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onder druk. Daardoor veranderen autofabrikanten bijvoorbeeld alleen de software van het mo-

tormanagementsysteem bij de verschillende modellen in een serie. Voor die software betaalt 

de consument dan algauw 4500 euro. Met chiptuning van dezelfde motor door een specialist 

presteert diezelfde auto hetzelfde, maar kosten die extra pk’s slechts 300 tot 700 euro.” 

Chiptuning op maat

Chiptuning is een technische ingreep in het motormanagement van de auto, waarbij de 

software van het motormanagementsysteem wordt gemodificeerd. In het motorblok zitten 

allerlei sensoren voor bijvoorbeeld het toerental, de temperatuur en de stand van het gas-

pedaal. Die sensoren heeft de autofabrikant aangebracht en sturen informatie door naar het 

motormanagementsysteem. Bij chiptuning wordt die bestaande software vervangen en krijgt 

de motor een nieuw besturingsprogramma, dat beter is afgesteld op bijvoorbeeld hoeveel 

brandstof in de motor mag worden ingespoten en op welk moment dat moet gebeuren. Dit is 

precisiewerk dat vakmensen met de juiste apparatuur moeten uitvoeren. 

Bij ATM Chiptuning gebeurt dit volstrekt veilig en heeft dat geen negatieve invloed op de 

levensduur van de auto, omdat rekening wordt gehouden met het maximale vermogen van 

de motor. Als de nieuwe software is geïnstalleerd, wordt bij ATM Chiptuning bovendien het 

weggedrag op de testbank gesimuleerd en nauwkeurig gecheckt.

Injectie- en dieselmotoren

Chiptuning kan bij zowel oude als nieuwe auto’s worden toegepast en is het meest geschikt 

voor benzine-injectiemotoren en turbodieselmotoren. Voor de automobilisten die met een 

aanhangwagen, caravan of paardentrailer of in de bergen rijden, is chiptuning zeker ook 

interessant omdat daardoor het hele toerenbereik kan worden beïnvloed. De auto krijgt 

hierdoor bijvoorbeeld meer trekkracht. 

Op de website van ATM Chiptuning kan vrijblijvend per automerk een offerte worden aange-

vraagd: www.atm-chiptuning.nl

Betere prestaties voor de auto 
en goedkoper rijden
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hiptuning van de automotor is wellicht voor enkelen nog een onbekend onder-

werp, maar het loont de moeite om er meer van te weten. Chiptuning levert name-

lijk niet alleen meer rijplezier op, maar is ook nog eens zeer voordelig voor de portemonnee. 

Het leidt tot betere prestaties van de auto op de weg en gegarandeerd ook tot een zuiniger 

brandstofgebruik. ATM Chiptuning uit Eemnes weet uit ervaring dat personenauto’s meer dan 

5% zuiniger kunnen gaan rijden als de motoren van chiptuning zijn voorzien. Bij vrachtwagens 

is de besparing op het brandstofverbruik nog hoger en kan die zelfs oplopen tot 30%. 

Maar er zijn nog meer financiële voordelen. Chiptuning is bijvoorbeeld voor zakelijke rijders 

extra interessant. En dan gaat het om de bijtelling. Wie bijvoorbeeld een auto leaset of zakelijk 

aanschaft, kan kiezen voor het duurste model uit de serie met de bijbehorende extra pk’s in de 

motor. Maar wie slim rekent, doet dat juist niet. Diegene kiest een goedkoper model en laat 

de motor bij ATM chiptunen. Dat levert dezelfde krachtige auto op, maar tegen minder kosten. 

Bovendien is de bijtelling minder hoog vanwege de goedkopere aanschafprijs. 

Directeur Sander de Ridder van ATM Chiptuning: “De marge op de verkoop van auto’s staat zwaar 
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Bij ATM Chiptuning wordt het motormanagementsy-

steem in anderhalf uur gemodificeerd.

C
Chiptuning is het nieuwe tover-

woord op de weg! Bij Chiptuning 
wordt het vermogen van de motor 
verbeterd door de motormanage-

mentsoftware te modificeren. Met 
de gemodificeerde software wordt 

het aantal pk’s verhoogd, waar-
door de motor meer kracht en ver-

mogen krijgt. Dat leidt tot betere 
prestaties op de weg, maar ook tot 

een zuiniger brandstofverbruik. 
ATM Chiptuning uit Eemnes is 

de specialist die met kennis van 
zaken chiptuning op maat levert 

voor een gunstig bedrag.

by ditozakelijk

Chiptuning is het nieuwe toverwoord op de weg! 

ATM Chiptuning

Producten ATM Chiptuning
ATM Chiptuning heeft vier verschillende 

chiptuningproducten.

 

1. Power-Chiptuning zorgt voor een dui-

delijke toename van vermogen en koppel. 

De trekkracht neemt toe met 30%. Het 

brandstofgebruik neemt af.

 2. Eco-Chiptuning. Brandstofbesparing 

van minimaal 5% door verfijnde en zui-

nige afstelling.

3. ATM-Chiptuning-module. Een losse 

module die met stekkers zelf geplaatst 

kan worden. Handig voor leaserijders als 

zij op termijn van wagen wisselen.

4. ATM-benzinechip. Meer sportief rijplezier 

door een snelle reactie van het gaspedaal.

Meer rijplezier met chiptuning. 

Het team van 

ATM Chiptuning.


