
 

Nummer Kommentarer 

01/11/15 Sänkningsmåttet kommer minskas med måttet/värdet på originalsportfjädringen 

02/11/15 Kilform: Sänkningen på framaxeln beror på utrustningen och vikten på motorn. 

03/11/15 Från och med chassinummer: 21234 

04/11/15 

För fintuning, vänligen se till original Daimler Benz fjäderisolatorer som finns i olika 

storlekar (8-23 mm). 

05/11/15 Tung belastning för modeller fullt utrustade och med fler än 4 cylindrar. 

06/11/15 

TÜV-dokumentation behövs trots ABE för fordon med belastningsberoende 

bromskraftfördelare 

07/11/15 Utan automatisk nivåreglering/luftfjädring 

08/11/15 Ytterligare sänkning kan ske på fordon med automatisk växellåda. 

09/11/15 Endast för fordon med fullständig utrustning. 

10/11/15 XR3i sänker inte, justeringen blir endast mer sportig. 

11/11/15 Fordon med 6 cylindrig motor behöver sportdämpare 

12/11/15 Ej för kombi 

13/11/15 Från och med ABE-nummer 9138/2 

14/11/15 Upp till 8.79 vänligen använd fjäderlock med artikelnummer 171412341A 

15/11/15 Exkluderar fyrhjulsdrifter 



16/11/15 

Original Volkswagen fjäderlock [troligtvis fler delar] kan behövas: 1H0412341 (stor) eller 

357412341 A (liten) 

17/11/15 Kortare sportdämpare behövs. VOGTLAND fjädringssatser 

18/11/15 Inte lämpliga för seriell eller originalsportfjädring 

19/11/15 Endast för framfjädrar, torsionsstavar (eller standardfjädring) på bakaxeln. 

20/11/15 Endast bakfjädrar, torsionsstavar (eller standardfjädring) på framaxeln 

21/11/15 

All hjul/däck-kombinationer som släpps av provningsinstitutet för hjul/däck-typer. 

Villkoren för hjulgodkännadet måste uppfyllas och hållas, förutom när originalfjädring 

krävs. 

22/11/15 På VOGTLANDs justerbara fjädringskit är endast de främre dämparventilerna justerbara. 

23/11/15 

På grund av fordonspecifika marginaler kan kontakt mellan drivaxel och 

krängningshämmare uppstå. Om så är fallet, behövs en modifierad kräningshämmare 

installeras. För coiloverkit använd artikelnummer 968 550 000 

(Krängningshämmarkonverterarkit utan Xenon-strålkastare). För fjädringskit använd en 

längre styrarm från din VW/Audi-återförsäljare. 

24/11/15 Höjdjustering vid fram- och bakaxel (gängade stag 

25/11/15 Höjdjustering vid fram- och bakaxel (framaxel gängade 

26/11/15 

Endast höjdjusterbara vid framaxeln (gängade stag XXX), fjädrar och dämpare vid 

bakaxeln. 

27/11/15 Kan behöva hjuldistanser med hjul och däck i original. 

28/11/15 Automatisk nivåreglering måste stängas av. 

29/11/15 

Höjdjustering fram (gängade stag XXX), bakaxel är justerbar genom justering av 

torsionsfjäder. 



30/11/15 Monterade dämpare kan justeras efter montering. 

31/11/15 Monterade dämpare kan inte justeras efter montering. 

32 

Framblinkers (§76/756 EG), måste vara min. höjd från 350 mm. Alfa 

reservedelsnummer: 46226968 

33 

För fordon tillverkade innan 04/02, kolvstången är fäst vid bärlagret med en välvd disk 

(kolvstångsgängor är synliga). Modeller tillverkade efter 04/02, kolvstångsgängor är ej 

synliga. 

34 Endast för fordon som har bakdämpare monterade nedantill med M10 (1.0i, 1.2i, 1.7Di) 

35 

Endast för fordon som har bakdämpare monterade nedantill med M10 (1.4i, 1.8i, 

1.3CDTI, 1.7DTi, 1.7CDTi) 

36 

Framdämpare: komplett fjädringsstag. Reservdelsnummer 966404, 966406, 966407, 

966322, 960422, 969423, 969423, 960462 

37 Framdämpare: patron 

38 Dämpare är endast lämplig för europeiska bilar. 

39 

Om drivaxelns diameter är större än 42 mm minskas max godkända sänkning med 15 

mm. 

