
 
0 = Teknisk sertifikat er ikke tilgjengelig på dagen da denne katalogen ble skrevet ut. Vennligst 
sjekk status med oss. 
1 = Disse fjærsettene kan kun brukes med forkortede støtdempere! Vi anbefaler våre Weitec sport 
støtdempere. Se søkeliste for støtdemper foran og bak. Disse fjærsettene kan kun brukes med 
forkortede støtdempere! 
2 = Ikke for stasjonsvognmodeller (Estate / Avant / Turnier / Variant / T-modell ...). 
3 = Eksklusive modeller med 4 hjulstyring. 
4 = Eksklusive firehjulsmodeller. 
5 = Bruk kun sportsfjærer i kombinasjon med M-Tech. Senkning vil være 20mm mindre enn listet 
opp. 
6 = Ikke for kjøretøy med elektronisk spjeldstyring. 
6a = Eksklusive modeller med elektronisk spjeldstyring. Bruk vårfjærsettene, vær så snill. 
7 = Om nødvendig, bytt framstøtstopperne med originalene (delenummer 1K0 412 303F) 
8 = Eksklusive 16V / 20V / 24V og RSI. 
8a = Komplett suspensjonssett er ikke for kjøretøy med 16V / 20V / 24V motorer, vennligst bruk 
vårfjærsettet. 
9 = Vårpakken består av kun 2 forfjærer. 
10 = Ikke for biler med Audi magnetisk tur 
11 = Eksklusive modeller med automatisk nivåkontroll, eller automatisk nivå system kan justeres i 
samsvar. 
11a = Komplett fjæringssett er unntatt modeller med automatisk nivåkontroll, vennligst bruk vår 
fjæringssett. 
12 = På baksiden av disse bilene må bilrennenivået justeres nylig etter senkning 
14 = For kjøretøy med serie sportsfjæring, vennligst bruk vårt komplette suspensjonssett. 
16 = Eksklusive kjøretøy med serie sportsfjæring. 
16a = Komplett fjæringssett eksklusiv kjøretøy med serie sportsfjæring. 
18 = Vårpakken inneholder kun 2 bakfjærer. 
19 = Eksklusive V-Tec-modeller. 
20 = Veldig lav kjøretøysett. Dette settet bør kun monteres av spesialister med oppmerksomhet 
mot hjulbueavstand. Bakkeklaring er minimal. 
21 = Ikke for kjøretøy med gassdrevne motorer. 
24 = Kan bare leveres så lenge lagrene varer. 
24a = Komplett suspensjonssett kan kun leveres så lenge lagrene varer. 
25 = Ingen tysk TÜV-sertifikat vil bli levert. Bare et materiell sertifikat vil bli levert. 
26 = Ikke for biler med AMG ytelsesfjæring 
27 = Frontindikatorlysene på disse kjøretøyene må flyttes eller byttes ut. Disse kan kjøpes fra 
Produsent under bestillingsnummer 46 226 698. 
28 = Den siterte senkning kan variere på grunn av forskjellige originale gummikilder. Maksimal 
senkning kan oppnås ved bruk av enkeltpunkts gummi seter. Senkning kan justeres ved å bruke 
forskjellige gummi. 
31 = Listet senkning kan variere opptil +/- 25 mm på grunn av forskjellige modellvekter. 



32 = VR6 bare uten air condition 
33 = Bruk kun sportsfjærsett for modeller "B / C / L539, 53D, D53D" 
34 = Frontstøtdemper uten festing for rullebøyle 
35 = Listet senkning er i tillegg til serie senkning. 
37 = Den nevnte senkehastigheten kan variere. Kjøretøyene leveres fra fabrikken med forskjellige 
nedre fjærgummi pads på bakaksel. Maksimal senkning oppnås ved å bruke fjærgummipadsene 
uten innrykning. Senkehastigheten kan varieres tilsvarende ved å bruke fjærputer med en eller to 
innrykk (gummiene er kun tilgjengelige i originalen). 
38 = Også for biler med DSG (direkte girkasse) 
39 = Eksklusive GTI / GLI / GTE / GLE / GSI. 
40 = Justerbar foraksel, bakaksel består av senket sportsfjærer og sportsdempere. 
41 = Justerbare sportsdempere på bakaksel, justerbar foraksel. Høydejustering er av torsjonsstang. 
42 = I kombinasjon med originale hjul og dekk kan det være nødvendig med hjulbremser. 
44 = Kun for modeller med 45 mm strut diameter utenfor (Kan også måles når den er montert på 
kjøretøyet). 
