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Elektronische  
versnellingen

De. elektriciteit. van. de. voertuigen. van. de.
oude.generatie.werden.de.elektronische.

voertuigen.van.nieuwe.generatie..

Deze.voertuigen.zijn.uitgerust.met.de.verbin-
ding.dat.wij.de.bus.noemen
CAN.(Controller.Area.Network).

De. juiste.problemen.voor.de.herstelling. van.
alle. type. versnellingen,. teller,. radio. zijn. ops-
poorbaar.via.de.computer.door.een.diagnos-
tische.systeem.

De. herstellingen. van. versnellingen. gebeurt.
met.moderne.apparatuur,.met.een.microsco-
pisch.precisie.werk,.en.met.een.hoogwaardig.
kennis.van.de.elektronica.van.de.auto.

Daarnaast.sporen.wij.elektronische.defecten.
op.de.voertuigen.op.

Alle elektronische  

herstellingen op voertuigen

worden gewAArborgd

voor 2 jAAr !
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u mAg ook gerust contAct opnemen  

voor Al je Andere electronische  

problemen & repArAties

• Resetten van versnellingsbakken

• De-activatie van de anti-start versnellingsbak

•  Rectificatie (op maat instellen) van digitale km teller  
(in geval van defect!)

• Het uitschakelen van roetfilters (DPF)

• Vernieuwen en grondige reiniging van roetfilters (DPF)

•  Digitale teller (snelheidsmeters, toerentellers, niveaus,  
temperatuurmeters, allerlei tellers, kilometertellers,...)

• ISB (Intelligente Service Bak/zekeringkast)

• Motor besturing (Engine Control Unit)

• Airbag besturing

• ABS Reparatie

• SBC ESP anti-slip

• EPS EPAS electronics stabilisatie programa

• Pneumatische veerringen

• Besturing voor alle soorten versnellingsbakken 

• Comfort module

• Centrale vergrendeling module

• Navigatie module met originele autoradio

• Inschakelen TV/DVD op navigatie tijdens het rijden

• Module standlichten

• Reparatie van versnellingsbakken voor hybride motoren

• LCD-scherm

•  Service pincode door chassisnummer of het lezen van 
EPROM/flash module

• Boordcomputers

•  De Renault-kaart – Sleutels van Mercedes,  
Alle soorten afstandsbedieningen

• Sleutel Duplicatie

Herstellingen  
van elektronische bakken 
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Sleutel op afstandsbediening

Sleutels. van. alle. type. voertuigen. zijn. bes-
chikbaar. en. kunnen. worden. afgesteld.

worden.met.moderne.toestellen.

Om.het. even.welk,. alle. soorten.afstandsbe-
dieningen,.infrarood.sleutels.en.magnetische.
sleutels.kunnen.worden.nagemaakt.

snel en effectief 

werk.6



Chiptuning autoSleutel op afstandsbediening
• Mapping – Herprogrammering op maat
•  Auto - Truck - vrachtwagen - Bus -  

bromfiets – jetski
• Herprogrammering van Japanse auto’s
• Dyno  Performantie test
•  Mogelijkheid om de roetfilter te  

verwijderen en de EGR-klep in kaart  
te brengen

• Verwijderen van de cruise control
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We.verbeteren.de.prestaties.van.de.vrachtwa-
gens.om.een.brandstofverbruik.van.maximaal.
15%. (afhankelijk. van.de.drijvende. factor). te.
hebben.en. tegelijkertijd.om.de.motorvermo-
gen. te. verhogen. om. een. koppel. te. hebben.
van. ±.70. pk. en. ±.300.Nm. . en.meer.. Alle.
transacties.worden.gedaan.door.de.diagnose.
stekker.zonder.demontage.van.de.motor.en.
elektronische.doos,.zonder.installatie.van.een.
extra.toestel..Met.een.dergelijke.operatie,.zal.
uw.fabrieksgarantie.intact.blijven,.omdat.deze.
operatie.geen.sporen.nalaat.8

Chiptuning vrachtwagen
Wachttijd.:.±.2.uur

Mercedes, Renault, Volvo, Scania,  
Man, Iveco, Daf,…

•  Verbetert de prestaties en zorgt voor 
meer rendement van uw motor

• Meer koppel (NM)

• U bespaart brandstof

•  Kortom chiptuning van uw vrachtwagen 
zal u meer geld besparen in de toekomst



Ziehier enkele voorbeelden : 
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Cijfers spreken voor zich :

• € 1,20 per.liter.brandstof.
•..Een.gemiddeld.verbruik.per.100.km.van.

35 l.
•.50 000 km.per.jaar.
•..Werkelijke.verbruik.van.brandstof.in.liters.:..

17.500 l.

Dus de kosten per truck € 15.750,00.
Voor.meer.informatie,.contacteer.ons.en.wij.
zullen.het. voordeel.dat.u. zal.hebben.voor.u.
berekenen.

Na herprogrammering, kan de GarageOzcar u een besparing tot 10% brandstof per 
vrachtwagen bezorgen, een besparing van € 2.100,00 per jaar per vrachtwagen.

de gArAntie, 

geld terug gArAntie.

