
 
01/11/15 Målet på senkning vil bli redusert med måling av den opprinnelige sportsfjæringen. 
02/11/15 Wedgeform: Senking av foraksel avhenger av utstyrets utstyr og vekt 
03.11.15 Som av chassinummer: 21234. 
04/11/15 For finjustering, se de originale Daimler Benz-fjærisolatorene tilgjengelige i forskjellige 
høyder (8-23 mm). 
05/11/15 Heavy duty for modeller med fullt utstyr og mer enn 4 sylindere. 
06/11/15 En TÜV-presentasjon er nødvendig til tross for ABE for kjøretøy med lastavhengig 
bremsekraftfordeler. 
07/11/15 Uten selvutjevning / luftfjæring 
08/11/15 Ekstra senkning kan forekomme på kjøretøy utstyrt med automatiske overføringer. 
09/11/15 Kun for kjøretøy med fullt utstyr. 
10/11/15 XR3i senker ikke, bare justeringen blir mer sporty. 
11/11/15 Kjøretøy med 6 sylindermotorer krever sportsstøt. 
12.11.15 Ikke for stasjonsvogner. 
13/11/15 Fra ABE-nummer 9138/2. 
14/11/15 Opptil 8,79 vennligst bruk vårkapsel nummer 171412341A. 
15.11.15 Ekskluderer 4-hjulstasjon. 
16/11/15 Originale Volkswagen fjærer kapper [og sannsynligvis ytterligere deler] kan være 
nødvendig: 1H0412341 (stor) eller 357412341 A (liten). 
17.11.15 Kortere sportsstøt kreves. VOGTLAND fjæringskitene dekkes av disse sjokkene. 
18/11/15 Ikke egnet for seriell eller original sportssparing. 
19/11/15 Kun frontfjærer, torsjonsstenger (eller standardfjær) på bakaksel. 
20/11/15 Bare bakfjærer, torsjonsstenger (eller standardfjær) på foraksel. 
21/11/15 Alle hjul / dekkombinasjoner er tillatt, som frigjøres av prøvelegemet for hjultype. 
Betingelsene i hjulgodkjennelsen må oppbevares, unntatt når original oppheng er nødvendig. 
22/11/15 På VOGTLAND justerbare fjæringssett er kun sjokkventilene i fronten justerbar. 
23/11/15 På grunn av kjøretøysspesifikke toleranser kan det forekomme en kontakt mellom 
drivakselen og rullestangen. I slike tilfeller er det nødvendig å installere en modifisert anti-
rullestang. For Coilover Sets bruk bestillingsnr. 968 550 000 (Anti-roll bar konvertering sett uten 
Xenon frontlykter). For Suspensjon Kit bruker du en lengre styrestang fra din VW / Audi 
forhandler. 
24/11/15 Høydejusterbar på for- og bakaksel (gjengede gjenger). 
25/11/15 Høydejusterbar på for- og bakaksel (foraksel gjengede hus, bakre aksel gjenget fjær 
abbor og separate støt). 
26/11/15 Kun høydejusterbar på foraksel (gjengede gjenger), fjærer og støt på bakaksel. 
27/11/15 Kan kreve bruk av hjulavstandsstykker med originalutstyrsdekk og hjul. 
28.11.15 Selvutjevning må slås av. 
29/11/15 Høydejusterbar på forsiden (gjengede gjenger), bakaksel er justerbar med 
torsjonsfjærjustering. 
30/11/15 Installert støt kan justeres når det er installert. 



