Het monteren van niet-gehomologeerde uitlaatdelen
kan ernstige gevolgen hebben

Tegendruk en motorschade
De drie belangrijkste functies van een uitlaatsysteem zijn de afvoer van verbrandingsgassen, het afvoeren van de motorwarmte en het dempen van geluid. Een goed en
gehomologeerd uitlaatsysteem weet deze drie functies optimaal te combineren.
Zoals we weten is het om meerdere redenen raadzaam om niet-gehomologeerde
uitlaatdelen links te laten liggen. De prestaties van de motor, het emissieniveau en
het brandstofverbruik kunnen immers nadelig beïnvloed worden. In het ergste geval
leidt montage van niet-gehomologeerde uitlaatdelen tot ernstige motorschade.
Een belangrijke oorzaak van deze nadelige effecten is te herleiden naar een verkeerde
tegendruk in het uitlaatsysteem.
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