
 
BESTÄLLNINGS- OCH MONTERINGSINSTRUKTIONER 

 

För att vi ska kunna behandla din beställning riktigt behöver vi följande information: 

- Motor/fordonstyp och modell och/eller tillverkningsår 

- Motortyp 

- Axelbelastning 

- Automatisk nivåreglering - ja eller nej 

Vänligen notera att all mått och värden för sänkning är ungefär och kan variera beroende på 

din bils ålder och utrustning. 

 

Montering 

Mer information kring installation och montering hittar du i H&R garantibok, som kommer 

med varje fjädringskit. Före montering vänligen kontrollera att lådans innehåll matchar det 

bifogade TÜV-godkännandet. (Färg och stämpel på fjäder). Fordonet måste justeras i 

upprätning efter montering av H&R-fjädring/upphängningssystem. När fjädern har monterats 

bör stämpelmärkningarna på fjädern vara läsbara, alltså inte upp och ner. 

Sänkningsutsträckningen måste minskas med seriens sänkning. 

 

Axel/hjulinställning 

Vid hjulinställning efter montering se fordonstillverkarens data. Om denna data inte kan 

uppnås (t.ex. vid låg körhöjd) försök komma så nära data som möjligt. 

 

Nivåreglering/sensorer 

H&R-fjädrar kan användas på fordon utrustade med fabriksinställd automatisk nivåreglering. 

Det automatiska nivåregleringssystemet behöver återställas hos en auktoriserad mekaniker. 

Om ett eftermarknadsnivåregleringssystem monteras på bilen är det inte troligt att H&R-

fjädrar kan användas. För att undvika skadegörelse på nivåregleringsssystemet och/eller 

strålkastarhöjdjustering bör dessa länkarmar lossas innan du tar bort stötdämpare.  

 

Bromsservojustering 

Inställningen för bakre bromsjusterare måste kontrolleras, där tillämpligt. 

 

ABS (Anti-Lock Brakes) 

Vänligen notera att bromssensorer kan behöva ställas om (på vissa modeller) VAG=VW, 

Audi 

 

Stötdämpare 

Om de existerande stötdämparna inte är i gott skick, rekommenderar vi att du byter ut dem 

mot nya OE-reservdelar. Dock, bäst lämpad för alla sportfjädrar är användandet av 

sportstötdämpare vilka H&R erbjuder till de flesta fjädringskit. Dessa kommer ge optimal 

prestanda och hantering. 

 

Kommentarer om Mercedes-Benz vehicles 

H&R erbjuder olika sportfjädrar för varje typ av fordon för att tillåta skillnader i utrustning. 

Sänkningen kan justeras ytterligare genom att använda original MB gummimellanlägg i olika 

tjocklek (8-23 mm). 



 

Släpkoppling 

Vid användning av släpkoppling ska avståndet mellan toppen av släpkopplingen och vägen 

vara 350-420 mm. 

 

Basmodell 

Den nämnda bilmodellen är alltid i basmodell endast. Andra versioner som 4WD, cab, 

kombi, sportmodeller etc. är inte inkluderade om så inte specifikt nämns.  

 

Produktretur + reklamationer 

Returer och reklamationer måste släppas skriftligt. Du får de formulären du behöver fylla i på 

begäran. Dessa produkter måste vara i oklanderligt och säljbart tillstånd. En kopia av 

följesedeln behövs samt att produkter skicka tillbaka i fullt fungerande skick. Krediten 

kommer göras på varuvärdet minus 15% utbyteslagringskostnader. Produkter som skickas i 

retur måste vara nya, inte monterade. 

 

Coilover 

På vissa bilar krävs omfattande omarbetning av chassit för att kunna uppnå maximalt 

möjliga sänkning på coilovers. Vänligen kontakta din H&R-återförsäljare eller bilverkstad för 

prisförslag före montering. 

 

Vid användning av LPG, släpkoppling, cykelhängare, annan tilläggsvikt, tunga tillbehör i 

bagageutrymmet, t.ex. HiFi. Höjd kan bero på den övergripande vikten och tyngdpunkten. 

