
O que é o FAST ?

FAST é um módulo de fácil instalação com tecnologia Plug and Play (central 
eletrônica do veículo permanece intacta, não perdendo a originalidade do carro), que 

oferece diferentes modos de aceleração, assim como em veículos de luxo que já dispõem 

desses recursos. Com FAST, a resposta do acelerador pode ser alterada, reduzindo o 

tempo das retomadas de velocidades e garantindo ultrapassagens mais rápidas e seguras. 

FFAST, melhora a experiência de direção e a deixa mais dinâmica, com ele, o motorista passa a 

ter total controle do seu automóvel, podendo decidir qual é o melhor tempo de resposta 
de aceleração para seu veículo.

Aceleração e retomadas
com rapidez e eficiência

Aplicação para carros com
acelerador eletrônico

Melhora a performance
em ladeiras

Para câmbios manuais
e automáticos

Disponível para todos
os tipos de combustíveis

Agilidade e segurança 
em ultrapassagens

Aplicativo para celular
com Bluetooth ® 5.2

2 Funções de segurança
PARKING e LOCK



BAIXE AGORA

IDIOMAS

Bluetooth 5.2

4 Mapas de Aceleração

36 Níveis de Regulagem

2 Funções de Segurança

Senha Personalizada

4 Pareamentos por FAST

Tanto o pareamento como a programação do módulo, também são realizados através do 

aplicativo e utilizam para isso, uma senha personalizada (pode ser alterada a qualquer 

momento), deste modo, somente a pessoa que possuir essa senha conseguirá habilitar 

novos pareamentos, garantindo proteção extra ao usuário.  

FAST oferece a opção de controlar suas funções diretamente do aplicativo de smartphone 

via conexão Bluetooth 5.2. De modo fácil e intuitiva é possível alternar entre 4 diferentes 
mapas de aceleração que dispõem de um total de 36 níveis de regulagem, além de ativar 
e desativar suas 2 funções de segurança. 

APLICATIVO

https://play.google.com/store/apps/details?id=vip_appers.turyapp&hl=pt_BR&gl=US
https://apps.apple.com/br/app/tury-app/id1513677327


FUNÇÕES DE SEGURANÇA

A função LOCK, é altamente recomendada para evitar que 
pessoas não autorizadas dirijam o seu veículo, pois ela bloqueia o 
pedal do acelerador, além disto, LOCK é a melhor opção de 
proteção contra furtos de troca do módulo ECU.

Essa função pode ser ativada e desativada através de uma senha 
pelo painel de comando do dispositivo FAST ou por meio do 
uso do aplicativo pauso do aplicativo para smartphone.

A função PARKING protege seu veículo quando deixado em 
estacionamentos com manobristas (Valet). Quando ativada ela 
adotará um mapa de aceleração reduzido, limitando a aceleração 
e evitando que seu veículo seja utilizado de maneira inadequada.

Essa função pode ser ativada e desativada através de uma senha 
pelo painel de comando do dispositivo FAST ou por meio do 
uso do aplicativo para smartphone.

PARKING

LOCK

FAST oferece uma segunda opção de controle 

de suas funcionalidades, por meio de um painel 

de comando touch (vendido separadamente). 

Para utilizá-lo, basta o conectar por um cabo de 

comunicação na central FAST. 

EmEm caso do uso do painel, a opção de controle 

por aplicativo continuará disponível, podendo ser 

utilizada a qualquer momento.

PAINEL TOUCH



POWERSPORTS

FAST Powersports é a expansão da linha FAST para a categoria de veículos Powersports, 

como, motocicletas, UTV's, SSV, ATV's e Off-road.  Assim como para os carros comuns, a 

expansão proporciona todos os benefícios da linha FAST.

Uma vez que essa categoria de veículos é utilizada para diferentes tipos de terrenos, incluindo 

situações que possam ser submergidos em água, os módulos Powersports possuem 

proteção IP68 (100% à prova d’agua), garantindo que mesmo submergidos em água ou lama, 

continuarão em pleno funcionamento.


