Holset on vetomiehen valinta
Holset – lyömätöntä ylipainetta
Holset-turboahtimet ovat niille, jotka etsivät moottorista
sitä viimeistäkin hevosta. Kaikki koneet voivat olla tehokkaita, mutta vain Holset valjastaa todellisen raivon.

Mikä on sinun Holsettisi?
Standardimatskua, ahtimen suorituskyky riittää aina 500
hevosvoimaan saakka. Soveltuu rakenteensa puolesta
erinomaisesti moottoripyöriin. Tehoille 300–500 hv,
moottoritilavuuksille 1,8–2,5 litraa
- Kompressori 54/77 mm
- Turbiini 70/60 mm
- Turbiinikotelot 12 cm² ( Twin entry ) V-band

Holsetin 40-sarjan Superilla vaativimmallekin velholle löytyy
käyttöaluetta ja tolkuttomasti voimaa kautta alueen. Parhaimmillaan nelikymppisellä Superilla saavutetaan lähes 700
hevosen tehot. Dieselsovellukset 400 hv.
Moottoritilavuuksille 1,8-3,0 litraa
- Kompressori 60/86 mm
- Turbiini 75/65 mm
- Turbiinivaihtoehdot 14 cm²–16 cm²–18 cm² (Twin entry)
6-pultti

799,Holset HX50MFS (Milled from solid)

Billet-kompressorilla varustettu HX50-sarjan turboahdin
tehoille 650–750 hv. Suositellut moottoritilavuudet
2,0–3,0 litraa.
- Kompressori 67/98 mm
- Turbiini 85/72 mm
- Turbiinikotelo 19 cm² (Twin entry ) 6-pultti

699,-

999,-

Super HX35

Laaja käyttöalue ja raaka voima. Super 35 on suunniteltu
täyttämään 1,6–-2,0-litraisten moottoreiden tehotavoitteet eläimellistä alavääntöä unohtamatta. Muun muassa
SR20DET-moottorista vakio-osilla 600 newtonmetrin (Nm)
momentti! Tehoille 300–450 hv.
- Kompressori 54/77 mm
- Turbiini 65/55 mm
- Turbiinikotelo: Single 8 cm² 4-pultti

HX35 II

Vesijäähdytteinen kolmefemma kovaan käyttöön.
Radalle, ralliin ja Time Attaciin suunniteltu huippuahdin. Tehoille 300–500 hv, moottoritilavuuksille
1,5–2,5 litraa.
- Kompressori 54/77 mm
- Turbiini 70/60 mm
- Watercooled BH
- Turbiinikotelo: 12 cm² ( Twin entry ) V-band

Vesijäähdytteinen ahdin kisakäyttöön. Suositellut moottoritilavuudet 1,6–2,2 litraa. Ahdin
viritetyille moottoreille, tehot 400–550 hv.
- Kompressori 54/77 mm
- Turbiini 70/60 mm
- Watecooled BH
- Turbiinikotelo 14 cm² ( Twin entry ) V-band

799,-

HX35

799,-

Super HX40

HX35FR (Full Race)

Kuuden kuukauden raivotakuu!
Ja mikä se sitten on?
Raivotakuu kattaa tietysti materiaali- ja kokoonpanovirheet, mutta lisäksi se kattaa tilanteet, joissa Holset-ahdin
on niin sanotusti ajettu hengiltä. Raivotakuu ei kuitenkaan
kata itse aiheutettuja rikkoontumisia tai väärästä asennuksesta aiheutuneita vaurioita. Lisätietoja raivotakuusta saat
Holset-jälleenmyyjältäsi.
Jos haluat päivittää tai vaihtaa kuluneen tai rikkoutuneen Holset -keskiosan uuteen, nyt sekin onnistuu edullisesti. Uusi Holset Supercore HX35- ja HX40-sarjan viritysturboihin vain 499,-.

799,-
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