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OMSCHRIJVING

"Auto-tuning 4e druk is een boek van Gert Hack uitgegeven bij Mk Publishing. ISBN 9789066740945
Dit boek geeft een uitvoerige beschrijving van de mogelijkheden voor het verhogen van de prestaties en
het verbeteren van de rij-eigenschappen van de auto. De auteur, die zijn vakkennis op heeft gedaan bij
BMW-Alpina en bij het autoracen, bespreekt alle aspecten van tuning, verduidelijkt door een grote
hoeveelheid foto's en tekeningen.Inhoudsopagve: ""Waarom meer motorvermogen; Waar het vermogen
vandaan komt; Vergroten van de cilinderinhoud; De gemiddelde druk verhogen; Verhogen van het
toerental; De meerkleppentechniek; Vermogen onder druk: drukvulling; De ontstekingsinstallatie;
Carburateurs en carburateurafstelling; Het afstellen van carburateurs; Benzine-inspuiting; De invloed van
de vorm van het inlaatspruitstuk; Werkzaamheden aan de cilinderkop en aan de kleppen; Bewerkingen aan
krukas, vliegwiel en zuigers; Nokkenas en kleppenmechanisme; Het uitlaatsysteem; Koeling en smering;
Het rijdend gedeelte; Banden en velgen; Schokdempers en schokdemperconstructies; Wisselbak en
aandrijving; Enige praktische tuning-voorbeelden; Audi: een interessant tuning-object; Mini en Cooper:
een goede combinatie; BMW: van huis uit al sportief; Mercedes: tuning tot in de hoogste klasse; Opel:
sportieve auto's voor een acceptabele prijs; Peugeot; Ford; Porsche, door tunen wordt het een
supersportwagen; Renault, van turbo tot 16V; Veel mogelijkheden bij Volkswagen; Bedrijven, personen
en organisaties in Nederland """
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Auto-tuning (paperback). "Auto-tuning 4e druk is een boek van Gert Hack uitgegeven bij Mk Publishing.
ISBN 9789066740945 Dit boek geeft een uitvoerige beschrijving ...

Chiptuning. Op een veilige manier meer vermogen. Het motormanagementsysteem van een auto regelt de
inspuiting, nokkenaspositie, ontstekingstiming, luchtdruk en ...

Auto-Tuning-Guide.com: Nederlandse website met autotuninginformatie; Tuning-gids: onderzoek naar de
populairste tuningonderdelen van Nederland;
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