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LPGTECH Sp. z o. o. este unul dintre lideri în producerea sistemelor de autogaz în 

Polonia având vânzări în întreaga lume. Compania a fost fondată în 2010 și de la 

început s-a focusat pe proiectarea propriului controler cu microprocesor și alte 

componente din kit-ul de conversie LPG/GNC, cunoscut astăzi sub brandul TECH.

În ziua de azi, firma se dezvoltă cel mai dinamic în industria autogaz. Aceasta arată că 

oferta noastră se extinde constant cu produse noi, mai mult de atât, cercetarea continuă 

și procesele sunt focusate pe sistemele ce urmează să apară. În acest moment LPGTECH 

muncește la primul kit de conversie polonez bazat pe tehnologia injec�iei de gaz lichid, 

dezvoltat pentru motoarele pe benzină cu injec ie directă.

LPGTECH Sp. z o. o. proiectează și fabrică controlere de încredere. Pe lângă aceasta, 

producem injectoare LPG și GNC de înaltă calitate care func ionează cu mult succes 

la temperaturi extrem de scăzute și de ridicate. LPGTECH de asemenea oferă păr i 

componente și accesorii din industria autogaz.

Toate componentele kiturilor electronice TECH sunt rezultatele de succes a cooperării 

mai multor departamente: cercetare și dezvoltare, tehnic și produc� ie. Personalul 

nostru este o echipă de ingineri, proiectan� i și personal tehnic, înalt calificat și cu 

o experien� ă bogată în industria auto. Firma noastră crește dinamic de la an la an, 

cucerind pie e și clien�i noi, crescând constant cantitatea vânzărilor.
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microprocesor integrat ajustare RGB

buzzer integrat - Design și formă inovatoare

- Microprocesor integrat

- Posibilitatea de ajustare a culorii luminii de fundal cu paleta RGB

- Buzzer integrat

- Posibilitatea de ajustare a intensităţii sunetului(buzzer)

- Conector cu 3 pini fără necesitatea de lipire

- Conectorul localizat central

- Posibilitatea de potrivire cu bordul automobilului

- Auto-ajustarea luminozităţii indicatorului conform mediului

   înconjurător

Comutatorul RGB digital permite alegerea combustibilului pe baza căruia lucrează motorul. Este echipat cu LED-uri care indică nivelul de gaz în rezervor și cu un buzzer – 

sunetul indică parametri ca: momentul schimbării tipului de combustibil/Alerta – nivel de gaz pu�in în rezervor/Alerta – nivel zero de gaz în rezervor.

ULTIMA GENERAȚIE DE BUTON RGB GAZ/BENZINA
COMUTATOR RGB
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TECH DUO combină solutii sigure, o carcasă compactă cu cablaje ușor de instalat și caracteristici avansate ce răspund nevoilor motoarelor 

moderne. TECH DUO este noul controler din familia dedicată pentru motoarele în 4 cilindri cu injecţie indirectă de combustibil. Controlerul 

funcţ ionează cu noul comutator RGB, ce permite configurarea oricărei culori. Totul este închis într-o carcasă compactă cu un conector de 32 

pini ce permite instalatorul ui potrivirea în cel mai convenabil loc.

- Socket 32 pini
- Carcasă compactă fabricată din compozit

- Injecţie de gaz până la 4 cilindri
- Schimb cu selectie de sunete și display color

- Corecţii bazate pe temperatura gazului și a reductorului, presiunea gazului, RPM
- Auto-diagnosticare, detectarea de eroril și defecţiuni la instalare

- Funcţionarea cu motoare tip „valvetronic”
- Noua platformă hardware bazată pe un procesor rapid

- Functionare pentru injectie suplimentară de benzină
- Detectarea automată a tipului de injecţie de benzină

- Citirea RPM și semnalului de aprindere de la impulsurile injectoarelor de benzină

carcasă din compozit

pana la 4 cilindri suportaţi

conector-32 pini

CONTROLER DE INJECŢIE LPG/GNC

TECH DUO
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- Montaj rapid, simplificat

- 3 fire, panou de control digital

- Emulatoarele injectoarelor de benzină semiconductoare

- 3D MAP(HARTA) injecţiei de combustibil

- Calcul precis al dozării gazului bazat pe corecţiile integrate ale sistemei

- Calibrare în regimul standard și TECH

- Autodiagnosticarea greșelilor și defectelor

- Protecţie totală împotriva scurtului circuit și supraîncărcării

- Corecţii adiţionale ale temperaturii gazului, reductorului de presiune,

presiunii gazului si a rpm ale motorului

TECH ONE este dedicat pentru cele mai populare motoare în 4 cilindri care nu necesită utilizarea 

controlerului injecţiei de gaz ce suportă întreţinerea protocolului OBD. Datorită carcasei mici și compacte 