Var vänlig notera specialfjädringskomponenter erbjuds för dessa bilar och/eller kontakta oss 

innan du beställer och monterar produkterna. 

 

 
 



Denna nya katalog ersätter alla tidigare kataloger och prislistor. Vi tar inget ansvar för 

eventuella tryckfel och bildfel.  

All information i denna katalog kan komma att ändras där det är behövligt. 

De relevanta godkänningscertifikaten är viktiga för homologationen. 

Alla bilder, illustrationer, sketcher, text och logos är copyrightade. All använding av dessa 

riskerar åtal. 

 

MONTERINGSINSTRUKTIONER FJÄDRINGSPROGRAM 

 

Viktig produktinformation - måste läsas innan montering! 

H&R fjädringskomponenter är utvecklade och designade ur ett sport-perspektiv och har mer 

sportiga och snävare hanteringsegenskaper än produkter från originaltillverkare. 

Sänkningsvärdet uppmättes på ett fordon som oss tillhandahölls för testkonvertering och 

tester gjorda av TÜV (Tysk bilinspektiosorganisation), och det bekräftades av TÜV. Likväl, 

bör sänkningsmåtten endast ses som ungefärlig 

a riktlinjer och varje fordon påverkas av följande faktorer: 

● Olika motorstorlek, t.ex. 4 cylinder, 6 cylinder 

● Extra utrustning/tillbehör och specialeftermarknadsdelar, vilka kan öka fordonsvikten 

(gas-bränsle-omkoppling/HiFi ombyggnad/släp) 

● Tillbehörs dödvikt kan öka snabbt. 

● Original fordonsmodell tillåtelser 

● Typ och uppbyggnad av de monterade stötdämparna 

● Bränslenivåvariationer 

● Ålder och skick på fjädrarna på lager 

På grund av dessa yttre omständigheter, kan vi inte ta ansvar för sänkningsgraden.  

H&R-fjädringskomponenter tillverkas med kontinuerlig kvalitetskontroll och största omsorg; 

likväl, även produkter av högsta kvalitet kan ibland bli defekta. För att undvika skadegörelse 

på produkten vänligen uppmärksamma följande information: 

● Överbelasta inte fordonet, och överstig inte den föreskrivna axelbelastningen från 

tillverkaren eller TÜV.  

● Undvik ovanliga eller aggressiva körmanövrar, som kräver väldigt mycket av fordonet 

(racing etc.) 

● På grund av den minskade fri höjden till marken, undvik off-road användning. 

● Håll koll på din hastighet så att du kan undvika att slå i underredet på farthinder, etc. 

● H&R-fjädringsutrustning är endast menat för användning på fordon vilka är tillåtna att 

köra på allmän väg, och vilka uppfyller applicerbara juridiska krav. Du avråds 

villkorslöst någon annan användning. 

Vänligen se till att utrustningen monteras endast av en auktoriserad 

mekaniker/bilverkstad. Endast dessa auktoriserade mekaniker har den nödvändiga 

specialiserade kunskapen och verktygen. 

1. Innan montering 

● Kontrollera att varan du fått är samma som på följesedeln 

● Jämför produkterna i leveransen med 

reservdelsgodkännandet/fordonstypgodkännandet 

● Jämför även reservdelsgodkännadet/fordonstypgodkännandet med fordonspapperna 

● Kontrollera att leveransinnehållet är fullständigt 

● Se till att lämpliga verktyg finns för montering 

● Beställ eventuella extra reservdelar som kan behövas 



● Mät alla relevanta mått och dimensioner för ombyggnaden 

● Om det finns oenigheter och avvikelser vänligen kontakta din återförsäljare. 

2. Under montering 

● Arbeta utifrån fordonets servicehandbok från tillverkaren eller verkstadshandbok. 