Chiptuning vrachtwagen

Merk.:.Daf
Model.:.xf 95
Motor.:.530 cv - euro3
 Oorspronkelijke Performance Garage Ozcar 
   veranderingen

prestaties.. 390.kilowatt.. 448.kilowatt.. 58.kilowatt.
. 530.pk.. 610.pk.. 80.pk.
motorkoppel.. 2350.Nm. 2830.Nm. 480.Nm
max.rpm. 1200.rpm. 1200.rpm. 0.rpm
maximale.snelheid. 80.km/h. 80.km/h. 0.km/h

Merk.:.Scania
Model.:.p
Motor.:.380 cv - 3/4
 Oorspronkelijke Performance Garage Ozcar 
   gewijzigd prestaties

prestaties.. 279.kilowatt. 331.kilowatt. 52.kilowatt
. 380.pk. 450.pk. 70.pk
motorkoppel.. 1900.Nm. 2150.Nm. 250.Nm
max.rpm. 1100.tpm. 1100.tpm. 0.tpm
maximale.snelheid. 80.km/h. 80.km/h. 0.km/h

Merk.:.Man
Model.:.tga 18
Motor.:.400 cv - e 4/5
 Oorspronkelijke Performance Garage Ozcar 
   gewijzigd prestaties

.. 294.kilowatt.. 338.kilowatt.. 44.kilowatt.

. 400.cv. 460.cv. 60.cv
Koppel.. 1900.Nm. 2250.Nm. 350.Nm



Dyno (testbank)
We.hebben.een.dyno.dat.voertuigen.tot.600.
pk.kan.afstellen..Wij.hebben.de.mogelijkheid.
om.alle.voertuigen.op.de.dyno.testbank.af.te.
stellen.
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Dyno (testbank) Auto Diagnose
We.hebben.alle.diagnostische.kits.met.origi-
neel.gereedschap.van.de.fabrikant.en.univer-
sele. apparaten. om. alle. merken. te. coderen.
voor. elk. specifieke. voertuig.. Integratie/Acti-
vatie.van.verborgen.opties.voor.uw.voertuig.
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Verkoop van  
Diagnose apparatuur

Alle type  
functies

technische ondersteuning en dienst nA verkoop op mobiele  

telefoon of op msn.

Mercedes - Smart - Membach. StAr.DIAgNOSIS.
. . (Auto.van.vrachtwagen-bus)
BMW - Mini. . ICOM.OpS.gt1..
audi - VW - Seat - Skoka. . VAS.pC
peugeot - Citroen.. . ppS-LExIA
porsche. . pIWS.
Bentley. . VAS.pC.
Opel - Chevrolet - Isuzu - gM - Saab. tECh2.-.MDI
Renault - nissan - Dacia. . CLIp-CONSuLt.3
ford - Jaguar - Land Rover - Mazda - Lincoln.. IDS/VCM.
Chrysler - Jeep - Dodge. . StArSCAN...........................
etc.

• Origineel fabrikant en universeel
•  Klaar voor gebruik met de technische 

ondersteuning

• Uitvoerig diagnose
• Codering
• Herprogrammering
• Aanpassing
•  Het uitschakelen van de  

maximumsnelheid (VMAX)
• Ruisonderdrukking riem
•  Uitschakelen van enkele airbags  

(in overleg met de eigenaar van  
het voertuig)

•  Afstellen van alle soorten elektronische 
dozen die gebruikt worden in het voertuig

• Updaten van besturing en tellers
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Alle type  
functies

Roet filters
De.prijs.van.een.nieuwe.roetfilter.is.
Nog.steeds.vrij.duur.(±.700€)..

We hebben 3 opties voor het oplossen 
van uw problemen met roetfilters :

•. regeneratie. van. het. roetfilter. systeem.
(oplossing.via.de.computer).
•.het.schoonmaken.van.de.deeltjesfilter.(me-
chanische.oplossing).
•.De.simulatie.van.deeltjesfilter.voor.het.uits-
chakelen.voor.uw.motorhuis.door.de.herpro-
grammering. van. uw. oorspronkelijke. bestu-
ringseenheid,.…

Betreffende volgende type filters
FDF en FAP : 

•..We.kunnen.uw.snelheidsbegrenzer.uitscha-
kelen.(200.km/h).

100% werkende oplossingen. 

tevreden of geld terug.  

2 jAAr gArAntie op  

de roetfilters. 13



Mechanische  
en versnellingsbakken
Wij.repareren.verschillende.soorten.versnel-
lingsbakken.:.

• automatische
• tiptronic
• Manueel

Wij.repareren.handgeschakelde.versnellings-
bakken.met.de.verandering.van.de.synchro’s.
en.lagers.die.defect.zijn.op.hetzelfde.moment..
Ook. vervangen. we. alle. verbindingsstukken.
(joints).van.de.versnellingsbak.

gArAntie 1 jAAr nA onze  

interventie op  

uw versnellingsbAk.14



Referenties
• BMW Discar
• CItROën Dehon
• HyunDaI garage universelle
• MeRCeDeS Barvaux
• MeRCeDeS James Car Heusden Zolder
• MeRCeDeS Kalscheuer Liège
• MInI Discar
• peugeOt Schyns
• RenauLt florenville
• RenauLt Liège
• RenauLt Manuel Llorens Bastogne
• SMaRt Barvaux

• Bose automobile
• Car Consult ans

• Carrosserie Jacky Seraing
• Carrosserie des ardennes 
• Carrosserie Roberto

• garage Bas Bruxelles
• garage Hance
• garage Ozkan Bruxelles

• Jamoulle Diesel
• nearly new car Barvaux

• …



GARAGE OzCAR
rue.Branche.planchard,148
B-4000.Luik
Belgïe

t/F.+32.(0)4.371.50.02
garageozcar@hotmail.com

AutO MECHAniEk  
& VERSnEllinGSbAkkEn

t +32 (0)484.63.11.70

ElECtROniCA 
& CHiPtuninG

t  +32 (0)474.72.85.01

www.garageozcar.be
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