și conectorului de 24 de pini montajul este mult mai ușor și rapid.

conector-24 pini

carcasă din compozit

până la 4 cilindri suportaţi

CONTROLER DE INJECŢIE LPG/GNC

TECH ONE
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CONTROLERE
DE INJECȚIE
LPG/CNG

conector-48 pini

carcasă din compozit

suportă până la 4 cilindri

- TECH-224 – cooperează cu scanerul extern TECH-OBD

- Calcul precis al dozării gazului bazat pe corecţiile integrate ale sistemei

- Calibrare în regimul standard și TECH

- Autodiagnosticarea greșelilor și defectelor

- Protecţie totală împotriva scurtului circuit și supraîncărcării

- Compatibil cu Valvetronic și motoarele rotative

- Corecţii adiţionale ale temperaturii gazului, reductorului de presiune,

   presiunii gazului și a rpm ale motorului

Seria TECH-200 controlere cu microprocesoare moderne și un conector cu 48 de pini, pentru 

motoarele până în 4 cilindri. Combină tehnologia avansată cu ergonomicitatea. Procesorul ce 

controlează autocalibrarea, autoreglarea(autosetarea) și sistema monitorizării și corec� iei 

permanente, se află într-o cutie mică fabricată din poliamidă.

SERIA TECH-200
TECH-204 | TECH-224
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Seria de controlere TECH-320 controlere cu microprocesor în carcasă de aluminiu cu 

tradiționalul conector de 56 pini. Controlerele acestei serii sunt destinate motoarelor în 4, 6 și 

8 cilindri, în funcție de versiune. De asemenea este posibilă conectarea concomitentă a două 

controlere, ceea ce permite administrarea alimentării cu gaz chiar pentru motoarele în 16 

cilindri.

LPG/GNC CONTROLERE
DE INJECȚIE

conector – 56 pini

carcasă din aluminiu

suportă până la 8 cilindri

TECH-324 | TECH-326 | TECH-328

- Cooperează cu scanerul extern TECH-OBD

- Calcul precis al dozării gazului bazat pe corecţiile integrate ale sistemei

- Calibrare în regimul standard și TECH

- Autodiagnosticarea greșelilor și defectelor

- Protecţie totală împotriva scurtului circuit și supraîncărcării

- Compatibil cu Valvetronic și motoarele rotative

- Corecții adiționale ale temperaturii gazului, reductorului de presiune,

   presiunii gazului și a rpm ale motorului
SERIA TECH-320
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conector – 56 pini

carcasă din aluminiusuportă până la 8 cilindri

TECH-324 OBD | TECH-326 OBD | TECH-328 OBD

Seria TECH-320 OBD prevede aceleași funcţii și caracteristici de securitate precum seria TECH 320 –

asigurând calitate excelentă și performantă. Conectarea cu sistemul OBD al vehiculului utilizează 

doar două fire, fără deosebire de protocolul folosit. Alt avantaj este posibilitatea de a folosi 

controlerul pentru citire, ștergerea greșelilor și citirea tuturor parametrilor motorului, precum 

utilizarea scanerului OBD standard.

Ștergere inteligentă și automată a greșelilor

Corectarea automată a timpilor de injecţie a gazului LPG/GNC în

timp real pe baza parametrilor ECU citiţi de pe OBD-ul benzinei

Posibilitatea colectării datelor pentru hărţi (OBD mapping) în timp ce

conduci, fără conexiune la PC

Funcţia scaner OBD – posibilitatea citirii datelor de bază ale diagnozei,

setărilor, dar și încărcarea și ștergerea greșelilor OBD

Corecţii adiţionale ale temperaturii gazului, reductorului de presiune, 

presiunii gazului și rpm ale motorului

Calibrarea în regimul Standard și TECH

Autodiagnosticarea greșelilor și defectelor

Protecţie totală împotriva scurtului circuit și supraîncărcării

-

-

-

-

-

-

-

-

SERIA TECH-320 OBD
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INJECTOARE
LPG/CNG

TECH-YETI este cel mai nou injector produs de compania LPGTECH. Unul dintre

pu�inele injectoare pe piaţă care are omologare la temperaturi până la -40oC!