● Följ alla detaljer i de tekniska tipsen som tillhandahålls med produkten (installering 

eller monteringsinstruktioner) 

● Vänligen kontrollera att alla avlägsnade delar fungerar korrekt 

● Byt ut defekta originaldelar med nya originaldelar 

● Använd endast passande verktyg och utrustning för installering/montering och 

demontering. 

● Utför inte ytterligare arbete på delar eller anpassa dem för att passa 

Om produkterna inte matchar, avbryt monteringen eller ombyggnaden omedelbart. 

Montering av produkter på ett fordon för vilket de inte passar kan resultera i allvarlig 

materiell skada och fysiska skador. 

Om detta är fallet, vänligen kontakta din återförsäljare och förklara problemet. Behåll 

fordonspapperna och/eller teknisk dokumentation så att du kan svara på eventuella frågor. 

Efter montering vänligen kontrollera att du inte har fler delar över än du bytt ut. 

3. Efter montering/ombyggnad 

● Använd endast de angivna åtdragnings- och fixeringsvärdena försedda i fordonets 

servicehandbok från tillverkaren. 

● Testa och justera den rätta fastgörningen av alla lossade och monterade delar 

● Testa och justera lättrörligheten på hjulen/däck-kombination (belastade/inte 

belastade) 

● Testa och justera lättrörligheten på axlar och styrdelar (alla styrrörelser) 

● Testa och justera lättrörligheten på alla bromsdelar och bromsslangar (alla 

styrrörelser) 

● Testa och justera bromssystemet och justering av den belastningsberoende 

kompensatorn för bromskraft 

● Testa och justera inställningar för strålkastare 

● Testa och justera inställningar för nivåreglering 

● Testa och justera inställningar för axlar 

● Mät alla dimensioner relevanta för monteringen/ombyggnaden 

Om detta test och justeringsarbete inte följs kan det resultera i fel på fordonssystem, 

materiell skada och fysisk skada med flertalet konsekvenser. 

4. Testkör 

● Installation av H&R-produkter kommer förändra hanteringen av ditt fordon 

● Därför, kör försiktigt tills du blivit van vid de förändrade köregenskaperna. 

● Oväntade köregenskaper kan indikera att de monterade produkterna inte är lämpliga 

för ditt fordon eller fel i installationen och/eller justering av fjädringsgeometrin. Om så 

är fallet, vänligen se till att fordonet inspekterats snarast av en specialistverkstad. 

Om detta inte sker kan det resultera i materiell och fysisk skada. 

På vissa fordon kan sänkning av framaxel resultera i ljud vid fullt rattutslag. Ljud kan även 

uppstå på grund av toleranser när stötdämparna är utvidgade till sin fulla längd.  Dessa 

eventuella ljud är designrelaterade. De betyder inte nödvändigtvis en defekt som påverkar 

körsäkerheten. Installation av ljuddämpare kan hjälpa; de finns hos din 

specialiståterförsäljare. 

Om du har några klagomål efter köp och/eller montering av H&R-produkter, vänligen 

kontakta din återförsäljare. 



 

TEKNISKA RIKTLINJER FJÄDRINGSPROGRAM 

L = Lyxbil, rabatt följer produktgrupp II (skål-kit) 

1. Polo/Audi t.o.m. 8/97, använd fjäderskål nr 861414113 B. 

2. Audi 80 4-cylinder t.o.m. chassinummer 81922778802. Använd fjädercylinder fram. 

Dessa finns tillgängliga på begäran. 

3. På modeller t.o.m. år 12/95 måste gummikuddar från modeller 1/96 och framåt 

användas. 

4. BMW 7-serien, E23 från 9/76, diameter på fram- och bakfjädrar måste kollas. Dessa 

skiljer sig beroende på motor och utrustningsnivå: fram: 174, 180, 190mm; bak: 114, 

125 (alla mått i mm). 

5. För fordon utrustade med större hjul (diameter) använd gummibricka “4 point” på 

framaxeln. Begränsa rattutslaget om det behövs. 

