Maloobchodní ceny včetně DPH

Kód

Cena

Popis

Řídící jednotky - RAPIDBIKE
RAPIDBIKE EASY- přídavný trimerový modulátor AFR a teploty vzduchu. Bezsoftwarové nastavování bohatosti
paliva pomocí trimeru na modulu

F27RBEASY
K27RBEVO

K27RBRACING

RAPIDBIKE EVO - přídavná řídící jednotka, dynamický multi-mapový management lambda-sondy,
samopřizpůsobující se vstřikování, limitátor otáček/rychlosti, rychlořazení, komunikační kabel, software
RAPIDBIKE RACING - přídavná řídící jednotka, dynamický multi-mapový management lambda-sondy,
samopřizpůsobující se vstřikování, nastavení zapalování, limitátor otáček a rychlosti, rychlořazení , 2 mapy,
PITLANE omezovač otáček, brzda motoru, komunikační kabel, software.

3 200 Kč
8 250 Kč

12 900 Kč

Rapid Bike kabeláže
viz aplikační tabulka
viz aplikační tabulka
viz aplikační tabulka

KIT
viz
viz
viz
viz
viz

kabeláže pro RAPIDBIKE EASY
kabeláže pro RAPIDBIKE EVO/RACING - pro 4 vstřikovače
kabeláže pro RAPIDBIKE EVO/RACING - pro 8 vstřikovačů

1 600 Kč
4 350 Kč
6 450 Kč

RAPIDBIKE: jednotka + kabeláž + komunikační kabel + instrukce + software

aplikační
aplikační
aplikační
aplikační
aplikační

tabulka
tabulka
tabulka
tabulka
tabulka

Kit Rapid Bike EASY
Kit Rapid Bike EVO - 4 vstřikovače
Kit Rapid Bike EVO - 8 vstřikovačů
Kit Rapid Bike RACING - 4 vstřikovače
Kit Rapid Bike RACING - 8 vstřikovačů

4800,12600,14700,17250,19350,-

Kit RapidBike
EVO
"Exclusive"
pro malý obsah motoru
Kit RapidBike Evo "Exclusive"
pro malý
obsah
motoru
Kit RapidBike EVO "Exclusive" pro vyšší obsah motoru
viz aplikační tabulka
Kit RapidBike RACING "Exclusive" pro malý obsah motoru
viz aplikační tabulka
Kit RapidBike
RACING
"Exclusive" pro vyšší obsah motoru
Kit RapidBike Evo "Exclusive"
pro malý
obsah motoru

9
10
12
13

000
500
000
500

Kč
Kč
Kč
Kč

Youtune: kalibrační zařízení pro správu jednotek EVO/Racing a aktivaci TRACTION a LAUNCH Control
K27YOUTUNE

Kalibrační zařízení pro správu funkcí modulů RapidBike Evo a Racing a pro aktivaci nových funkcí
• u jednotky EVO: hodnata AFR, brzda motoru, řízení el. řazení QS / aktivace RPM CRUISE Control
• u jednotky RACING: jako u jednotky EVO /navíc aktivace a řízení funkce TRACTION a LAUNCH Control

• u jednotky
stejn
7 950 RACING:
Kč

By-pass adaptér k vyřazení systému Rapid Bike
F27ADORI-ER

By-pass adapter pro RapidBike EVO/RACING

1 240 Kč

Map Switch: přepínače map na řídítka pro jednotky RapidBike EVO/RACING pro management map
F27SWMAPS-ER
F27SWMAPS2-ER

přepínač map na řídítka pro jednotky RapidBike EVO/RACING
"Professional" přepínač z ALU pro Rapid Bike EVO/RACING (AFR, PITLANE RPM, brzda motoru,zapalování)

930,2790,-

Quick shifter: systémy, senzory a táhla rychlořazení pro RapidBike EVO/RACING
F27SWGEAR-ER
K27-BLIP-"code"
C27SHIFTROD-A
C27SHIFTROD-B
C27SHIFTROD-C
C27SHIFTROD-D

Senzor rychlořazení s digitálním nastavováním, délka 45mm ; průměr 14mm
UP/DOWN Shift Assist (Blipper) - systém obousměrného řychlořazení (jednotka+kabeláž+senzor)
Táhlo eloxované - M6 vnitřní závit (pravý) - vnitřní závit (levý) prp senzor rychlořazení
Táhlo eloxované - M6 venkovní závit (pravý) - venkovní závit (levý) prp senzor rychlořazení
Táhlo eloxované - M6 venkovní závit (pravý) - vnitřní závit (levý) prp senzor rychlořazení
Táhlo eloxované - M8 vnitřní závit (pravý) - M6 venkovní závit (levý) prp senzor rychlořazení

6500,10500,620,620,620,620,-

Komunikační doplňky mezi EVO/RACING a PC
F27ADMUSB2

Propojovací USB kabel k připojení RapidBike EVO/RACING do PC

1800,-

My Tuning Bike: CAN-BUS autotuning modul pro RapidBike EVO/RACING
K27-CAN-001
(K27-CAN-001B)
(K27-CAN-001C)
(K27-CAN-001D)
C27SONDA

My Tuning Bike, CAN-BUS autotuning modul. Kit nezahrnuje Lambda sondu BOSCH LSU 4.2 (C27SONDA)
My Tuning Bike - druhý modul (v případě montáže více modulů na jeden motocykl )
My Tuning Bike - třetí modul (v případě montáže více modulů na jeden motocykl )
My Tuning Bike - čtvrtý modul (v případě montáže více modulů na jeden motocykl )
BOSCH LSU 4.2 - lineární širokopásmová Lambda sonda pro My Tuning Bike a Tuning Bike

K27MASTER

RapidBike MASTER Professional software + licence a doplňky
Aktualizace softwaru Rapid Bike Manager na RapidBike MASTER Professional

5070,5070,5070,5070,3750,-

Software
K27SWUPGRADE

9 300 Kč
4 640 Kč

Každá jednotka je univerzální na jakýkoliv motocykl, stačí pouze nahrát daný software a použít danou
kabeláž ke konkrétnímu motocyklu
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