Acoperirea din fluoropolimer face injectorul extrem de rezistent la 

contaminarea combustibilului. Variaţia largă a configuraţiilor injectoarelor, dar 

și alimentarea verticală oferă instalatorilor mai multe posibilităţi în alegerea 

și amplasarea sub capota automobilului.

- Acoperire din fluoropolimer

- Rezisten�a la bobină: 1,9 Ω

- Timp deschidere: < 2,0 ms

- Timp închidere: < 1,0 ms

- Max. curent deschidere: 7 A

- Max. curent ţinere: 2,8 A

- Presiunea de lucru: 0,2 ÷ 4,2 bar

- Presiunea maximă de operare: 4,5 bar

- Temperatura de lucru: -40 ÷ 120 °C

- Alimentare electrică: 10 ÷ 16 V DC

- Debit de gaze maxim: 115 l/min

- Este recomandată utilizarea filtrului Perfect Blue

- Carcasă compactă din inox

- Ajustarea debitului cu ajutorul duzelor de calibrare

acoperire din fluoropolimer

versiuni valabile 1/2/3/4 cil.

DISPONIBIL SI IN VERSIUNEA

TECH-YETI plus
CU DEBIT MĂRIT PÂNĂ LA 130 l/min

funcţionează fără probleme chiar și la -40 °C
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acoperire din fluoropolimer

recomandăm utilizarea filtrului Perfect Blue

Acoperire din fluoropolimer

Rezistentă la bobină: 2 Ω

Timp deschidere: < 2,0 ms

Timp închidere: < 1,0 ms

Max. curent deschidere: 7 A

Max. curent ţinere: 2,8 A

Presiunea de lucru: 0,2 ÷ 4,2 bar

-

-

-

-

-

-

-

Presiunea maximă de operare: 4,5 bar

Temperatura de lucru: -40 ÷ 120 °C

Alimentare electrică: 10 ÷ 16 V DC

Debit de gaze maxim: 130 l/min

Gama de temperaturi de func�ionare: od -20 °C do +140 °C

Carcasă compactă din inox

Ajustarea debitului cu ajutorul duzelor de calibrare

-

-

-

-

-

-

-

Acoperire din fluoropolimer

Rezistentă la bobină: 2 Ω

Timp deschidere: < 2,1 ms

Timp închidere: < 1,0 ms

Max. curent deschidere: 7 A

Max. curent ţinere: 2,8 A

Presiunea de lucru: 0,2 ÷ 4,2 bar

-

-

-

-

-

-

-

Presiunea maximă de operare: 4,5 bar

Temperatura de lucru: -40 ÷ 120 °C

Alimentare electrică: 10 ÷ 16 V DC

Debit de gaze maxim: 170 l/min

Gama de temperaturi de func�ionare: od -20 °C do +140 °C

Carcasă compactă din inox

Ajustarea debitului cu ajutorul duzelor de calibrare

-

-

-

-

-

-

-
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versiuni valabile 1/2/3/4 cil.

TECH-DRAGON sunt injectoare LPG/GNC a fazei gazoase. Dimensiunile

mici ale injectoarelor permit instalarea acestora în locurile greu accesibile. 

Aplicarea acoperirii de fluoropolimer preîntâmpină lipirea impurităţilor de 

piesele mobile ale injectorului, ce permite lucrul exact și fără accidente chiar 

și în cele mai severe condiţii.

debitul maxim de
gaz: 170 l/min

carcasa compacta
din otel inoxidabil

debitul maxim de
gaz: 130 l/min

TE
C
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Cartuș schimbabil din
fibră de sticlă

99% filtrare eficientă

reținerea particulelor și a fracției lichide

- Cartuș schimbabil din fibră de sticlă

- Reţine particule și fracţiuni lichide

- Protecţie împotriva substanţelor uleioase injectabile

- Îmbunătăţește eficienţa sistemului de alimentare cu gaz

- Eficienţa filtrării: 99% pentru particule solide de 1µm

- Presiune maximă de lucru: 4,5 bar

- Intervalul temperaturii de lucru: de la -20°C până la +120°C

- Diametrul ieșirilor de gaz: φ10.6/12mm

- Dimensiuni exterioare: 120mm x 110mm x φ68mm

Filtru faza gazoasă Perfect Blue separă eficient toate impurităţile din gazul LPG. Folosirea filtrului Perfect Blue în instalaţia de gaze

protejează eficient injectoarele de la contaminanţi umezi și de la particule solide, astfel mărește viaţa și fiabilitatea întregului 

sistem de alimentare cu gaz al mașinii.

