DJUPT IN I HJÄRNAN!
TEXT STEFAN SUND I FOT O M APT U N

MapTun är kanske mest kända för sina optimeringar av bilar och då speciellt SAAB.
Nu har man även tagit sig an powersportssegmentet under namnet Maptun Powersports
VTECHTUNED där man har fokuserat hårt på
ATV den senaste tiden och idag kan erbjuda
optimering samt diagnostik för samtliga Can-Am
ATV/UTV och även Polaris ATV/UTV.

BESKRIVNING
För att kortfattat beskriva enheten Maptuner
X och systemet man erbjuder så fungerar den
likt en smartphone med touch-skärm och en
startsida innehållandes olika APP:ar. Enheten
Maptuner X kan användas för tusentals fordon,
vad som krävs för varje fordon är en licensnyckel innehållandes 20 bokstäver. När en
licensnyckel har kopplats till ett fordon så har
kunden komplett tillgång till alla programvaror
för det fordonet och kan växla kostnadsfritt mellan dom, inklusive originalprogram.
– Detta är något som även gäller de programvarorna som vi tar fram efter det att kunden köpt
enheten, säger Viktor på MapTun.
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Vad som skiljer Maptuner X framför dom vanligaste piggyback-systemen på marknaden idag
är att Maptuner X utför en så kallad re-flash.
– En väl kalibrerad re-flash är utan tvekan det
bästa alternativet vid optimering, säger Viktor
och fortsätter. Motorns styrenhet (ECU) har fortfarande full kontroll över vad som sker i motorn
och inga signaler från sensorer förvrängs. Alla
säkerhetssystem som finns programmerade
original kan justeras för den ökade effekten
istället för att elimineras. Programmeringstiden
för att lägga in en ny programvara är cirka 80
sekunder, avslutar Viktor.

DIAGNOSTIK
Maptuner X kan även utföra diagnostik på ett
fordon, som Reset History – återställa historik i
ECU:n, Reset Service – nollställa serviceindikator samt tillgång till servicerapport, DESS Keys
– lägg till och ta bort samt hantera nycklar till
fordon, Monitoring – läsa värden i real-tid på
Maptuner X-display, Datalogger – spara ned
värden till Maptuner X för att analysera efter

körning.
Då Maptuner X kommer åt allt den behöver i
ECU:n borde den även kunna höja effekten?
– Absolut, i dagsläget kan vi erbjuda två olika
steg i optimeringen av ATV-modellerna.
Stage 1 för originalutförande.
Stage 2 för sportavgassysten, exempelvis
RJWC.
Vi körde en Can-Am Outlander PRO 570cc
2018 i rototesten förra veckan och resultatet var
minst sagt lovande:
Original: 48Hk.
Stage 1: 63Hk.
Stage 2 med RJWC Dual Slip-On: 66,5Hk.
Diagnostiken för BRP är också fullt utvecklad, med Maptuner X kan du utföra följande
funktioner:
DESS Key Management: Hantera dina
DESS Nycklar, Lägg till / Ta bort eller
ändra en nyckel på under tio sekunder.*
Reset Service: Återställa serviceindikator*
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Tillsammans med RJWC så kan Maptun erbjuda snygga
och effektiva effektsystem.

I Monitoring APP kan man läsa hela 55 olika i värden i
Du kan också bestämma hur du vill visa värden genom
real-tid direkt från Maptuner X-display under tiden du kör. större siffror eller med grafer.

Maptuner X fungerar ungefär som en smartphone med
touchskärm och olika Appar.

I en Renegade 1000 hittar man med Maptuner X
mellan 3-4Hp utan annan modifikation.

Med hjälp av programmet Mega Log Viewer som ingår i Maptuner X Datalogger Kit kan man enkelt analysera sina
loggade filer och snabbt se att ett fordon går snålt.

Även här kan man
växla mellan olika vyer
för att snabbt hitta
värdefull data om sitt
fordons prestanda.

-

Reset History: Återställ historiken i ECU.*
Reset TPS: Kalibrering av TPS.*
DTC Codes: Läsa och radera eventuella
felkoder.
Monitoring: Läsa värden i Real-Tid.
Datalogger: Spara ned värden under en
körning för analysering i efterhand.
*Endast för BRP.

Lär dig mer om
Maptuner X genom att scanna
QR-koden.
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