40 Det inre avståndet mellan monteringsfästet på framdämparen måste vara 27 mm. 

41 Från chassinummer Y i tionde position 

42 För bilar med 50 mm fjädringsstag 

43 För bilar med 55 mm fjädringsstag 

44 

För bilar tillverkade från oktober 1991 till och med maj 1992 måste de övre 

infästningarna bytas ut till BMW reservdel 31.331.090.467 

45 upp till 1998-modeller (upp till VIN: 8DX199999) 



46 Styrstav 968220, 968221 krävs för sänkning över 40 mm 

47 

Efter montering måste mellanrummet mellan hjulet och fjädringsstaget vara minst 5 mm. 

Om det är mindre måste du använda hjuldistanser. 

48 Audi: Modellår till och med 4.00, VW: Modellår till och med 9.99 

49 Audi: Modellår efter 4.00, VW: Modellår efter 10.99 

50 Utan 16V, främre infästningsbultsavstånd 52 mm. 

51 Utan 16V, främre infästningsbultsavstånd 54 mm. 

52 Utan Rallye, TD, Genty, CT, CTI, GTI 

53 Modellår till och med 08.04, utan 2.0T, 3.0V6, CDTI, utan IDS 

54 Modellår efter 08.04, utan 2.0T, 3.0V6, CDTI, utan IDS 

55 För modeller med infästningsögla bak 

56 För modeller med gaffelinfästning bak 

57 Ej för modeller tillverkade efter 2004 

58 

På framdämparen kontrollera måtten för fästet: innersida bredd 23 mm, 

monteringshålsavstånd 52 mm. 

59 Endast för modeller med fyrhjusdrift (4WD) 

60 

Ytterligare OE-utrustning behövs till bilar med EDC (elektronisk dämpningsreglering). 

Fram (även 8 cylindriga motorer) BMW-reservdelsnummer: kullager 31331091709, 

packning 31331116983, dammskydd 31331110196. Bak BMW-reservdelsnummer: 

kullager 33521091710, 33521090283, packning 33521092986, dammskydd 

31331137932, bumpstop 33531091031. 

xxx61 

OE-luftfjädring är inte borttagen. En bakre sportdämpare tillgås och används tillsammans 

med luftfjädringen. 



62 Ej för fordon med elektronisk dämpningsreglering. 

63 

För alla bilar tillverkade innan 6/92 krävs olika topplager-monteringar för framdelen. 

BMW-reservdelsnummer: kullager 31336764947, packning 31331116983, dammskydd 

31331110196 

64 Utan elektronisk justering av dämpningskraft, utan IDS+ 

65 

För bilar med automatisk nivåreglering krävs ytterligare OE-reservdelar: Audi 

reservdelsnummer: kullager 8E0512121E, fjädersäte 8E0512149H, bumpstop 

4B0512131Q 

66 Modellspecifik "plug&play" adaptor inkluderad 

67 Modellspecifik "plug&play" adaptor tillgänglig som extra tillval 

68 Endast för bilar med luftfjädring 

69 Endast för bilar med ABC-fjädring 

70 

Från VIN: Turbo: 4LA83740, S:4LA48416, V6: 4LA01526, USA Turbo: 4LA93466, USA 

S: 4LA6&74337, USA V6: 4LA21527 

71 Endast för Multilink bakvagnsfjädring 

72 Endast för torsionsstav-bakvagnsfjädring 

73 Kit inkluderar stötdämpare till modeller t.o.m. år 2009 

74 

Elektronisk dämpningsreglering behöver avaktiveras. Avaktiveringskit inkluderas i 

leverans. 

75 Audi Magnetic Ride behöver avaktiveras. Avaktiveringskit inkluderas i leverans. 

76 

Elektronisk dämpningsreglering behöver avaktiveras. Avaktiveringskit inkluderas i 

leverans. 

77 

Elektronisk dämpningsreglering behöver avaktiveras. Avaktiveringskit inkluderas i 

leverans. 



78 

Elektronisk dämpningsreglering behöver avaktiveras. Avaktiveringskit inkluderas i 

leverans. 

79 För bilar med 47 mm framvagnsstag 

80 För bilar med 51 mm framvagnsstag 

TÜV 

TÜV-certifiering finns. För bilar med "single operating permit" (EBE) krävs ett 

godkännande gällande §21 StvZo. Kit utan TÜV kan beställas för exportmarknaden. 

i.V / i.d Under utveckling, vänligen kontakta oss. 

(...) Kommentarer inom parantes är endast för kit/satser. 

AV 

Säljer av 

Med förbehåll för eventuella tekniska revideringar. Förbehåller oss rätten att ändra 

produktspecifikationer. Vi tar inte ansvar för eventuella tryckfel. 

 


