROLE UNIT 

 
 

 
ALUMINIUM RADIATEUR “DIRECT FIT”  
Voor een beter koelvermogen is deze aluminium radiateur 
ontwikkeld. Kan rechtstreeks in het bestaande frame gemonteerd 
worden zonder aanpassingen. Door de 2-rij kanalen ipv standaard 
1-rij kanalen binnenin wordt het koelvermogen verdubbeld. 
Zonder ingebouwde EOC voorziening (Engine Oil Cooler) 
De  buitenkappen zijn ook in aluminium uitgevoerd, dus kans op 
scheuren en lekkage is nihil. 
01Early heeft inschroeffittingen, 01Late heeft snelkoppelingen. 
80N-050 97-01E RADIATEUR ALUMINIUM (AUTOMAAT) 
80N-051 01L-04 RADIATEUR ALUMINIUM (AUTOMAAT) 
80N-052 97-04 RADIATEUR ALUMINIUM (HANDBAK) 
 
Ook is er een aluminium radiateur leverbaar met ingebouwde 
EOC voorziening (Engine Oil Cooler). In dat geval is een 
aansluitset nodig # 80N-058 
80N-053 97-01E RADIATEUR ALU.MET –EOC- (AUTOMAAT) 
80N-054 01L-04 RADIATEUR ALU.MET –EOC- (AUTOMAAT) 
80N-055 97-04 RADIATEUR ALU.MET –EOC- (HANDBAK) 
80N-058 97-04 OLIEKOELER ADAPTER KIT (DIRECT FIT) 
 

    
80N-050                                              80N-055 
 
MOTOR OLIE KOELER KIT 

Wanneer hoge eisen aan de koeling van de motorolie gesteld 
worden is het mogelijk om een externe oliekoeler te monteren. 
Incl. adapter, koelblok, nippels, en inlaat (op ruimte nummerbord 
gemonteerd). Voor LS1 & LS6.  
Speciaal ontwikkeld voor “Direct fit”aluminium radiateur met 
ingebouwde oliekoeler (EOC)  
Wilt u zelf een oliekoeler voorziening maken, dan is de adapter kit 
ook los te bestellen. 
80N-062 97-04 OLIEKOELER SET (incl. adapter) 
80N-063 97-04 ADAPTER UNIVERSEEL AANSLUITING+ 

 80N-082  

 
FAN KIT ELECTRISCH (MET KAP) 
Maximale koeling wordt bereikt met dit set van 2 forse fans 12”. 
Uitgerust met “rubber flapper” kleppen die bij hoge snelheid open 
gaan, en sluiten met lage snelheid. Past op originele GM en Direct 
Fit radiateurs. Stekkeraansluiting past rechtsreeks aan origineel. 
 
80N-065 97-04 FAN KIT MET KAP 
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ELECTRISCHE WATERPOMP (OP AANVRAAG) 
 
 
 
RADIATEURSLANGEN SILICONE 
Silicone is een materiaal dat betere eigenschappen heeft en 
daardoor beter bestand is tegen hogere temperatuur en druk. 
Dit 8-delige set is geschikt voor LS1 en LS6 motoren. 
Leverbaar in rood of zwart. Kleur opgeven. 
80N-070 97-04 SLANGENSET 8-DLG (ROOD) 
80N-071 97-04 SLANGENSET 8-DLG (ZWART) 

 

 

 

 
INSTELBARE BENZINEDRUKMETER 
De eerste serie C5 Corvettes werden standaard met een iets te 
“rijk” afgestelde motor afgeleverd. 
Deze instelbare regelaar geeft u de mogelijkheid om de 
brandstof/lucht afstelling te “fine-tunen” voor maximaal vermogen. 
Het is aan te bevelen een benzinedrukmeter te gebruiken voor 
nauwkeurige instelling. Kan tot 20 PK extra vermogen geven. 
80N-020 97-98 INSTELBARE BENZINEDRUK REGELAAR 
80N-021 97-01 BENZINEDRUK METER 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BENZINEPOMP “WALBRO” 
Een benzinepomp met hogere opbrengst wanneer de standaard 
pomp onvoldoende opbrengst heeft. Ideaal voor supercharger of 
turbo-opbouw. Geschikt voor 600PK @ 58 PSI. Algemene 
specificaties: 225 ltr/uur @ 60 PSI. 
Geschikt voor de modellen 97-03 tot chassisnummer 114930. 
Voor de typen daarna kan de originele C6/Z06 benzinepomp 
Gebruikt worden. 
80N-026 97-03E BENZINEPOMP WALBRO 
80N-027 03L-04 BENZINEPOMP C6/Z06 

   
  026                                                      027  
 

GERECALIBREERDE MAT SENSOR 
Deze sensor leest de waarden van de luchttemperatuur net als de 
originele, echter deze gerecalibreerde sensor geeft een veel 
betere timing curve en een verbetering van de totale 
ontstekingstiming. 
Geeft 5-7 PK vermogenswinst. Wordt tegenover de bestaande 
sensor geplaatst waar al rekening is gehouden met een extra 
sensor. Hiervoor moet een gaatje van 11 mm in het luchtfilterhuis 
geboord worden. Instructies en bekabeling bijgesloten. 
80N-024 97-00 MAT SENSOR, GERECALIBREERD 

 
 
 
 
TELLER CALIRATOR 
Bij het aanpassen van de differentieel overbrenging, of het 
wijzigen van de bandenmaat zal de KM/Mijlenteller niet meer 
correct aangeven. Door middel van deze calibrator kan dit 
gecorrigeerd worden. 
80N-048 97-04 TELLER CALIBRATOR 
 

 


