
 

0) 
Teknisk certifiering fanns inte tillgängligt dagen denna katalog trycktes. Vänligen kontakta 

oss för status-uppdatering. 

1) 

Dessa fjädringssatser kan endast användas med kortade stötdämpare! Vi rekommenderar 

våra Weitec-dämpare. 

Se tillbehörslista för fram- och bakdämpare. 

2) Ej för kombi-modeller (Estate/Avant/Turnier/Variant/T-modell) 

3) Exkluderar modeller med fyrhjulsstyrning 

4) Exkluderar modeller med fyrhjulsdrift 

5) 
Använd endast sportfjädring tillsammans med M-Tech. Sänkning kommer vara 20mm 

mindre än vad som listats. 

6) Ej för fordon med elektronisk dämpningreglering. 

6a) Ej för modeller med elektronisk dämpningreglering. Använd våra fjädringssatser. 

7) Om nödvändigt, byt främre bumpstop till original (1K0412303F) 

8) Exkluderar 16V/20V/24V och RSI 

8a) 

Kompletta upphängningskit är inte till för fordon med 16V/20V/24V motorer, vänligen 

använd våra fjädringssatser. 

9) Fjädringssatsen inkluderar endast 2 framfjädrar 

10) Inte till bilar med AUúdi Magnetic Ride 

11) 
Exkluderar modeller med automatisk nivåreglering och automatisk nivåreglering som kan 

justeras i enlighet 



11a) 

Kompletta upphängningskit är inte till för modeller automatisk nivåreglering, vänligen 

använd våra fjädringssatser. 

12) På bakaxeln av dessa bilar, måste bilens körnivå justeras på nytt efter sänkningen 

14) Bilar med seriell sportfjädring, vänligen använd endast våra kompletta upphängningskitet 

16) Exluderar serie-sportfjädring 

16a) Kompletta fjädringskit endast, exkluderar modeller med serie-sportfjädring 

18 Fjädringssatsen inkluderar endast 2 bakfjädrar 

19 Exkluderar V-Tec-modeller 

20 

Väldigt låg körhöjd/nivå på kitet. Detta kit bör endast monteras av specialister med extra 

uppmärksamhet till hjulbågsmellanrum. Mark fri höjden är minimal. 

21 Ej för fordon med gasdrivna motorer. 

24 Kan endast tillhandahållas så länge lagret räcker 

24a Kompletta fjädringskit kan endast tillhandahållas så länge lagret räcker 

25 Inget tyskt TÜV-godkännande ingår i leverans. Endast material-certifikat ingår. 

26 Inte till bilar med AMG Performance-fjädring 

27 

Framblinkers på dessa fordon måste omplaceras eller bytas ut. dessa kan införskaffas 

från tillverkaren med artikelnummer 46226698. 

30 

Den nämnda sänkningen kan skilja sig åt på grund av olika original-gummisäten. Största 

möjliga sänkning kan åstadkommas genom att använda ett enkelt gummisäte. Sänkning 

kan justeras genom att använda olika gummin. 



31 

Den listade sänkningen kan skilja sig åt +/- 25mm på grund av olika vikt på olika 

bilmodeller. 

32 VR6 endast utan AC 

33 Använd endats sportfjädringskit till modeller "B/C/L539/53D/D53D" 

34 Framdämpare utan fäste för kräningshämmare 

35 Listad sänkning är utöver serie-sänkning 

37 

Den nämnda sänkningen kan skilja sig åt. Fordon levereras från fabrik med olika lägre 

fjädergummibrickor på bakaxeln. Max sänkning kan åstadkommas genom att använda 

gummibrickorna utan indrag/fördjupning. Sänkningen kan varieras genom att använda 

olika fjäderbrickor. 

38 Även för bilar med DSG-växellåda. 

39 Exkluderar GTI/GLI/GTE/GLE/GSI 

40 Höjdjusterbar vid framaxeln, bakaxeln består av lägre sportfjädrar och sportdämpare 

41 

Justerbar höjd på framaxeln, bakaxeln har justerbara stötdämpare. Höjdjustering sker vid 

torsionsstaven. 

