
 
1. Ej för fordon med fyrhjulsstyrning 

2. Ej för fyrhjulsdrivna fordon 

3. Ej för fordon med elektronisk dämpningsreglering 

4. Ej för fordon med automatisk nivåreglering eller endast ifall den automatiska 

nivåregleringen kan justeras i enlighet därmed. 

5. Fullständiga fjädringssatser är ej för modeller med automatisk nivåreglering, vänligen 

använd vårt fjädringskit. 

6. Framblinkers på dessa fordon måste flyttas eller bytas ut. Dessa kan införskaffas från 

tillverkaren (artikelnummer 46226698). 

7. Framaxeln kan höjdjusteras, bakaxeln består av sänkta sportfjädrar och 

sportdämpare. 

8. Tillsammans med originalhjul och -däck kan hjuldistanser behövas.  

9. Endast för fordon med fjäderbenshållare med 55 mm diameter på framaxeln. 

10. Endast för fordon med fjäderbenshållare med 50 mm diameter på framaxeln. 

11. Bakre stötdämpare med ögla-infästning. 

12. Bakre stötdämpare med gaffel-infästning. 

13. Vi rekommenderar krängningshämmarkit (artikelnummer ZB50-016/ZB50-017) för 

modeller där drivaxeln har en diameter om minst 50 mm. Detta är för att förbättra 

frigången på höger drivaxel. På grund av bilars olikheter är frigång inte alltid givet. 

14. Ej för bilar från 2004 och framåt med standard 16” hjul. 

15. Sänkningsvärdet kommer minskas för modeller med sportfjädring i original. 

16. På framaxeln stag måste du mäta hela avståndet på de lägre 

monteringsborrningarna. Avståndet måste vara 72 mm. 

17. Vänligen byt ut krängningshämmarkitet när det nått maximal TÜV-godkänd sänkning. 

Detta är för tillräcklig frigång för höger drivaxel. Krängningshämmarkit för fordon utan 

Xenon-strålkastare: artikelnummer ZB50-016. Krängningshämmarkit för fordon med 

Xenon-strålkastare: artikelnummer ZB50-017. 

18. Vänligen använd olika toppfästen för modeller som tillverkats tidigare än 6/92 (BMW 

artikelnummer 31336764947, disk 31331116983, mutter 31331110196) 

19. På framaxelns stag måste du mäta hela avståndet på de lägre 

monteringsborrningarna. Avståndet måste vara 58 mm. 

20. Bakre stötdämpare är inte justerbara för hårdhet. Sportdämpare med hårdare 

dämpningskaraktär kommer att levereras, 

21. Endast för fyrhjulsdrivna fordon (Quattro, 4WD, 4x4, 4 motion) 

22. Endast för fordon där den bakre stötdämparen är fäst vid bottnen med en M14-bult 

23. Ytterligare framaxeldelar för montering på fordon med EDC och/eller 8-cylindrig 

motor behövs från tillverkaren: fram: (BMW artikelnummer kupol lager 31331091710, 

bricka 31331116983+ krage 31331110196), bak: (BMW artikelnummer kupol lager: 

33521091710 + 33521090282 + bricka 33521092986 + dammskydd 31331137932 + 

bumpstop 33531091031). 

24. För bakaxeln kommer sportstötdämpare att tillgås. Fabrikens luftfjädring kommer att 

bestå. Sänkningen av fordonet måste utföras enligt instruktioner.  



25. På fordon utrustade med elektronisk dämpning DCC måste detta avaktiveras. 

26. Fordon utrustade med Audi Magnetic Ride måste avaktivera de elektroniska 

dämpningsinställningarna. 

27. På fordon utrustade med elektronisk dämpningsinställning måste detta avaktiveras. 

28. Ej för fordon med Xenon-strålkastare. 

29. Ytterligare delar krävs från biltillverkaren (för Fiat Bravo/Brava är endast tillgängligt 

för de fordonen med sportfjädring i original). Fiat artikelnummer: stödlager 

00046469709 + stagisolator 00046448102. 

30. Fordon med tvådelad bladfjäder på bakaxeln måste vara utrustade med en bladfjäder 

i ett stycke (För Caddy VW artikelnumret för bladfjäder-fjädern: 2K0511151N, för 

Caddy Maxi VW artikelnumret för bladfjäder-fjädern: 2K3511151E). 