6. Höjdjusterbar vid framaxel endast 

7. Fordon med mycket tillbehör vilka ökar framaxelbelastningen bör använda starkare 

framfjädrar. 

8. MB 190 E 2,3/16V. På grund have högre motorvikt och originalutrustning med 

automatisk nivåreglering på bakaxeln, stelare front och kortare bakfjädrar kommer 

tillhandahållas. Ställ om nivåregleringen. 

9. Rekommenderas endast till fordon med få extra tillbehör som inte väger för mycket 

så att ingen extra belastning läggs på axeln (m.a.o. inte automatisk växellåda, AC). 

10. Leverans inkluderar endast 2 framaxelsfjädrar (VW-buss, MB-M-Klass, Ford 

Maverick, Mitsubishi Pajero, Nissan Terrano, Opel Frontera endast 2 

bakaxelsfjädrar) 

11. För att kunna uppnå den indikerade sänkningen kan du behöva byta ut standard 

gummibrickorna (stl 1-4). Till Mercedes W 203 (reservdelsnummer 31004-1). Detta 

gäller bakaxeln endast.  

12. Fordon utrustade med BMW M-teknologi, MB-Sportsline, Audi Sportsuspension etc. 

kommer visa mindre sänkning eftersom de redan är fabrikssänkta. 

13. Med standard hjul/däck-kombination och vissa aluminiumhjul kan hjuldistanser 

krävas.  

14. Ascona C, Monza-Senator, Sierra Salon, Sierra Estate. Fjädercylindrar finns 

tillgängliga på begäran till dessa fordon. 

15. Vi rekommenderar inte dessa fjädrar till Golf I Convertible, Diesel. Om de monteras 

på en Golf I GTI, vänligen säkerställ att nya stötdämpare används.  

16. Fordon med stora framfjäderskålar kräver fler originalreservdelar från VW. Vänligen 

bekräfta vid beställning. 

17. Justerbara fjädringskit är höjdjusterbara inom måtten angivna i TÜV-rapporten. 

18. OBS: Fila bort utskjutningen av framaxelnsbrickan eller använd en ny OE-bricka med 

runt borrhål. Bind upp stötdämparkablarna ordentligt efter montering av 

anslutningsdon. Efter montering av fjädringen måste styrenheten (OE-ECU) 

omprogrammeras (till statusen på modeller utan PASM)!!! 

19. Låsringen för stagarmaturen kan inte tas isär utan att förstöra den. Den måste bytas 

ut till en ny. Opel/GM reservdelsnummer 24402155 

20. Till fordon med fabriksmonterad släpkoppling rekommenderar vi en starkare 

bakfjäder (29749-3/29749/-4) 

21. Golf/Scirocco t.o.m. 8/97 använd OE fjäderskål nr 171412341 A. 



22. Cup-kit stötdämpare: Använd OE-bumpstop, fjäderskål och dammskydd om inte 

medpackade. Kontrollera att dessa produkter är i gott skick innan de monteras, byt ut 

om du är osäker. 

23. Skicka in främre fjäderbenshus utan hjullager, ABS-konsoler, patroner etc. Skadade 

fjäderbenshus kommer antingen avvisas eller repareras mot en extra kostnad om 

möjligt. Vid förskottsleverans kommer en deposition om 205-575€ per fjäderbenshus 

krävas av H&R. 

24. Bilar utrustade med “dålig-väg”-fjädring (OE-del) kommer sänkas 15-20mm mer 

eftersom de är högre i OE-skick. 

25. Ej lämpligt för fordon som är fabriksutrustade med sportfjädring. 

26. På fordon baserade på VW Golf IV-plattformen (VW Golf/Bora/Beetle, Seat 

Leon/Toledo, Skoda Octavia) en sänkning från ca. 30mm och mer kan skapa kontakt 

mellan drivaxel och krängningshämmare. Om så är fallet måste H&R 

krängningshämmare 3325-1 monteras. Denna krängningshämmare är obligatorisk 

för sänkningar om 35mm och mer (t.ex. Cup Kit och coiloverfjädring). 

