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QUANT LPG-CNG sisteminin geliş rilmesine 2012 yılında başladık.
Bir çok testler sonucunda sitemi bugünkü son haline ge rdik.
100 bin kilometre testleri, soğuk ve sıcak ortam kullanımları
ne cesinde en kaliteli Regülatör, enjektör ve yazılımı belirledik.
ECU ( elektronik kontrol ünitesi ) yazılım ve enjektörler Avrupa da
birçok markanın denenmesi sonucu Polonya ile ortak çalışılarak
ortaya çıkar lmış r.
QUANT markasını oluşturulurken kaliteden asla ödün vermedik.

REGÜLATÖR
QUANT sisteminde 350 beygir güce kadar tek regülatör kullanılır.
Este k ve küçük dizaynı ile şık bir görüntüsü vardır.
Montajı kolaydır. Son derece kaliteli üre lmiş r.
Güçlü Regülatör

ECU . ELEKTRONİK KONTROL ÜNİTESİ
LPG ECU su benzin ECU sunu taklit ederek çalışır.
Benzin ECU sunun benzin enjektörlerine gönderdiği sinyali alır ve aynı işlemi
LPG enjektörlerinin yapması için komut gönderir.
Bu işin çok hızlı ve doğru yapılması sistemin düzenli çalışması açısından önemlidir.
QUANT ECU bu konuda çok başarılıdır. Yap ğı ayar bozulmaz.
Otoma k kalibrasyon man ğı ile benzin ECU sunu taklit eder ve yanılmaz.
5 Yıl Garanti

ENJEKTÖRLER

Gerçek Enjöktör

QUANT enjektörleri tek p ve kalitede üre lmiş r .
Farklı kalite ve ﬁyatlarda enjektör kullanmıyoruz.
QUANT enjektörleri selonoid valf sistemi ile çalışmaz.
Benzin enjektörleri man ğı ile çalışan LPG enjektörleridir.
Bu şekilde enjektör LPG sistemlerinde pek rastlanmaz.
O nedenle uzun ömürlü ve başarılı çalışır.
Yakı yanma odasına istenilen miktarda ve hızda gönderir.
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QUANT tesisatları son derece kaliteli üre lmiş r.
Montaj sırasında araca bağlan sı için tüm detaylar düşünülmüş ve sade
bir uygulama ile motaj yapılması sağlanmış r. Üre m sonrası birçok
defa testlere tabi tutularak olası bir arızanın önüne geçilmiş r.
Son kontrole çok önem verilerek üre lmiş r.
Sade Tesisat

QUANT map sensörü LPG TECH ﬁrması tara ndan üre lmiş r. Tıpkı ECU da
olduğu gibi kaliteli ve özel çipler kullanılmış r. Map sistemi de ECU gibi bir
yazılım içermektedir. Her iki parçayı da aynı ﬁrmanın üretmesi LPG
sisteminin kaliteli çalışması açısından oldukça önemlidir.
ECU Uyumlu Map

QUANT LPG sistemi Regülatör , yakıt tankı ve borusu değiş rilerek CNG ye
uyumlu hale gelir. ECU , enjektörler, tesisat ve map CNG ye uyumlu olarak
üre lmiş r. Ekonomik bir bedel ile sistemi CNG ile kullanabilirsiniz
CNG Dönüşümlü

QUANT yakıt düğmesi şık bir dizayna sahip r. Seviye gösterge ışıklarının
görselliği oldukça net ve kullanışlıdır.

Şık Dizayn

QUANT LPG sistemi tüm şamandıra markalarına uyumludur.

Şamandıra Uyumu
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