Tegendruk en motorschade
Het monteren van niet-gehomologeerde uitlaatdelen kan
motorschade tot gevolg hebben. Een belangrijke oorzaak
ligt bij een verkeerde tegendruk.

Het leidt in ieder geval tot vermogensverlies van de motor, omdat in deze
situatie minder mengsel tot verbranding
wordt gebracht dan in een situatie met
een correcte tegendruk.
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• Luchtlek in uitlaatsysteem als gevolg
van roest of sterke trillingen
• Opzettelijk verwijderen van monoliet
uit de katalysator.