LPG filtru fază gazoasă cu reținerea fracției de ulei
PERFECT BLUE
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Fabricat din materiale de calitate înaltă

Unghiurile fitingurilor
disponibile: 90°, 180°

Furtunul termoplastic LPGTECH este solu�ia perfectă pentru o instalare rapidă și ușoară. Materialele de

înaltă calitate folosite îl fac ușor, flexibil și ușor de utilizat. Ţine presiunea până la 200 bar. Furtunul 

LPGTECH este înlocuitorul perfect pentru conducta de cupru costisitoare și dificil de manevrat.

De asemenea oferim accesorii de conectare ce se potrivesc perfect cu furtunul. Acestea fac conexiunile sigure 

și fără scurgeri. Sunt disponibili conectorii cu unghiul de 180 și 90 de grade.

- Fabricat din materiale de calitate înaltă

- Rezistent la substanţele din componenţa GPL

- Presiunea de testare: > 200 bar

- Rezistent la deteriorări mecanice

- Rezistent la schimbări extreme de temperaturi

- Înlocuirea perfectă pentru conductele de cupru

- Unghiurile fitingurilor disponibile: 90°, 180°

FURTU TERMOPLASTIC
înlocuirea perfectă pentru conductele s tandard de cupru
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TECHConnect

BlueTECHXT

OptoTECH

Conexiune fără fir prin WiFi Conexiune fără fir prin Bluetooth

Conexiune prin cablu USB

Technologia WiFi 802.11 b/g/n

Raza până la 100m

Protocolul de comunicare – RS-232

Cooperare cu orice PC/tableta/telefon cu

Cooperare cu aplicația MyGAS

-

-

-

-

-

TE
C

H
C

on
ne

ct Technologia Bluetooth 2.1

Raza până la 100m

Protocolul de comunicare: RS-232

Clasa puterii – 1

Cooperează cu aplicația GasDroid

Cooperează cu aplicația GasSettings

-

-

-

-

-

-B
lu

eT
EC

H
X

T Interfa�a USB/RS-232 TTL

Viteza de transfer – până la 1Mbps

Diodele LED semnalizează transferul

Cooperare directă cu GasSetting 2.0

Lungimea cablului: 3m, 5m

-

-

-

-

-

O
p

to
TE

C
H

INTERFEȚE LPGTECH
un controler – mai multe posibilități de conectare
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Scanner TECH-OBD

Include cablu de conexiune

Suportă motoare până în 16 cilindri

MultiTECH
conectează două controlere TECH

- ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 Kbaud); ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 Kbaud);

- ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 Kbaud); ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 Kbaud);

- ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 Kbaud); ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 Kbaud);

- ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 Kbaud);

- SAE J1850 VPW (10.4 Kbaud); SAE J1850 PWM (41.6 Kbaud);

PROTOCOALE SUPORTATE

- Comunicarea cu controlerul – RS-232

- Cooperează cu aplicația GASDROID

- Compatibilitate directă cu TECH controllers

- Poate fi folosit separat ca un cititor OBD

- Afișarea datelor în timp real

- Șterge erorile

- Conectare prin conectorul OBD sau direct prin socket

- Cablu de conexiune în set

- Cablu service pentru conectarea precum cititor OBD

Scanner TECH-OBD asigură cooperarea controlerelor TECH cu ECU de benzină, folosind interfața de diagnoză OBD. După

conectarea cu controlerul TECH și sistemul de diagnoză a automobilului, modulul colectează hărțile(MAPS) ajustării 

valorilor timpilor de injecţiei pe benzină și gaze. 

După activarea adaptării, sistemul OBD modifică automat compoziția amestecului pentru a reduce diferențele dintre 

hărți(MAPS) până la zero, anume până la setările ideale ale automobilului. Dispozitivul mai poate fi folosit și ca un 

cititor OBD independent ceea ce oferă abilitatea de a șterge greșeli și de a citi parametrii actuali generați și transmiși 

de către controlerul vehiculului.