27. Fordon utrustade med belastningsberoende bromsstyrning behöver separat TÜV-

godkännande trots ABE (I länder där TÜV eller liknande krävs). I vilket fall som helst, 

ställ in bromsreglaget till behövlig nivå efter sänkning.   

32. Beroende på motorn, växellådan/transmission, utrustning och fordonstoleranser kan 

sänkningen skilja sig från de angivna måtten.  

33. Vänligen notera innan köp: Denna fjädring är väldigt låg! Kund och/eller bilverkstad är 

ansvariga för fri höjd/mellanrum, nödvändigt arbete och/eller ytterligare 

modifieringar/ändringar. Omarbetningar och/eller tillkommande kostnader betalas inte av 

H&R. 

34. Sänkning utöver de mått angivna i TÜV-godkännandet kan leda till kontakt mellan 

drivaxeln och chassit och därmed eventuellt orsaka skada. 

35. OE-torsionsstav behöver justeras för att sänka fordonet. 

38. Även till fordon med automatisk växellåda och/eller AC. 

39. Golf III framaxelsfjäderskålar behöver bytas. Vänligen använd OE-VW-delar. 

 Bas fjädring 80mm - original VW reservdel 191.412.341 

 Plus fjädring 80mm - original VW reservdel 1HQ0.412.341 

 Plus fjädring 60mm - original VW reservdel 357.412.341 A 

40. Till dessa fordon rekommenderar vi sportdämpare. Dessa finns även tillgängliga från 

H&R. 

41. Om du beställer kompletta stag, dessa är endast till 2.0 L 16 V, med hjullager 72mm 

diameter och ABS-konsoler. Till fordon med större eller mindre hjullager (t.ex. Hjullager-

diameter 64mm, 66mm, 74mm) behövs stagen skickas in i förväg.  

42. Om du beställer kompletta stag, dessa är endast till Polo B. Dock kan de användas till 

Polo A. Skicka endast in Polo B stag för att få tillbaka deposition. 

43. För att fjädringen ska fungera riktigt måste bakre torsionsstav i original avlägsnas. En 

rapport har utfärdats om tillräcklig kraft hos den modifierade bakre fjädringen. 

44. Skicka in existerande fram- och bakstag utan hjullager och andra tillbehör. Se även 

kommentar 23. 

45. Om du beställer kompletta stag behöver vi följande information: 

a) Stag “med” eller “utan” stabilisatorhållare. 

b) Borrningshåldiameter till konsoler: 12mm eller 14mm 

48. Krängningshämmararmen på framaxeln måste kortas med 60mm eller så måste 

krängningshämmararm OE Toyota reservdel 4883017050 monteras. 



49. Använd bakre gummibricka med nummer 4D0-512-297-6 om OE inte monteras. 

50. Framaxel - endast om avståndet från nedre konsolfästningspunkt (mitten av hålet) upp 

till fjäderbenshusets mittenlinje = 56 mm 

OCH: Om avståndet för båda fästningshålen i konsolen = 54mm (mitten av hålet) 

Mät noggrant på originalstag! 

51. Framaxel - endast om avståndet från nedre konsolfästningspunkt (mitten av hålet) upp 

till fjäderbenshusets mittenlinje = 61 mm 

OCH: Om avståndet för båda fästningshålen i konsolen = 52mm (mitten av hålet) 

Mät noggrant på originalstag! 

52. Framaxel - endast om avståndet från nedre konsolfästningspunkt (mitten av hålet) upp 

till fjäderbenshusets mittenlinje = 64 mm 

OCH: Om avståndet för båda fästningshålen i konsolen = 54mm (mitten av hålet) 

Mät noggrant på originalstag! 

55. När H&R-stabilisatorer monteras använd OE-monteringsverktyg/delar om dessa inte 

finns medpackade. Kontrollera att dessa är i nyskick och byt ut dem om så inte är fallet. 