42 Användning tillsammans med originalhjul och -däck kan kräva hjuldistanser 

44 

Endast till modeller med 45mm stagdiameter på utsidan (kan mätas när monterad på 

fordonet) 

45 

Endast till modeller med 51mm stagdiameter på utsidan (kan mätas när monterad på 

fordonet) 

46 Specialkit till fordon med nivåreglering. Höjden anpassas genom att justera nivåsensorn. 

47 Endast till bilar med avtagbara staginsatser 



48 Max axelbelastning minskas med värdet inom parentes 

49 Höjdjustering på bakaxeln med speciella bussningar 

51 

Vänligen använd vårt lyftningskit 24682001 till bilar med "Dålig-väg"-paket. Detta kitet 

inkluderar endast starkare bakaxelsdämpare. 

52 Exkluderar cabriolet 

54 Exkluderar "alla tillbehör"-modeller 

55 Endast "alla tillbehör"-modeller 

56 Exkluderar fordon med dieselmotor 

57 Exkluderar automatisk växellåda 

58 Detta kitet inkluderar inte justerbara krängningshämmarkopplingar 

59 Endast till modeller med serie-sportfjädring 

60 

Gällande F-modeller med ABS måste inskriptionen på originalstötdämpare kollas! Om det 

står "BC1D34700/700A" eller "BC1F34700" på framsidan kan inte MA027GT-fjädring 

användas. 

62 Endast till modeller med chassinummer t.o.m. -NV199999, -N1999999, -N599999 

63 Endast till modeller med chassinummer t.o.m P1000001, P5000001, P7000001 

65 Exluderar modeller med luftfjädring 

66 Ej tillgänglig till fun/cross-modeller 

67 Exkluderar modeller med AC 

68 Exkluderar modeller med ABS 



70 

Vi råder att kolla skillnaden i mellanrummet mellan stänkskärm/kofångare och hjulet. 

Eftersom dessa skiljer sig åt verkar det ofta som att sänkningen inte är vad som angivits. 

71 Endast till bilar med klämdiameter om 55mm på framaxeln 

72 Endast till bilar med klämdiameter om 50mm på framaxeln 

73 Bakstötdämpare med ögla-infästning 

74 Exkluderar Si/XR2/XR3i/XR4-modeller 

75 

Fordon med tvådelad bladfjäder på bakaxeln måste ha en bladfjäder i ett stycke 

(Caddy VW reservdelsnummer till bladfjädersfjädern 2K0511151N 

Caddy Maxi VW reservdelsnummer till bladfjädersfjädern 2K3511151E) 

76 

Vänligen kontrollera originaldämpare med reservdelsnummer: 

OE-nr 95 AB18080 - använd kit för modeller upp till 08/95 

OE-nr 96 AB18080 - använd kit för modeller från 08/95 och uppåt 

77 Bakdämpare med gaffelinfästning 

78 Främre axelfjäderbenet är justebart för höjd med distansring 

79 Exkluderar modeller med Esprit- eller Avantagarde-paket eller serie-sportfjädring 

80 Endast till 2/3-dörrar-modeller 

81 Endast till 4/5-dörrar-modeller 

82 Endast till 5-dörrarsmodeller 

83 Ej till fordon med 8 cylinder-motor 

84 Endast till modeller med ABS 

85 Exkluderar turboladdade bensinmotorer 



86 Endast till modeller med 2 torsionsstavar på bakaxeln 

87 Endast till modeller med 4 torsionsstavar på bakaxeln 

88 Inte till bilar med stabilisator på bakaxeln 

89 

Detta kitet inkluderar inte främre stötdämpare. Endast lyftningskitet och bakre 

stötdämpare tillhandahålls. 

91 

Vi rekommenderar ett speciellt krängningshämmarkit (del med nummer 685 50 008) till 

modeller med drivaxelsdiameter om minst 50mm. Detta är för att förbättra fri höjden på 

höger sida om drivaxeln. På grund av skillnader på olika bilar är fri höjden inte garanterad. 

92 Framaxelsdistanser endast till bilar med dämpningstubdiameter om 47mm (OE) 

93 

På fordon med original Nivomat-dämpare kan endast sportfjädringssatser användas. 

Nivomat-dämparen byts ut till den tillhandahållna sportdämparen. 

