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@FiltrosKNbrasil

•   Mais Potência

•   Encaixe no lugar do filtro original

•   Pronto para usar

•   Lavável

•   Reutilizável 

•   Garantia de 1,6 milhões de Km

•   Excelente fluxo e filtragem do óleo

•   Porca de 17mm que facilita acesso e  remoção

•   Estrutura externa de alta resistência

•   1 ano de garantia





36 programas de aceleração (18 manuais e 18 automáticos)
Modo Valet - Limita a aceleração em até 3 níveis
Modo Bloqueio de Pedal - Proteção extra antifurto
Tamanho ultra compacto/Novo Design
3 anos de garantia
Prêmio SEMA - melhor produto para desempenho na rua
Patente internacional
Disponível para a maioria dos veículos “Drive by Wire”

Arranque mais fácil nas subidas e mais confiança nas ultrapassagens

@SprintBoosterBrasil



‘

SIMPLESMENTE MAIS RÁPIDO.



Qualidade, Potência e Segurança da engenharia Alemã.

@RacechipdoBrasil

race chip
Módulos de potência para automóveis turbo

Race Chip é um módulo de potência desenvolvido e produzido na Alemanha para
automóveis turbo ou com super charger. Suas principais vantagens são:

Para atender melhor as necessidades de cada tipo de cliente, a Race Chip oferece os 
seguintes modelos abaixo:

• Mais torque e mais potência: mapas criados por engenheiros da Alemanha com o objetivo de 
entregar performance superior de forma linear e paralela à curva original do veículo.

• Até 15% de economia de combustível: Mais eficiência na combustão e o aumento de torque 
permitem que o consumo seja reduzido em médias/baixas rotações.

• Segurança e originalidade: Por ser um módulo piggyback que não altera a ECU e atua dentro dos 
parâmetros originais do motor, o Race Chip permite um ganho de potência sem afetar garantia (por 
ser indetectável após sua remoção) e sem afetar a vida útil do motor.
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Até mais 20% 
de Potência/Torque

• Até 10% de economia 
de combustível

• 5 mapas de potência

Até mais 25% 
de Potência/Torque

• Até 15% de economia 
de combustível

• 6 mapas de potência
• Controle via app 

opcional

Até mais 30% 
de Potência/Torque

• Até 15% de economia 
de combustível

• 7 mapas de potência
• Controle via app 

opcional

www.racechipbrasil.com.br








