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Stroboscooplamp MP7 
Robuuste timing licht / geschikt voor benzinemotoren / Verstelbaar hoekweergave / 

Digital Display / piezo klem 6 mm / ontsteking afstelling van 0 ° ... 60 °  

Deze stroboscooplamp wordt met behulp van een inductieve klem op de batterij van een 
auto vastgeklemd. Op deze manier wordt de lamp aangedreven door de benzinemotor. 
Deze stroboscooplamp is het perfecte apparaat om op eenvoudige manier de ontsteking 
van de motoren aan te passen. Bij oudere motoren is het belangrijk dat dit aanpassen van 
motoren regelmatig gebeurt omdat een te hoge voorontsteking bij motoren leidt tot een 
motor die bij volgas te heet wordt en het contrast te laag is voor een ontsteking, waardoor te 
weinig vermogen wordt bereikt bij lage toerentallen. Een stroboscoop lamp helpt op zo’n 
manier dat de ontsteking correct ingesteld kan worden en maximale prestaties bij minimale 
verhitting bereikt worden.  Het optimale ontstekingspunt kan met behulp van de 
stroboscooplamp aangepast worden en eventueel kan het ontstekingspunt dan worden 
gewijzigd totdat het perfecte ontstekingspunt gevonden is. De stroboscoop lamp is zeer 
opmerkelijk doordat de stroboscooplamp wordt aangesloten op de accu van de motor. De 
klem wordt op de bougiekabel van de bougie en de bobine bevestigd. Een overzicht van 
alle stroboscooplampen die wij aanbieden kunt u hier vinden. Mocht u vragen hebben over 
de Stroboscooplamp MP7, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of 
neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 120 00 03. Onze 
technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze lamp en al 
onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.  

 

 

   

  

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
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- Verstelbare hoekweergave voor het 

  ontstekingstijdstip  

- Aansluitbaar op accu van de auto   

- Geleverd in een stevige kunststof 

  koffer 

- Ignition timing van 0 ° ... 60 °  

 

Technische specificaties   

Ontstekingstijdstip  0 ° ... 60 °  

Stroomvoorziening   12 V/Hz  

Voltage  12 V  

Aansluiting  Klem sensoren 6 mm  

Gewicht  1,2 kg  

 
 
Omvang van de levering: 
1 x Stroboscooplamp MP7, 1 x Kabelset Otto met inductieve klemmen,  
1 x Adapterkabel met naaldklem, geleverd in stevige kunststof koffer  

 


