a

lett, és alig maradt a flakonban,
elég kétségesnek látszott, hogy ez
a bevonat láthatatlan lesz. Jó négy

órát kellett száradnia, miközben a
fátyolosság egyre szűnt, s fokozatosan átláthatóbbá vált a bevonat,

A

teljes száradási idó

leteltéve1

tényleg tisztán kijött a karosszéria
igazi szine. Le lehetett venni tehát

a kezelt felület határán látható vékony vonal
árulkodik a kőfelveródésvédelem
maszkolást. Csak

jelenlétéíó1, de ezt csökkenthettük volna a fent említett spéci

maszkolószalag

használatával.

Legközelebb már rutinosabbak

1e-

szünk.

Nehéz kenyér
/|
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autók vezérlőegységei egvre

Ateitőonetr, nehéz lépésttartaniuk
velük a tuningcégeknek. Sok új típus
esetében nem lehet a gyári programozást felülírni, ezért új dolgot kel-

5löVtt,

T5

ktD: D0[lBOVÁRl Ml-ALY

konzolt is mellékelnek, valamint kábelköteget. A kábelkötegek különlegessége, hogy márkázott VW-Audi da-

rabok. A rendszer plug-and-play, azaz
bekötés után rögtön használható, és
is gyors. Az új vezér-

lett kitalálni, mint tette ezt az ABT. ők

a visszabontása

beszerelnek egy másodlagos vezérlő-

lés úgy kínál nagyobb teljesítményt,

egysóget, amely ugyan hasonlít egy

hogy a motor károsanyag-kibocsátása

tuningl]oxra, de attól eltérően nem a
vezérlőegységbe érkező jelek megha-

figyeli az erőforrás hőmérsékletét,s

nem romlik, valamint folyamatosan

misítását uégzi. Az egység telepítése ha melegedést tapasztal, védelemből
viszonylag egyszerű, típusra szabott visszaveszi a teljesítmény.

Kis tasakban polírozóanyagot mellékelnek, hogy az apró szennyeződéseket is kidörzsölhesse a vállalkozó szellemű autós

},'
A másodlagos vezérlőegység a telepítőkészlettel

csak a kezelt felület határvonala árulkodik. A szín mindkettőn azonos
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Leggyakoribb hibát

verődött

az útról

kö okozza.

fel-

Tisztítsuk

meg a felületet 11). majd fújjuk be
rozsdagátló folyadékkal (2) - hogy
a permet ne folyjon szét. ehhez a
műanyag flakonbó] levágott karika
nyújt segítséget -, s miután a rozsda

eltűnt, vonjuk be festékkel a sérült
részt (3).

Gazdátlanul ne!
f

E

rdemes nagyon vig1lázni a lejárt
vagy

Lforgalmival rendelkező.

a

rendszámtábla nélküli autókra.
Ezeket huzamos ideig csak magán-

területen szabad tárolni, ugyanis
közterületről az önkormányzatok a
tulajdonos felszólítása után elszállíttathatják a ronc5nak ítéltkocsit.

A felszólítást az autón helyezik el,
ami egy rendszámtalan darabnál
érthető is, hiszen nem lehet azonosítani. A képeinken látható kocsi
esetén 30 nap haladékot adtak az
elszállitásig, igaz, a dátum már nem

olvasható, mert az eső kimosta a
tintát..,
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