31/12/15 Installert støt kan ikke justeres når det er installert. 
32. De fremre svinglysene (§76 / 756 EG) må være min. Høyde fra 350 mm. Alfa varenummer: 
46226968. 
33. For kjøretøyer som er produsert 04/02, er stempelstangen festet til støttehuset med en buet 
plate (stempelstangstråder synlige). Modeller bygget etter 04/02, stempelstangtråder ikke synlige. 
34. Kun for kjøretøy som har bakdempere montert under med M10 (1.0i, 1.2i, 1.7Di). 
35. Kun for kjøretøy som har bakdempere montert under med M14 (1.4i, 1.8i, 1.3CDTI, 1.7DTi, 
1.7CDTi) 
36. Frontsjokk: Komplett fjærstang. Delnummer: 966404, 966406, 966407, 966322, 960422, 
969423, 960423, 960462. 
37. Forreste støt: kartong 
38. Spjeldet kan bare brukes til europeiske biler. 
39. Hvis drivaksel diameter er større enn 42 mm, maks, godkjent senkning er redusert 15 mm. 
40. Innvendig avstand mellom monteringsbraketten på frontdemperen må være 27 mm. 
41. fra chassisnummer Y i 10. posisjon. 
42. For biler med 50 mm suspensjonsstiver. 
43. For biler med 55 mm fjærstiver. 
44. For biler bygget fra oktober 1991 fram til mai 1992, må det øvre vedlegget erstattes av BMW-
delenummer 31.331.090.467. 
45. til 1998 modeller (opp til VIN: 8DX199999). 
46. Styrestang 968220, 968221 for senkning over 40mm nødvendig. 
47. Etter montering må klaring mellom hjul og fjæringsstøtte være minst 5 mm. Hvis det er mindre 
må du bruke hjulavstandsstykker. 
48. Audi: årsmodell opptil 4,00, VW: årsmodell opp til 9,99. 
49. Audi: Model år etter 5.00, VW: Model år etter 10.99. 
50. Uten 16V, festeboltbolt avstand 52 mm. 
51. Uten 16V, festebrakett avstand 54 mm. 
52. Uten Rallye, TD, Genty, CT, CTI, GTI. 
53. Modellår opp til 08.04, uten 2.0T, 3.0V6 CDTI, uten IDS. 
54. Model år etter 08.04, uten 2.0T, 3.0V6 CDTI, uten IDS. 
55. For modeller med øyemontering på baksiden. 
56. For modeller med gaffelmontering på baksiden. 
57. Ikke for modeller bygget etter 2004 
58. Forreste støtmåling for braketten: Innvendig bredde 23 mm, Monteringshjulsavstand 52 mm 
59. Kun for biler med firehjulsdrift (4WD). 
60. Ytterligere OE-utstyr er nødvendig på biler med EDC. Front (også 8 syl. Motorer) BMW Partnr: 
Bearing 31331091709, Washer 31331116983, Dust Cap 31331110196. Bak BMW-Partnummer: 
Bearing 33521091710, 33521090282, Washer 33521092986, Dustseal 31331137 932, Bumpstop 
33531091031. 
xxx61. OE-luftfjæringen fjernes ikke. Et bakre sportsstøt tilveiebrakt og brukes med luftoppheng 
62. Ikke for kjøretøy med elektronisk demping justering. 
63. For alle biler bygget før 6/92 er det nødvendig å bruke forskjellige topplageraggregater foran. 
BMW-delenummer: Bære 31336764947, vaskemaskin 31331116983, Dustseal 31331110196. 
64. Uten elektr. Dempkraftstyring, uten IDS + 



65. For biler med selvnivellerende ekstra OE-deler kreves: Audi Delnummer: Bearing 8E0512121E, 
Springseat 8E0512149H, Stopp 4B0512131Q 
66. Modellspesifikke plugg & play adapter inkludert 
67. Modellspesifikke plugg & play adapter tilgjengelig som tilleggsutstyr 
68. Kun for biler med luftfjæring 
69. Kun for biler med ABC-suspensjon 
70. Fra VIN: Turbo: 4LA83740, S: 4LA48416, V6: 4LA01526, USA Turbo: 4LA93466, USA S: 4LA6 og 
74337, USA V6: 4LA21527 
71. Kun for Multilink bakfjæring 
72. Kun for Twist-beam bakfjæring 
73. Kit inkludert støtdempere fram til modellår 2009 
74. Elektronisk dempekontroll må deaktiveres. Deaktiveringskit er inkludert i leveransen. 
75. Audi magnetisk kjøring må deaktiveres. Deaktiveringskit er inkludert i leveransen. 
76. Elektronisk demperegulering må deaktiveres. Deaktiveringskit er inkludert i leveransen. 
77. Elektronisk dempekontroll må deaktiveres. Deaktiveringskit er inkludert i leveransen. 
78. Elektronisk demperegulering må deaktiveres. Deaktiveringskit er inkludert i leveransen. 
79. For biler med 47 mm forstiver. 
80. For biler med 51 mm forstiver. 
TÜV sertifikat eksisterer. For biler med en enkelt operasjonstillatelse (EBE) er det nødvendig med 
godkjenning om § 21 StvZo. Sett uten TÜV kan bestilles for eksportmarkedet. 
intravenøst / I.d. I utvikling, vennligst ring. 
(...) Merknader i parentes kun for sett. 
AV selger av. 
Med forbehold om eventuelle tekniske revisjoner. Forbeholder seg retten til å endre 
produktspesifikasjoner. Vi tar ikke ansvar for feiltrykk 
 