Scanner TECH-OBD

Cititor independent OBD

Suportă seriile de controlere: 

TECH-xx6 și TECH-xx8

Rulează în sistemul MASTER/SLAVE

Suportă motoare până în 16 cilindri

-

-

-

MultiTECH

permite utilizarea tuturor posibilităţilor OBD
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TECHTronic 2.0
EmuTECH Pb-Level-02

emulator nivel benzină
modul conversie semnal MAF

EmuTECH Pb-Level-02
Este dedicat pentru toate vehiculele, în care indicatorul nivelului de combustibil scade în timpul 

mersului pe gaz și nu se întoarce la nivelul corect după repornirea mașinii. Emulatorul readuce poziția 

corectă al indicatorului de benzină după fiecare pornire a mașinii.

EmuTECH Pb-Pressure-02
Dispozitivul emulează valoarea corectă a presiunii din rampa de injecție, de exemplu, cum ar fi în 

momentul dacă automobilul merge pe benzină. Emulatorul este echipat cu funcția de control al pompei

de combustibil, ce asigură presiune constantă în rampa de injecție în timpul mersului pe gaze și permite

fără probleme schimbarea pe benzină, ne ținând cont de gradul de încărcare al mașinii.

TECHTronic 2.0
Trebuie utilizat în vehiculele care nu au vacuum în colector, 

corespunzător cărora controlerele TECH nu pot citi semnalul 

de încărcare și de aceea nu se pot colecta hărţile (MAPS) 

timpilor de injecție. Se întâmplă doar în motoarele 

Valvetronic (BMW) și MultiAir(Fiat). TECHTronic este 

compatibil cu ambele tipuri de debitmetre, analog și digital. 

Se setează cu ajutorul aplicației speciale pe PC.

EMULATOARELE TECH

emulator presiune benzină

EmuTECH Pb-Pressure-02

asigură funcţionarea corectă a instalaţiei de autogaz
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LEAK DETECTOR

TECHLevel 2.0

Produs profesional ce permite depistarea rapidă și exactă a locului scurgerii în 

diferite tipuri de instalații ce funcționează sub presiune. Se potrivește pentru toate 

tipurile de instalaţii pe gaz. Produsul este neinflamabil si ecologic neutru. Nu cauzează 

coroziune și nu irita pielea.

- Găsește scurgerile din instalațiile GPL/GNC

- Poate fi folosit pe suprafețe de metal și plastic

- Nu necesită curățare după folosire

- Nu cauzează coroziune

- Densitate optimală pentru depistarea scurgerii

- Funcționează în orice poziție

- Utilizare ușoară cu un tub

- Produs ecologic neutru

detector de scurgeri spray

- Fără părţi mecanice

- Tehnologia de măsurare – efectul Hall

- 12V alimentare electrică

- Setul include cabluri de conexiune

funcţionează în
orice poziţie

ecologic neutru

senzor de nivel în rezervor
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- Citirea parametrilor curenți

- Afișaj osciloscop

- Harta centrelor auto recomandate de compania LPGTECH

- Arată versiunea instalată pe controlere

- Schimb gaz/benzină

- Ajustarea noului buton RGB

- Compatibil cu modulul TECHConnect

aplicaţie dedicata pentru Apple iOS    

MyGas este o aplica�ie, dedicată pentru iPhone (5,5s, 6, 6 plus, 6s, 6s plus, 7, 

7plus, 8, 8plus, X) ale companiei Apple. Aceasta oferă utilizatorului abilitatea 

de a citi parametrii de operare LPGTECH ale instalației autogaz.

mobilna aplikacja na system Android

- Disponibil pentru Android de la versiunea 4.03

- Compatibil cu modulul BlueTECHXT

- Calibrare rapidă și ușoară a sistemului GPL/GNC

- interfaţă intuitiva

- Regim simplu – pentru client

- Suportă peste 7900 de dispozitive mobile diferite

- Mai mult de 5000 de instalări

- Disponibil gratis pe Google Play

gasdroid
2.0

aplicaţie dedicată pentru
Google Android

Aplicatia GasDroid 2.0 este versiunea mobilă oficială a companiei LPGTECH pentru 

configurarea controlerelor GPL/GNC marca TECH destinată pentru dispozitivele ce 

funcționează cu sistemul de operare Android (de la versiunea 4.0.3). 

GasDroid suportă toate modulele de comunicare LPGTECH, și anume: BlueTECH, 

OptoTECH, și ultima apărută – TECHConnect (pentru conexiunea fără fir prin WiFi). 

