
 

  

 
 

 
 

Stag 400 DPI je moderný systém vstrekovania LPG pre vybrané motory TFSI, TSI a 
FSI s priamym vstrekovaním benzínu. 
Stag 400 DPI je jediný systém na trhu ktorý dokonale spolupracuje s technológiami priameho 
vstrekovania   paliva  používanými  viac  a  viac  v  moderných  automobiloch.  Vďaka  tejto 
technológie sú tieto motory ekonomickejšie a ekologickejšie. 
Moderné  technológie  v  autách  sú  veľmi  citlivé  na  akékoľvek  zmeny  vo  vybraných 
parametroch preto LPG technológia musí dokonale spolupracovať s riadiacou elektronikou 
auta. Stag 400 DPI je špeciálne vyvinutý systém pre tieto účely. Je vyrobený najmodernejšími 
technológiami s použitím najkvalitnejších  komponentov. Toto všetko znamená že Stag 400 
DPI je najmodernejší systém pre motory s priamym vstrekovaním benzínu. 
 

 
 

Výhody systému Stag 400 DPI 
– presné dávkovanie plynu v celom rozsahu otáčok s minimálnou spotrebou paliva 
– údržba vybraných parametrov motora pri plnom výkone ako pri benzíne 
– inovatívny spôsob dávkovania  plynu zabezpečuje stabilný chod motora 
– automatický a nepostrehnuteľný prechod medzi palivami 
– schéma zapojenia a kalibrácia podobná ako pri ostatných systémoch Stag 
– nové nástroje umožňujú rýchlu kalibráciu 
– mimoriadne presná kalibrácia 
– vstavaný OBDII/EOBD adaptér 
– široký systém vlastnej diagnostiky 
– integrovaný emulátor tlaku paliva 
– mapa s 3D grafikou 
– funkcia dodatočných vstrekov benzínu 
– odčítavanie korekcií 
– sledovanie parametrov na osciloskope 
– jednoduchý a zrozumiteľný program kalibrácie 
 

 
 

Komunikácia s OBD II / EOBD 
 
Riadiaca elektronika má integrovaný adaptér pre prepojenie s počítačom, benzínu 
prostredníctvom protokolov OBD II / EOBD: 

ISO-15765 
ISO-14230 
ISO-9141 



 

 
 
 

Komfort a pohodlie 
 

Aplikácia Stag 400 DPI zaručuje komfortnú, dynamickú, ekonomickú jazdu a správne 
parametre auta zaručené výrobcom automobilu. 
Nainštalujte ovládací program dodaný so Stag 400 DPI, je dokonale upravený a servisný 
zásah je potrebný iba pri pravidelnej údržbe plynového pohonu. 
 

 
 

Úspornosť a bezpečnosť 
 

STAG 400 DPI je úplne bezpečný pre motor a benzínové vstrekovače. Ochrana bola 
potvrdená v dlhých testoch vykonávaných v laboratóriu pre testovanie a certifikáciu. 
Na základe diaľkových testov sme identifikovali priemernú spotrebu paliva LPG a benzínu 
pre konkrétne modely. Výsledky testov ukazujú, že STAG 400 DPI poskytuje vynikajúci vý- 
kon s nízkou spotrebou paliva. Spotreba LPG je o 20% vyššia, než je aktuálne zobrazenie 
spotreby benzín, a spotreba benzínu v priemere je 2 l / 100 km. Je dôležité si uvedomiť, že 
tieto hodnoty sú približné a môžu sa meniť v závislosti na značke vozidla, technického stavu 
vozidla, kvality paliva, kódu motora, štýlu jazdy a iných prevádzkových podmienkach 
 

 
 
 
 

Ocenenie a vyznamenanie 
 

 
 
 
 

 


