C85
Använder du E85-bränslen? Då är C85 överlägset ditt bästa val. Konventionella E85-bränslen är
inkonsekvent, vilket kan kräva upp till en - två storlekar på munstycken från en sats E85 till nästa. C85
däremot blandas med en konsekvent andel etanol och alla andra komponenter i varje trumma.
Förutom att gissa vilken tunning så ger C85 upp till 4% mer kraft och vridmoment än konventionell
E85. Med rena komponenter av högre kvalitet är C85 överlägsen E85 när det gäller kylningseffekt,
motståndskraft mot detonering och innehåller även korrosionshämmare för att bekämpa problem som
uppkomer av etanol. C85 fungerar bra i dragracing, off road och nästan alla andra
fordonsapplikationer. Test av C85 indikerar att de flesta applikationer kräver ökning med 1 storlek på
munstycken, eller 2-3% över aktuella munstycken.
OBS: Använd inte till till bränsleinjektorer som inte är kompatibla med MTBE.
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VP racing fuels / Ljungdahl racing
Ljungdahl racing har den Nordiska agenturen för VP Racing fuel, och saluför deras kvalitets produkter inom racingbränsle,
oljor och tillsatser till högprestandabilar.. VP Fuel använts i stor utsträckning inom Amerikansk och Europeisk motorsport, t.ex.
dragracing touren i USA där man är marknadsledande och en stor framgångsfaktor för både sportsman samt professionella
team.
Ljungdahl racing är ett av Europas mest framgångsrika racingteam under 2016 som resulterade i
ett silver i EM. Säsongen 2017 & 2018 tog teamet hem EM guldet. Ljungdahl racing använder alltid
VP racing Fuel, då man inte har råd med kompromisser. Teamet har dessutom Europarekordet i
dragracingklassen Pro stock på sträckorna 201 meter 4,169 sekunder samt 402 meter 6,491
sekunder.
Få leverans direkt till banan – smidigt, enkelt och bekvämt
Att kunna hålla en hög servicegrad, snabba leveranser och med rätt produktutbud på lager, det är
något som Ljungdahl racing värnar om och ser det som en självklarhet.
Genom att beställa av oss, kan du spara mycket tid och pengar, samt att alltid få färskt bränsle tex.
direkt till banan.
.

