
 
Suspensjoner 
N.l.) Ikke tilgjengelig 
I.E.) I utviklingsfase, leveringstid på forespørsel 
101) Ikke tillatt for kjøretøy med automatisk nivåkontroll 
102) For kjøretøy med en stutdiameter på 45 mm! 
103) For kjøretøy med en stangdiameter på 51 mm! 
105) Kun fjærsett er ikke tilgjengelig for kjøretøy med fabrikkportsfjæring 
106) For kjøretøy med en kappediameter på 40 mm 
107) For kjøretøy med en kappediameter på 80 mm 
108) Kun for kjøretøy med tohjulsdrift 
109) Disse fjærsettene kan kun brukes med forkortede støtdempere! 
Vi anbefaler våre KW sports støtdempere; Se søkeliste for foran og 
Bakre støtdempere 
110) Bakakselfjærkrage kan justeres via fler posisjon 
112) Bakakselabsorbenter med øyemontering 
113) For senkning fra 45 mm på foraksel, må stabilisatoren ettermonteres 
Stabilisator retrofit sett for kjøretøy uten Xenon frontlykter 
685 50 006 179, - € inkl. MVA 
Stabilisator retrofit sett for kjøretøy med Xenon frontlykter 
685 50 007 199, - € inkl. MVA 
114) Suspensjonsstøtte monterer 52 mm hulls avstand 
115) Suspensjonsstangmontering 54 mm hulls avstand 
116) Kun for kjøretøy uten stabilisator på forakselen 
117) For kjøretøy uten stabilisator 
118) For kjøretøy med stabilisator 
119) Ikke for kjøretøy med 8-sylindret motor 
120) Ikke for kjøretøy med original sportsfjæring. 
121) Kun for kjøretøy uten ESP 
122) Støtdempere med øvre monteringsmutter M12 
123) Senkefjær kan bare brukes med en spesiell retningsindikator. Fiat bestillingsnummer 46 226 
698 
124) Kun for kjøretøy hvor den bakre støtdemperen er festet på bunnen med en M10 bolt. 
125) Kun for kjøretøy hvor den bakre støtdemperen er festet på bunnen med en M14 bolt. 
126) Ikke for kjøretøy med EDC. 
127) Ikke for kjøretøy med luftfjæring. 
128) Kun for kjøretøy med klemmediameter på 54,6 mm på foraksel 
129) Kun for kjøretøy med klemmediameter på 49,8 mm på foraksel 
130) Kittet består av kun 2 forakselfjærer, på VW Bus T4 består det av to bakakselfjærer 
131) forakselfjærfeste er høydejusterbar med avstandsringen 
132) Ved kjøretøy med originale Nivomat-spjeld kan bare sportsfjæringssett brukes. 
Nivomat spjeldet vil bli erstattet av den medfølgende sportsdemperen. 



133) Kontroller den indre avstanden mellom de to nedre klipsene på den fremre fjærstangen. 
(23mm = varenummer 20090011 / 27mm = varenummer 20090111 
134) Kjøretøy med nivåstyringssystem må bytte den opprinnelige nivåkontrollens støtdemper med 
støtdemperen 
 
Leveres i sportsfjæringssettet. Vi anbefaler at du bruker vår sportsdemper 61K15004 i tillegg til 
vårpakken. 
135) Kun for kjøretøy med automatisk nivåkontroll 
136) Frontfjærings grunnfjærer En frontdempere fra modell 2002 må gjentas av nytt fjærbasis 
Audi varenr. 4D0 412 107B 
137) Bare to forakselfjærer inkludert i vårpakken. Bakaksel blir senket ved å justere 
høydekompensasjonen. 
138) Ikke tilgjengelig for fun/cross modeller eller modeller med grove veipakker 
139) Kan bare leveres så lenge lagrene varer. 
140) Forakselstivere leveres uten montering på bremseslange 
141) Høydejusterbar foran og bak (for- og bakfjærer med høydejustering) 
142) Suspensjonssett / støtdempere ikke for biler med elektronisk demping 
143) Eksklusive "full options" -modeller. 
144) Bare "full options" -modeller. 
145) Kun for kjøretøy med kort foraksel fjærbeinhus, avstand fra midten av fastgjørende hull til 
husets øvre kant, 310-320 mm. 
146) Kun for kjøretøy med lang foraksel fjærbeinhus, avstand fra midten av festebolt til husets 
øvre kant, 340-350mm. 
147) Kun for modeller med 2 torsjonsstenger på bakaksel. 
148) Kun for modeller med 4 torsjonsstenger på bakaksel 
149) Bare for kjøretøy med luftfjæring. Bilens nivå må justeres hos en autorisert butikk. 
150) Listet senkning kan variere opptil +/- 25 mm på grunn av forskjellige modellvekter. 
151) Ikke for modeller med spesiell utstyr som Camper eller Westfalia utstyr. 
152) Unntatt Long Wheel Base-versjon. 
153) Ikke for kjøretøy med ESP-system. 
154) Bruk kun sportsfjærsett for modeller "B / C / L539, 53D, D53D" 
155) Høydejustering av bakaksel oppnås ved å justere torsjonsstengene. 
156) Kun for 2- og 3-dørs versjoner. 
157) Kun for 4 og 5-dørs kjøretøy. 
158) Den angitte senkehastigheten kan variere. Kjøretøy er fabrikk utstyrt med fjærgummivaskere 
i forskjellige høyder på bakaksel. Den maksimale mulige senkning er realisert ved å bruke 5 mm 
fjærgummikjøretøyer bakaksel. Senkehastigheten kan varieres ved bruk av 5, 9, 13 eller 17 mm 
gummi (gummivaskerne er kun tilgjengelig som originaldel). 
159) VA-strut med 10mm bolt 
160) VA-Strut med 12mm Bolt 
161) Ikke for kjøretøy med gassdrevne motorer. 
162) Kun for biler med uavhengig aksel (uavhengig ønskekonstruksjon) 
163) Kun for biler med torsjonsstråleaksel (fast aksel) 
164) For modeller med ABS, må ABS-kabelen monteres separat. 
165) Kun for biler med Porsche PASM (elektroniske spjeld) 