45 = Kun for modeller med 51 mm strut diameter utenfor (Kan også måles når den er montert på 
kjøretøyet). 
46 = Spesielt sett for kjøretøy med nivåkontroll. Høyden vil bli tilpasset ved å justere 
nivelleringssensoren. 
47 = Kun for biler med avtagbare stiverinnlegg. 
48 = Maksimal akselbelastning reduseres til mengden nevnt i parentes. 
49 = Høydejustering på bakaksel over spesielle busker 
51 = Vennligst bruk vårt løftesett 24682001 for biler med Rough Road Package. Dette settet 
inneholder sterkere bakaksel støtdempere. 
52 = Eksklusive konvertible 
54 = Eksklusive "full alternativer" -modeller. 
55 = Bare "full alternativer" -modeller. 
56 = Eksklusive kjøretøy med dieselmotorer. 
57 = Eksklusive girkasse 
58 = Dette settet inkluderer ikke justerbare svingbjelker 
59 = Kun for modeller med serie sportsfjæring 
60 = "Ved" F "" modeller med ABS, må påskriften på den opprinnelige støtdemperen kontrolleres! 
Hvis dette er "BC1D34700 / 700A eller BC1F34700 på forsiden, må MA027GT-fjæringen ikke 
brukes. 
62 = Kun for modeller med chassisnummer opp til -NV199999, -N1999999, -N599999 
63 = Kun for modeller med chassisnummer opptil P1000001, P5000001, P7000001. 
65 = Eksklusive modeller med pneumatisk fjæring 
66 = Ikke avlailbar for moro / tverrmodeller eller modeller med tøffe veipakker 
67 = Eksklusive modeller med luftkondisjonering 
68 = Eksklusive modeller med ABS 
70 = Vi anbefaler at du kontrollerer forskjellen i hullene mellom vinge / fender og hjulet. Fordi 
disse varierer, virker det ofte at den faktiske senkning ikke er som sitert. 
71 = Kun for biler med en klemmediameter på 55 mm på forakselen 
72 = Kun for biler med en klemmediameter på 50 mm på forakselen 
73 = Bakre støtdempere med øyemontering. 



74 = Eksklusive Si / XR2 / XR3i / XR4-modeller. 
75 = Kjøretøy med todelt bladfjær på bakaksel må utrustes med enbladet bladfjær. (For Caddy VW 
varenr. For bladfjær vår 2K0 511 151 N for Caddy Maxi VW varenr. For bladfjær vår 2K3 511 151E) 
76 = Vennligst sjekk original spjeld delenummer: 
OE-Nr. 95.AB-18080 -.... bruk deretter sett for modeller som bygger opp til 08/95. 
OE-Nr. 96.AB-18080 -.... bruk deretter sett for modeller som bygger fra 08/95 på. 
77 = Bakre støtdempere med gaffelmontering. 
78 = forakselfjærfeste er høydejusterbar med avstandsring 
79 = Eksklusive modeller med Esprit- eller Avantgarde-pakke eller serie sportsfjæring. 
80 = Kun for 2- og 3-dørs versjoner. 
81 = Kun for 4 og 5-dørs kjøretøy. 
82 = Kun for 5-dørs versjon. 
83 = Ikke for kjøretøy med 8-sylindret motor 
84 = Kun for modeller med ABS. 
85 = Eksklusive turboladede bensinmotorer. 
86 = Kun for modeller med 2 torsjonsstenger på bakaksel. 
87 = Kun for modeller med 4 torsjonsstenger på bakaksel 
88 = Ikke for biler med stabilisator på bakaksel 
89 = Dette settet inkluderer ikke støtdempere foran. Bare løftesett og bakaksel støtdempere vil bli 
levert. 
91 = Vi anbefaler en spesiell anti-rulle bar kit (art.nr. 685 50 008) for modeller med minimale 
drivaksel diameter. 50mm. Dette er for å forbedre klaring av høyre side drivaksel. På grunn av 
bilspesifikke forskjeller er det ikke alltid gitt klaring. 
92 = Foraksel Avstander bare for biler med 47mm demping rør diameter (OE) 
93 = Ved kjøretøy med originale Nivomat-spjeld kan kun sportsfjæringssett brukes. Nivomat 
spjeldet vil bli erstattet av den medfølgende sportsdemperen. 
94 = Foraksel Avstander bare for biler med 51mm dempningsrørdiameter (WEITEC) 
95 = Dette settet inkluderer ikke støtdempere. 
