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CENÍK MĚŘENÍ VÝKONOVÝCH PARAMETRŮ 
VOZIDLA NA VÁLCOVÉ VÝKONOVÉ ZKUŠEBNĚ 

 
 
 

Ceny měření jsou odstupněné v závislosti na výkonu vozidla: 

Výkon do 75kW: 1. měření 1 900,- Kč 
 opakované měření * 1 000,- Kč 

Výkon do 150kW: 1. měření 2 600,- Kč 
 opakované měření * 1 500,- Kč 

Výkon nad 150kW: 1. měření 2 900,- Kč 
 opakované měření * 1 700,- Kč 

 

Příplatek na „tuningové“ auta (problematické ukotvení vozidla na válcích)   300,- Kč 

Příplatek na auta s pohonem 4x4 1 000,- Kč 

 

Auta s automatickou převodovkou   dohodou 

 

Pronájem válcové zkušebny, mapování ŘJ, optimalizace karburátoru (karburátorů) 

a předstihu zážehu,…  - od 2 000Kč/hod, dle rozsahu prací 

 

* vozidlo je již ukotvené na válcích, možnost odměření vlivu jednoduchých úprav 
na výkonové parametry vozidla (změna software v řídící jednotce, výměna filtru, 
výměna koncového tlumiče výfuku,…) 

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH a platné od 20.7.2015 
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CENÍK SLUŽEB - MOTOROVÁ ZKUŠEBNA 
 

Karburační motory: 

Záběh motoru, kontrola systému chlazení a mazání, optimalizace karburátoru 

(karburátorů) a předstihu zážehu, vč. odměření výkonových parametrů 

 od 9 000Kč 

 

Vstřikové motory: 

Záběh motoru, kontrola systému chlazení a mazání, úprava SW ŘJ, vč. odměření 

výkonových parametrů od 15 000Kč 

 

 

Motory s programovatelnou řídící jednotkou: 

Záběh motoru, kontrola systému chlazení a mazání, mapování ŘJ, vč. odměření 

výkonových parametrů od 15 000Kč 

 

 

Cena se odvíjí od rozsahu prací, náročnosti přípravy (výroba přípravků pro 

uchycení motoru, výroba kabeláže apod.) 

 

SLEVY: zákazníci s motory upravenými v naší firmě mají nárok na zvýhodněné 

ceny 

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH a platné od 20.7.2015 
 


