
Chiptuning tá jé koztáto  é s félté télék  

 

A chiptuningra 88-00 hondáknál OBD1 ECUval(P28,P30,P06,stb.), van lehetőség, melyeket 
programzás előtt csippelhetőre kell alakítani, amennyiben még nincs átalakítva. Lehetőség van  
általunk is átalakíttatni csippelhetőre, VTEC-re, PWM-es turbónyomás szabályzásosra. 
01-05 évjáratúaknál pedig doctronic ECU-val programozzuk a D14,D16,D17, K20, K24 motorkódú 
autókat.     
Benzines és Dízel autók esetén bármilyen más márka is lehet, de egyeztetni kell a pontos típusról 
előtte. 
 
OBD1 ECU-s Hondánál pl a chiptuning általában 4óra hosszat tart, teljesen behangoljuk a táblákat 
mintha gyárból jött volna ki úgy az autó.  500rpm-től egészen a tiltásig, minden gázpedál álláshoz. 
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy műszeres mérés közben többször el kell forgatni az autót a 
maximum fordulatszámig minden gázállással.  Majd a mérési eredményeket kielemezve módosításra 
kerül a program(gyújtás értékek, befecskendezési mennyiségek)  Ez után ujra mérés következik.   Ezt 
egészen addig ismételjük amíg a kívánt értékekre sikerül beállítani az autót. VTEC-es autó esetén ezt 
vtec alatt és VTEC felett is meg kell csinálni.  Időigényes feladat, több óra hosszat eltarthat.  
A  programozás után lehetőség van a rajtprogram, durrogós rajtprogram(lángolás a kipufogóból, de 
ezzel a tiltás is durrogós/lángolós lesz), motorféknél durrogás(minden autónál más a hang, nagyban 
függ a kipufogótól), shiftlight, flatshift(padlógázas váltás), alapjárati fordulatszám,  lambda 
kikapcsolás, vésztiltások,stb. konfigurálására.  
 
Programozás során részterhelésre a fogyasztást optimalizáljuk(sebesség tartás illetve nagyon enyhe 
gyorsítás), hogy ne egyen sokat. Azaz a legjobb legyen a fogyasztása az adott konfignak. 
Nagyobb terhelésre(intenzívebb gyorsítás és a tőgáz) pedig a max teljesítményt állítjuk be.  
Igy egy programban lehet fogyasztás csökkenés illetve megnövekedett teljesítmény. 
 
A programozás költsége a weboldalunkon található. 
 
Egyéb fontos információk: 
Az autónak üzembiztosnak kell lennie. Legalább fél tank üzemanyag legyen benne.  Lambda szonda 
kiszerelhető legyen(ne legyen berohadva) , megfelelő nyílás legyen rajta a szélessávú 
szondához(menet átmérő, mert a szélessávú szonda vastagabb mint egy gyári szonda). 
Hajtókarcsapágyak, főtengelycsapágyak,Olaj, víz, futómű,stb. legyen rendben. Javasolt a friss 
olajcsere programozás előtt!  Fenn áll a hajtókar/nyugvó csapágyasodás veszélye sok ezer km-es olaj 
esetén!    Amennyiben jó az autó ~3óra alatt kész a program.  Amennyiben az 3óra hosszat túllépi a 
programozás az autó hibájából, óradíj kerül felszámolásra. Az autóval kapcsolatos egyéb szerelési 
munkákra is pótdíj kerülhet felszámolásra! 
 
A programozás során felmerülő motorikus és/vagy autóval kapcsolatos hibákért nem vállalunk 
felelősséget!  Ide tartozik pl a hajtókarcsapágy, nyugvócsapágy, dugattyúgyűrű, szelepek és egyéb 
motorikus/nemmotorikus alkatrészek hibája a programozás során/után.   A gyáritól eltérő tiltás 
alkalmazása(pl durrogós rajtprogram és tiltás) jobban károsíthatja a motort, turbót, 
kipufogórendszert hiszen a robbanás nem a motorban hanem azon kívül történik.  E miatt keletkezett 
károsodásra nem vállalunk felelősséget! 
 
Jelen dokumentum aláírás nélkül érvényes,  a szolgáltatás igénybevételével automatikusan 
elfogadottnak minősül! 