96 = Ikke for biler fra 2004 og framover med standard 16 "hjul 
97 = Eksklusive G 40 modeller. 
98 = Kun for modeller med komplette stivere. For VW kan disse stengene brukes til alle typer, 
inkludert modellene med avtagbare innsatser. 
99 = Vær oppmerksom på at senkningsfrekvensen som er oppgitt i denne katalogen, blir redusert 
for modeller med original sportsfjæring. 
102 = Forfjæringsfjærer for suspensjoner og frontdempere fra modell 2002 må gjentas av nytt 
fjærbasis Audi del nr.  (4D0 412 107B) 
112 = På grunn av bilens konstruksjon kan dempingsjusteringen bare gjøres når spjeldet ikke er 
montert. Ved å endre innvendig trimme kan dette problemet unngås. 
113 = Disse fjærer / fjæringsenheter leveres med generell typegodkjenning. 
114 = Pakken inneholder våre spesielle sluttkoblinger 685 50 008 
115 = For Ultra GT-sportsfjæring med senkning fra 45mm, vennligst bytt ut svingbaresett for å 
garantere nok avstand Av høyre drivaksel. Anti-sway bar kit for biler uten Xenon frontlykter: 
varenr. 685 50 006 Pris 179, - € inkl. Mva. Anti-sving bar kit for biler med Xenon frontlykter: 
varenr. 685 50 007 Pris 199, - € inkl. MVA 



120 = På fremre akselstrenger må du måle hele avstanden til de nedre monteringsborene. Denne 
avstanden må være 72 mm. 
121 = Vennligst bytt ut svingbjelken på maks. TÜV testet senking. Dette er for nok frigjøring av 
høyre drivaksel. Anti-sway bar kit for biler uten Xenon frontlykter: varenr. 685 50 000 Pris 179, - € 
inkl. Mva. Anti-sving bar kit for biler med Xenon frontlykter: varenr. 685 50 005 Pris 199, - € inkl. 
MVA 
122 = Modeller med tåkelykter bør ha lyspærene fjernet for å overholde TÜV regelverket. 
123 = Ikke for modeller med spesiell utstyr som Camper eller Westfalia utstyr. 
Forfjæringsfjærer med spenninger og frontdempere fra modell 2002 må gjentas av nytt fjærbasis 
Audi del nr. (4D0 412 107B) 
124 = Vennligst bruk forskjellige toppmonterte modeller for et år med konstruksjon tidligere enn 
6/92 (BMW Varenr .: 31 336 764 947; Skive 31 331 116 983; Mutter 31 331 110 196) 
125 = Kun for kjøretøy med sylindriske bakfjærer. 
127 = Modeller med V6-motorer er ca. 20 mm lavere. Derfor reduseres den siterte senkning med 
20 mm 
128 = Avstanden mellom de nedre monteringshullene på frontdempene skal være 52 mm 
129 = Avstanden mellom de nedre monteringshullene på frontdempene skal være 54 mm 
130 = Kontroller at rullebjelken og styrearmene er minst 5 mm fra chassiset. Hvis ikke, bør 
chassiset endres etter behov. 
131 = For modeller med ABS, må ABS-kabelen monteres separat. 
132 = Høydejustering av bakaksel oppnås ved å justere torsjonsstengene. 
133 = Høydejustering av foraksel oppnås ved å justere torsjonsstengene. 
138 = Unntatt Long Wheel Base-versjon. 
139 = Kun for kjøretøy opptil 2,5l Diesel eller Turbo dieselmotorer. 
140 = ABE springkits: Hjul / dekkkombinasjoner som ikke er oppført i godkjenningsnummeret for 
den bilen, må bevises i henhold til §19 i StVZO. Det samme gjelder for modeller med slepestang 
som brukes til tauing. 
151 = Kun for kjøretøy med kort forakselfjæringsfjærhus, avstand fra midten av festehull til husets 
øvre kant, 310-320 mm. 
152 = Kun for kjøretøy med lang foraksel fjæring beinhus, avstand fra midten av festebolten til 
husets øvre kant, 340-350mm. 
153 = Ved senkning er det mulig at det nederste fjærseteret på stutten berører innsiden av 
hjulbue. Dette kan løses ved å endre formen på hjulbue. 
156 = Kun for kjøretøy med ESP-system. 
158 = Kun for kjøretøy med servostyring. 
164 = Støtdempere på bakaksel er ikke justert for dumping. Sportstøtdemper med en dypere 
dumpekarakteristikk vil bli levert. 