56. Stabilisatorkitet - inkluderar två krängningshämmarkopplingar - är till för användning med 

coilover 29325-1 endast och måste användas vid sänkning med mer än ca 50mm för att 

kunna ge tillräcklig med rörelsefrihet mellan drivaxel och stabilisator.  

57. Koppla bort inre plasthjulshus för att få tillräcklig rörelsefrihet 

58. Stabilisatorsetet kan endast användas med (och är TÜV-godkänd för) coiloverfjädring. 

Det är inte tillåtet att använda med originalfjädring, fjädringssatser eller annan fjädring. 

59. När stabilisator monteras på bakaxel tillsammans med ej-OE avgassystemkan 

förpackningsproblem uppstå. Kontakt mellan stabilisator och avgas är möjlig. Detta måste 

kollas upp innan montering och lösas innan körning.  

60. Framaxelsstabilisator kan även användas utan bakre stabilisator. I detta fal tenderar 

fordonet att understyra. 

61. På BMW E30 utan OE-bakaxelsstabilisator behövs följande original-BMW-reservdelar för 

att kunna montera H&R-stabilisatorn (2 av varje) 

Hållarklammerstabilisator  33551129195 

Sexkantsskruv med skiva 07119915066 

Krängningshämmarkoppling 33551126932 

Sexkantsskruv   07119912501 

Självlåsande sexkantsmutter 07129946400 

Krängningshämmarkopplingshållare  33321127717 

Självlåsande flänsmuter  31331092887 

62. Till bilar med chassinummer (sista sju siffrorna) ...A497761/...F410043/...R111834 måste 

följande original Mercedes kvarhållande klämma användas: 

Original MB-del med nummer A2033231240 (hö) + A2033231140 (vä). Dessa måste bytas 

mot kvarhållande klämmor i original. 

63. Vid för mycket sänkning v bakaxeln vänligen använd de övre fjäderfästena på “dålig-

väg”-fjädring (BMW-originaldel) 

64. Innan beställning av stötdämpare till bakaxel som reservdelar vänligen titta upp och 

vidarebefordra följande:  

> bakre stötdämpare med enskild fjäder eller 

> bakre stötdämpare med dubbelt fjädringssystem 

65. Sänkningsvärdena bestämdes från testbilar. Vänligen observera att max sänkning inte är 

möjligt på alla bilar, vänligen se till förutsättningar och kommentarer i 

reservdelsgodkännandet, men även de tekniska riktlinjerna för fjädringsprogram 12, 17, 32. 



66. Innan beställning, kontrollera övre stötdämparfästning, se bild. 

67. OBS: till framaxeln är OE-BMW fjäderkompressor nödvändig. 

68. Om bilen har tvålagrig bladfjäder måste enkel-lagrig bladfjäder (VW-OE-

P/N.2K3511151E - Maxi eller 2K0511151N till Caddy/Caddy Life) monteras. 

69. På bakaxeln används höjdjustering utanför coilovern 

70. Ej för bilar med “Terrain-Tech”-paket 

71. Byte av framaxelns fjäderplattor. Ny innerdiameter fjäder ⌀ 83mm, vänligast mät!! 

Gammalt mått på innerdiameter fjäder ⌀ 100mm. 

72. Till bilar med fordonidentifikationsnummer 1ZVBP8CF4B5113… 

73. Till modell 2011, från 10e positionen i chassinummer “B” och högre (C/D/E) 

74. I speciella fall kan bilar före Facelift 2010 (10e position i chassinummer “B”) ha 

OE-främre stödlager med den långa stiftet. I detta fall, behövs de främre stagen utav 

29170-1 och -2 användas. Vänligen kontrollera, innan montering, längden på det 

övre monteringsstiftet på OE-framstag: stift med 75mm längd = dämpare delnummer 

2215452-1/1 från coilover 29170-3,-4 , stift med 45mm längd = dämpare delnummer 

2215452-2/1. 

 

Alla uppgifter kan komma att ändras. Billiga Coilovers ApS är inte ansvariga för 

tryckfel i text eller bild. 

  

 