Versiunea actuală a aplicației suportă toate controlerele TECH, precum și ultimul 

produs al companiei BUTONUL RGB. În continuare va fi suportat EmuTECH 

Pb-Pressure-02.
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gas
setting

GasSetting este un software intuitiv și prietenos, ce oferă utilizatorului 

abilitatea de a calibra instalațiile LPGTECH. Automat efectuează calibrarea 

și adaptarea parametrilor sistemului de lucru alimentării automobilului cu 

combustibil GPL/GNC.

aplicaţie dedicată pentru
    Microsoft Windows

Setarea in regim Standard si TECH (algoritm de control

inovativ cu autocalibrarea și autoadaptarea sistemului)

3D map al timpilor de injecție

Corecții ale temperaturii gazului, reductorului de presiune,

presiunii gazului și rotațiile pe minut ale motorului

Autodiagnoza greșelilor și defectelor

Citirea AFR

Osciloscop

Citirea parametrilor și greșelilor în sistemul OBD al 

vehiculului

Ștergerea greșelilor OBD

Testarea la scurgere a instala�iei de autogaz

-

-

-

-

-

-

-

-

CALIBREAZĂ-ŢI INSTALAŢIA TECH
pentru a obţine rezultate maxime
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Cea mai mare provocare pentru industria auto din zilele noastre este crearea motorului care este capabil să întâlnească restricțiile standardizate ale emisiilor, adoptate de legislatori. Aceasta 

forțează producătorii să împace performanța cu scăderea capacității, care până acum mergeau mână-n mână cu dinamica mașinii. Aceasta este posibil datorită utilizării tehnologiilor moderne 

precum injecția directă. Datorită posibilității creșterii raportului de comprimare, a fost posibilă creșterea puterii primite de la motor cu 10% în timp ce reducerea consumului de combustibil a 

fost de 20%. Proiectarea injecției directe a adus noi provocări industria autogaz, pentru că injectoarele din capul pistonului nu pot fi oprite ca în cazul instala�iilor din genera�ia IV. LPGTECH 

se opune noilor tehnologii prin introducerea sistemului LGI SYMBIO, care este testat mulți ani pe motoarele diferitor producători de echipamente și mii de kilometri parcurși. Toate 

componentele noastre răspund regulilor R67-01 și R83.

Sistemul LGI SYMBIO, datorită soluțiilor și reducerii numărului de componente, este simplu și rapid în montaj și service. Acces ușor la 

filtre și la pompa de combustibil, deci nu mai sunt probleme cu inspecțiile periodice sau reparația instalației cu rezervorul plin. Func�

ionarea sistemului de injecție a gazului este reglat de controlerul de benzină al mașinii. Această soluție reduce numărul 

componentelor, și asigură adaptarea sistemului la orice vehicul, indiferent de tipul injectoarelor de benzină folosit. Aceasta duce la un 

timp mai scurt al montajului și scăderea riscului de eșec. Gazul este injectat în fază lichidă, prin pompa de înaltă presiune la 

injectoarele originale de benzină și prin ele, direct în camera de aprindere.

Pentru schimbul combustibilului este responsabil modulul de conversie a combustibilului instalat 

în rezervor. Datorită acestuia, gazul este injectat prin instalația originală de alimentare cu 

combustibil. În sistemul LGI SYMBIO, amestecul combustibil-aer este format în cilindru, răcind local 

până la -40oC. Temperatura redusă până la așa stare, permite efectul 

intercooler, deci cu cât mai mult oxigen este prezent în volumul dat, 

rezultă îmbunătățirea performanțelor motorului.

Mulțumită soluțiilor inovative în domeniul electronic este posibil 

montajul sistemului și func� ionarea corectă a acestuia fără redefinirea 

setărilor pentru codul motorului dat. Algoritmul de control și capabilită�ile 

ECU, oferă alegerea ideală a amestecului, de aceea emisiile standard se 

mențin în timpul funcționării pe gaz.

NOI DEFINIM PASUL SCHIMBĂRII
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2.

3.

5.

4.

3.

1.

Vivacitatea unei pompe de joasă presiune ce intră în componența instalației, a fost

îmbunătățită cu o construcție specială metodei de control. Sistemul este compus 

din:

1. Rezervor LPG, proiectat pentru operarea cu pompa LPG cu injecție lichidă

2. Modul electro-valve

3. ECU (controler electronic multi-component)

4. Schimbător de combustibil

5. Conductă din termoplastic

6. Valva de alimentare

3.

6.

3.

1.
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