Trim kit / Tuning kits







Dessa Tuningkits är optimerade för att ge maximal kraft och vrid över hela
registret
Optimerat luftintag, förbränning och tändning (XJR) medför smidigare och
kraftfullare motor
Minskad bränsleförbrukning på XJR1300
Detaljerad monteringsanvisning medföljer
Passar utmärkt ihop med våra avgassystem och G-Pack´s
Byt insugsgummina på XJR så får du ytterligare hästkrafter

Artikelnr.
SUZUKI
SU71120
YAMAHA
YA71120
YA71130
YA71131
YA71001
YA72110
YA78001

Modell

+ Effekt

Pris

GSF1200 01-02 Tuningkit

+ Ca. 5hk

2695kr

XJR1200 Tuningkit
XJR1300 99-01 Tuningkit
XJR1300 02-03 Tuningkit
XJR1300 02-03 Adapter FJ-insug
FJ1100/1200 Insugsgummin
XJR 1200/1300 luftfilter MIW/HIFLO

+ Ca. 10hk
+ Ca. 10hk
+ Ca. 8hk

2395kr
2395kr
2395kr
430kr
1695kr
325kr

+ Ca. 7hk

FJ1100/1200 Insugsgummin ger på XJR1200 + ca 3hk och på XJR1300 + ca 7hk
XJR1200/1300

Bandit 1200 01-05

Kundrespons Köpte ett tuningkit till min XJR 1300 av er i höstas (-04). Fick en stund över i slutet på april
och monterade det. Var lite skeptisk till de påståenden ni gett om den utlovade effekthöjningen... Efter att
ha kört c:a 50 mil så måste jag erkänna att kitet gjort underverk med hojen, att resa på bakhjulet går
numera skitenkelt UTAN kopplingshjälp...Insugsljudet ger numera gåshud och den tidigare lite väl tama
jamman har fått temperament. Det enda smått negativa är väl att däckskontot lär dra iväg... Slutligen:
Är mycket nöjd och kommer rekommendera andra att vända sig till er för införskaffande av "godispaket"
av denna typ. Anders Bergh, Haninge

Hejsan! har nu monterat mitt "kit" på min BANDIT 1200. Jag är nöjdare än nöjd !! cykeln går
"HELT OTROLIGT BRA". Hade en GSX 1000 R -03 innan så jag har att jämföra med !!
Vridet slår R-en och cykeln bara skriker i varv. Ett par tips till andra Banditägare. Höj nålen till
5-e (enligt mont-anvisning 4-e spåret) det gjorde en väsentlig skillnad, jag lovar..
Tips 2, jag bytte munstycken utan att ta loss förg-bryggan,fixade det underifrån ändå.
Nu är det väl bara en G-pack som saknas... Lennart Ekengren, Gotland

