
 

Race Kamaxlar 
       med tillbehör 
              Volvo B23 / B230 

Kamaxlar AGAP - med valfri nockvinkel - 1 eller 2 nockprofiler            
För standard 33 eller solida 37 mm tryckare, upp till 16 mm lyfthöjd. 

Exempel på profiler:
Profil tryckare Rated duration lyfthöjd
R33-254-13.0 33 mm 279 13.0
R33-280-15.0 33 mm 305  15.0
R37-267-15.3 37 mm 292 15.3
R37-287-16.0 37 mm 311 16.0

Valfri nockvinkel, totalt finns 23 olika profiler att välja mellan
För komplett lista och mer information - se faktablad på hemsidan under produkter eller kontakta oss. 
Kamaxel AGAP - med valfri nockvinkel och 1 profil (samma på insug och avgas) Pris 3120:- (+ moms 3900:-)
Kamaxel AGAP - med valfri nockvinkel och 2 profiler (olika på insug och avgas) Pris 3520:- (+ moms 4400:-)

Ventilfjäder - enkelfjäder anpassad för våra kamaxlar
Enkel att montera då den passar som Volvos stora fjäder med 38 mm inspänd längd. 
Även Volvos retainer går att använda men ny rekommenderas på grund av vikt och hållfasthet, 
40 kg inspänt tryck och 57 N/mm i fjäderkonstant. Pris sats om 8 st 900:- (+ moms 1125:-)

Ventilfjäderbrickor (Retainers) 
AGAP design - Tillverkade i titan, vikt 14 g. Pris sats om 8 st = 900:- (+ moms 1125:-)

Tryckare 37 mm 
Tillverkade av Arrows i hög kvalitet, höjd 34 mm, vikt 59 g. Pris sats om 8 st 2160:- (+ moms 2700:-)

Lash Caps 
För 8 mm ventil
Härdade och slipade, finns i tjocklekar från 1.5-4.25 mm  i steg om 0.05mm. 
För justering av ventilspel med solida tryckare eller som underlägg till original tryckare 
om kamaxel med mindre bascirkel används. Pris 1st = 30:- (+ moms 37,50:-)
 Pris sats om 100 st 2500:- (+ moms 3125:-)

Kamaxel sats
Innehåller valfri AGAP kamaxel med 1 profil
8 st ventilfjädrar
8 st 37 mm tryckare
8 st titan Retainers Pris komplett sats 6300:- (+ moms 7875:-)
 Pris var för sig 7080:- (+ moms 8850:-)
Kombinerat med ventiler som väger maximalt 100 g 
ger det ett maxvarvtal på 8500 rpm. 

Övriga produkter

Ventilfjädershims för justering av  inspänd längd på fjäder. 
Finns i tjocklek 0.5- 3.0 mm i steg om 0.5 mm. Pris 1 st = 36 kr (+ moms 45:-)
Ventilknaster, 3 spårs för 8 mm ventil. Pris 16 kr (+ moms 20:-)
Justerbart kamdrev för rundkugg, nytt centrum i standard drev. Pris 1100 kr (+ moms 1375:-)
Kamrem rundkugg, standard längd 123 kugg. Pris 300 kr (+ moms 375:-)
Kamrem rundkugg, kortare  längd 122 kugg.  Pris 360 kr (+ moms 450:-)
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