94 Framaxelsdistanser endast till bilar med dämpningstubdiameter om 51mm (OE) 

95 Detta kitet inkluderar inte stötdämpare 

96 Ej till bilar tillverkade 2004 och framåt med standard 16"-hjul 

97 Exkluderar G40-modeller 

98 

Endast till modeller med kompletta stag. Gällande VW kan dessa stag användas på alla 

modeler, inklusive modeller med löstagbara insatser. 

99 

Vänligen observera att sänkningsvärden nämnda i denna katalog minskar för de modeller 

med original-sportfjädring. 



102) 

Framfjädersbasis för suspension och framdämpare på modell 2002 måste bytas ut till ny 

fjäderbasis 

Audi reservdelsnumer 4D0 41 107B 

112 

På grund av bilens uppbyggnad kan dämparjustering endast göras när dämparen inte är 

monterad. Genom att modifiera insidans trimning kan detta problem undvikas. 

113 Dessa fjädrar/upphängning tillhandahålls med generellt typgodkännande 

114 Detta kit innehåller våra särskilda ändlänkar 68550008 

115 

Till Ultra-GT sporfjädring med sänkning från 45mm, byt ut kräningshämmarkitet för att 

säkerställa tillräckligt med fri höjd på drivaxelns högersida. 

Krängningshämmarkit utan Xenon-strålkastare: KW reservdel 685 50 006, pris 179€ inkl. 

moms. Krängningshämmarkit för fordon med Xenon-strålkastare: KW reservdel 685 50 

007, pris 199€ inkl. moms. 

120 

På framaxelstagen behöver du mäta hela avståndet på de lägre monteringsborrhålen. 

Detta avståndet måste vara 72mm. 

121 

Vänligen byt ut krängningshämmarkitet vid max TÜV-testad sänkning. Detta är för att 

garantera tillräckligt med fri höjd på drivaxelns högersida. 

122 Modeller med dimljus behöver ta bort glödlamporna för att följa TÜV-bestämmelser. 

123 Ej till modeller med specialutrustning som Camper- eller Westfalia-utrustning. 

124 

Vänligen använd olika toppmonteringar på modeller tillverkade tidigare än 6/92 

(BMW reservdel 31 336 764 947; platta 31 331 11 983; mutter 31 331 110 196) 



125 Endast till fordon cylinderformade bakfjädrar 

127 

Modeller med V6-motorer är ungefär 20mm lägre. Därför kommer den angivna 

sänkningen minskas med ungefär 20mm. 

128 Avståndet mellan de lägre monteringsålen på framdämparna bör vara 52 mm. 

129 Avståndet mellan de lägre monteringsålen på framdämparna bör vara 54 mm. 

130 

Se till att kräningshämmaren och styrarmen är minst 5mm från chassit. Om inte, behöver 

chassit modifieras efter vad som är nödvändigt. 

131 På modeller med ABS behöver ABS-kabeln monteras separat 

132 Höjdjustering av bakaxeln görs genom att justera torsionsstaven 

133 Höjdjustering av framaxeln görs genom att justera torsionsstaven 

135 

På framaxelsstagen behöver du mästa hela avståndet mellan de läre 

monteringsborrningarna. Detta avstånd måste vara 58mm. 

138 Exkluderar Long Wheel Base-modeller 

139 Endast till fordon med 2.5l Diesel- eller Turbo Diesel-motor. 

140 

ABE-fjädringskit: hjul/däck-kombinationer som inte är listade i de godkända nummerna för 

den bilen behöver bevisas enligt StVZO §19. Det samma gäller för modeller med dragkrok 

som används till bogsering. 

151 

Endast till fordon med kort framaxel fjäderbenshus, avståndet från mitten av produktens 

hål till dess överkant, 310-320mm. 



152 

Endast till fordon med långt framaxel fjäderbenshus, avståndet från mitten av produktens 

hål till dess överkant, 340-350mm. 

153 

Vid sänkning är det möjligt att det lägre fjädringssetet på staget rör vid insidan av 

hjulbågen. Detta kan lösas genom modifiera formen på hjulbågen. 

154 Endast till fordon med ESP-system 

158 Endast till fordon med servostyrning 

164 

Bakaxelns stötdämpare har inte justerbar dämpning. Sportstötdämpare med styvare 

dämpningskaraktär kommer att tillhandahållas. 