166 = Ikke egnet for kjøretøy med utvidet akselvekt. 
167 = Kun for kjøretøy med fatfjærer på bakaksel. 
170 = Kun for firehjulsmodeller (4x4, 4motion, Quattro etc.) 
171 = Også for opptatte og tunge kjøretøy modeller opptil 2810 kg tillatt maksimal vekt. 
181 = Ikke for kjøretøy med ESP-system. 
182 = Kun for kjøretøy hvor den bakre støtdemperen er festet på bunnen med en M10 bolt. 
183 = Kun for kjøretøy hvor den bakre støtdemperen er festet på bunnen med en M14 bolt 



184 = Ytterligere forakselmonteringsdeler for kjøretøy med EDC og / eller 8cyl. Motoren kreves fra 
bilen 
Produsent: foran: (BMW Delenr .: Kullager 31 331 091 709 + Spyler 31 331 116 983 + Krage 31 331 
110 196), bak: (BMW Teile-Nr. Dobbelthjul 33 521 091 710 + 33 521 090 282 + vaskemaskin 33 521 
092 986 + støvdeksel 31 331 137 932 + støtstopp 33 531 091 031 
185 = For bakaksel skal sport støtdempere leveres, fabrikkens luftfjær vil opprettholde. Senkning 
av kjøretøyet må gjøres i henhold til instruksjonene. 
186 = For å garantere maksimal senkning av minimumsavstanden til FA-indikatorlampen (350 mm) 
og dagslyset (250 mm) utover STVZO, må de endres 
187 = Ved kjøretøy utstyrt med elektronisk spjeld DCC, må den elektroniske dempekontrollen 
deaktiveres. Deaktiveringskit KW Artikkelnr. 68510141, Pris 299, - € inkl. MVA 
188 = Ved kjøretøy utstyrt med audi magnetisk kjøring, må den elektroniske dempereguleringen 
deaktiveres. Deaktiveringskit KW Artikkelnr. 68510124, pris 299, - € inkl. MVA 
189 = Ved kjøretøy utstyrt med elektronisk demping må den elektroniske dempekontrollen 
deaktiveres. Deaktiveringskit KW Artikkelnr. 68510144, Pris 299, - € inkl. MVA 
190 = Ved kjøretøy utstyrt med elektronisk demping må den elektroniske dempreguleringen 
deaktiveres. Deaktiveringskit KW Artikkelnr. 68510180, Pris 299, - € inkl. MVA 
191 = Bare for kjøretøy med luftfjæring. Bilens nivå må justeres hos en autorisert butikk. 
192 = Ved kjøretøy utstyrt med elektronisk demping må den elektroniske dempreguleringen 
deaktiveres. Deaktiveringskit KW Artikkelnr. 68510145, Pris 299, - € inkl. MVA 
193 = Kjøretøy med todelt bladfjær på bakaksel må utrustes med enbladet bladfjær. (VW varenr. 
For bladfjær vår 2K0 511 151 N) 
194 = 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). 
195 = Ved kjøretøy utstyrt med elektronisk demping må den elektroniske dempekontrollen 
deaktiveres. Deaktiveringskit KW Artikkelnr. 68510175 (unntatt OPC) / 68510228 (kun OPC), Pris 
299, - € inkl. MVA 
196 = Ved kjøretøy utstyrt med elektronisk demping må den elektroniske dempereguleringen 
deaktiveres. Deaktiveringskit KW Artikkelnr. 68510213, Pris 399, - € inkl. MVA 
197 = VA- Strut med 10mm Bolt 
198 = VA- strut med 12mm bolt 
199 = Ved kjøretøy utstyrt med elektronisk demping må den elektroniske dempekontrollen 
deaktiveres. Deaktiveringskit KW 
Part-no. 68510253, Pris 299, - € inkl. MVA 
200 = Kun for biler med uavhengig aksel (uavhengig wishbone-konstruksjon) 
201 = Kun for biler med torsjonsstråleaksel (fast aksel) 
202 = For justering av bakakselkammeret anbefaler vi at du installerer bilspesifikk justerbar 
kontrollert armsett fra KW. KW 
Part-no. 68510021, Pris 299, - € inkl. MVA 
203 = Ikke for modeller med komplette stiver på bakaksel. Kun for biler med separate fjærer og 
dempere 
207a = Suspensjonssett er ikke for kjøretøy med Xenon-frontlykter. Bruk vårfjærsettene, vær så 
snill. VA = foraksel | HA = bakaksel | Pris inkl. 19% moms 



 