166 Ej lämplig till fordon med utökad axelbelastning 

167 Endast till fordon med cylinderfjäder på bakaxeln 

170 Endast till modeller med fyrhjulsdrift (4x4, 4motion, Quattro etc..) 

171 Även till uppgraderade fordon och tunga bilmodeller upp till max lovlig vikt om 2810kg 

181 Ej till fordon med ESP-system 

182 Endast för fordon som har bakre dämpare monterade med M10-skruv på undersidan 

183 Endast för fordon som har bakre dämpare monterade med M14-skruv på undersidan 

184 

Fordon med EDC och/eller 8 cylindrig motor behöver ytterligare framaxelsmonteringsdelar 

från biltillverkaren: fram: (BMW reservdelsnummer: domlager 31 331091709 + packning 

31 331 116 983 + krage 31 331 110 196). Bak (endast för sedan): (BMW 

reservdelsnummer: domlager 33521091710 + 33521090282 + packning 31 521092986 + 

dammskydd 31 331 137 932 + bumpstop 33 531 091 031) 



185 

Sportdämpare kommer tillgås till bakaxeln, fabriksluftfjädern kommer sitta kvar. Sänkning 

av fordonet behöver utföras enligt anvisningar. 

186 

För att säkerställa att vid maximal sänkning det minsta mellanrummet mellan 

framaxelsblinker (350 mm) och strålkastare (250 mm) utöver STVZO, måste de 

modifieras 

187 

Elektronisk dämpningsreglering, DCC, måste avaktiveras. Avaktiveringskit KW reservdel 

68510141, pris 299€ inkl. moms 

188 

På fordon med Audi Magnetic Ride, måste elektronisk dämpningsreglering avaktiveras. 

Avaktiveringskit KW reservdel 68510124, pris 299€ inkl. moms 

189 

Elektronisk dämpningsreglering, DCC, måste avaktiveras. Avaktiveringskit KW reservdel 

68510144, pris 299€ inkl. moms 

190 

Elektronisk dämpningsreglering måste avaktiveras. Avaktiveringskit KW reservdel 

68510180, pris 299€ inkl. moms 

191 

Endast till fordon med luftfjädring. Fordonsnivån måste justeras hos en auktoriserad 

bilverkstad. 

192 

Elektronisk dämpningsreglering måste avaktiveras. Avaktiveringskit KW reservdel 

68510145, pris 299€ inkl. moms 

193 

Fordon med tvådelad bladfjäder på bakaxeln måste ha en bladfjäder i ett stycke (VW 

reservdel bladfjädersfjäder 2K0 511 151 N) 



194 

Det indikerade sänkningsvärdet kan variera. Fordon är fabriksutrustade med 

fjäderpackningar i gummi i olika storlekar till bakaxeln. Max möjliga sänkning uppnås 

genom att använda 5 mm fjäderpackningar i gummi till bakaxeln. Sänkningsvärdet kan 

varieras genom att använda 5, 9, 13 eller 17 mm gummibrickor (gummibrickorna finns 

endast tillgängliga som originalreservedelar). 

195 

Elektronisk dämpningsreglering måste avaktiveras. Avaktiveringskit KW reservdel 

68510175 (med undantag OPC)/68510228 (endast OPC), pris 299€ inkl. moms 

196 

Elektronisk dämpningsreglering måste avaktiveras. Avaktiveringskit KW reservdel 

68510213, pris 399€ inkl. moms 

197 Bakaxelsstag med 10mm bult 

198 Bakaxelsstag med 12mm bult 

199 

Elektronisk dämpningsreglering måste avaktiveras. Avaktiveringskit KW reservdel 

68510253, pris 299€ inkl. moms 

200 Endast till bilar med oberoende axel (oberoende bärarmskonstruktion) 

201 Endast till torsionsbalkaxel (stel axel) 

202 

Till bakaxelscamberjustering rekommenderar vi montering av fordonspecifik styrarmskit 

från KW. Reservdel 68510021, pris 299€ inkl. moms 

203 

Ej till modeller med kompletta stag på bakaxeln. Endast till bilar med separata fjädrar och 

dämpare. 

207a 

Upphängningskit är inte till bilar med Xenon-strålkastare. Vänligen använd våra 

fjädringssatser. 

VA Framaxel 

HA Bakaxel 



 


