VOGTLAND ‐ vysvetlivky k poznámkam
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Miera zníženia sa redukuje o hodnotu zníženia z prvovýroby.
Klinová forma: Zníženie prednej nápravy je závisle od výbavy a motorizácie.
Od čísla podvozku 21234.
Pre jemné doladenie použite prosím originálne Mercedes‐benz podložky misiek, ktoré jestvujú v
rôznych hrúbkach (8 ‐ 23 mm).
Zosilnené prevedenie (heavy duty) pre vozidlá s plnou výbavou a s väčším než 4‐valcovým
motorom.
Pri vozidlách s rozdeľovačom brzdnej sily závislého od zaťaženia je nutné TÜV technické
prebranie napriek všeobecnému povoleniu na prevádzku.
Nie pre vozidlá s reguláciou výšky / vzduchové pruženie.
Pri vozidlách s automatickou prevodovkou Tiptronic, Multitronic je možné väčšie zníženie.
Iba pre vozidlá s plnou výbavou.
Pri XR3i žiadne dodatočné zníženie, iba tuhšie ladenie.
Pri vozidlách s 6‐valcovým motorom, napr. Golf III VR6, sa odporúča prestrojenie na športové
tlmiče pruženia. Pri sade VOGTLAND komplet podvozok je už súčasťou.
Nie pre: Kombi, Break, Caravan, Turnier, T‐Modell, Touring, Variant, Avant, Station Wagon,
Traveller.
od ABE (všeobecné povolenie na prevádzku) číslo 9138/2.
od r.v. 8/1979 použiť misku pružín s číslom dielu 171412341A.
Nie pre vozidlá s pohonom všetkých kolies.
Poprípade je potrebné použiť zmenené pružinové misky (a možno ďalšie diely) na prednej
náprave. Buď originál Volkswagen pružinové misky s číslom dielu 1H0412341 (veľká) alebo
357412341 A (malá).
Skrátené športové tlmiče pruženia sú nutné. V sade VOGTLAND komplet podvozok je už s
účasťou.
Nie pre sériové športové podvozky.
Pružiny iba pre prednú nápravu, vzadu skrutné tyče (alebo sériový pružiaci prvok).
Pružiny iba pre zadnú nápravu, vpredu skrutné tyče (alebo sériový pružiaci prvok).
Použiteľné sú všetky kombinácie diskov a pneumatík, ktoré sú atestom kolies schválené.
Poznámky a pokyny obsiahnuté v ateste od kolies sa musia dodržať, s výnimkou na dožadovanie
sa po sériovom podvozku.
Pri tuhostne nastaviteľných podvozkových sadách je tuhosť iba na prednej náprave nastaviteľná
v zabudovanom stave.
Kvôli špecifickým toleranciám je možné, že stabilizátor a hnacia polos sa budú o seba dotýkať.
Použite preto pri výškovo staviteľnom podvozku upravený stabilizátor obj. číslo 968550000 (bez
Xenon svetiel). Pri podvozku s pevným znížením použiť predlžené spojovacie tyčky stabilizátora
(VW/Audi).
Vpredu/vzadu závitom staviteľné tlmičové nohy (výškovo nastaviteľné).
Predná/zadná náprava výškovo nastaviteľná (vpredu závitom staviteľné tlmičové nohy, vzadu
pružiny s výškovým nastavením a separátne tlmiče).
Iba predná náprava výškovo nastaviteľná, vzadu pružiny a tlmiče.
Pri sériovej zostave kolies sú možno rozširovacie podložky potrebné.
Regulácia výšky sa musí deaktivovať.
Vpredu závitom staviteľné tlmičové nohy, vzadu iba tlmiče (nastavenie zadnej nápravy cez
skrutné tyče).
Tlmiče nastaviteľné v zabudovanom stave.
Tlmiče nastaviteľné iba vo vymontovanom stave.
Predné smerové svetlá (§76/756 EG), dodržat minimálnu výšku 350 mm. Alfa číslo dielu:
46226968.
Dátum produkcie 4/02 ‐ závitová tyč piestnice viditeľná, od 4/02 ‐ závitová tyč piestnice zakrytá.
Použitelné iba pre vozidlách s úchytom tlmiča M10 na zadnej náprave (1.0i, 1.2i, 1.7Di).

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
TÜV
i.V.
(…)
AV

Použitelné iba pre vozidlách s úchytom tlmiča M14 na zadnej náprave (1.4i, 1.8i, 1.3CDTI, 1.7DTi,
1.7CDTi).
Tlmič pruženia prednej nápravy: kompletná tlmičová noha pri obj.č.: 960422, 960423, 966322,
966404, 966406, 966407, 969419, 969422, 969423, 960462.
Tlmič pruženia prednej nápravy: tlmičový patrón
Tlmiče pasujú iba pre európske vozidlá.
Pri poháňanej polosi s priemerom od 42 mm, redukuje sa max. schválené zníženie o 15 mm.
Vnútorná uchytacia vzdialenosť na predných tlmičových nohách (medzi plieškami) musí byť 27
mm.
Od čísla podvozku Y na 10. mieste.
Pre vozidlá s 50 mm tlmičovou nohou.
Pre vozidlá s 55 mm tlmičovou nohou.
Pre vozidlá r.v. od 10/1991 do 5/1992 sa musia použiť horné ložiská BMW originál číslo dielu
31331090467.
Do 1998 (do VIN čísla podvozku: 8DX199999).
Spojovacie tyčky stabilizátora 968220, 968221 potrebné od zníženia 40 mm.
Po montáži podvozku je na prednej náprave nutné zkontrolovať odstup tlmičovej nohy od kolesa
(min. 5 mm), poprípade vytvoriť potrebný odstup atestovanými rozširovacími podložkami.
Audi: rok výroby do 4/2000, VW: rok výroby do 9/1999.
Audi: rok výroby od 5/2000, VW: rok výroby od 10/1999.
Nie pre 16V, rozteč úchytných dier 52 mm na prednej náprave.
Nie pre 16V, rozteč úchytných dier 54 mm na prednej náprave.
Nie pre Rallye, TD, Genty, CT, CTI, GTI.
rok výroby do 8/2004, nie pre 2.0T, 3.0V6 CDTI, bez IDS.
rok výroby od 8/2004, nie pre 2.0T, 3.0V6 CDTI, bez IDS.
Pre vozidla s uchytením v tvare očka na zadnej náprave.
Pre vozidla s uchytením vidlicového tvaru na zadnej náprave.
Nie pre vozidlá od modelového roku 2004.
Na prednej tlmičovej nohe skontrolovať rozmer uchytacích plieškov: rozteč dier 52 mm,
uchytacia vzdialenosť 23 mm.
Iba pre vozidlá s pohonom všetkých kolies (4WD).
Pri vozidlách s EDC sú potrebné ďalšie montážne diely od výrobcu vozidla. Predná náprava (aj 8‐
valcová motorizácia) BMW číslo dielu: horné uloženie 31331091709, podložka 31331116983,
manžeta 31331110196. Zadná náprava BMW číslo dielu: horné uloženie 33521091710, misa
33521090282, podložka 33521092986, chránička 31331137 932, doraz 33531091031.
Športový tlmič (súčasť dodávky) v kombinácii so sériovým vzduchovým vankúšom na zadnej
náprave.
Nie pre vozidla s elektronickou reguláciou tlmičov.
Pri všetkých vodidlách pred r.v. 6/1992 sa musia v zásade použiť zmenené horné uloženia. BMW
číslo dielu: horné uloženie 31336764947, podložka 31331116983, manžeta 31331110196.
Bez elektronickej regulácie tlmičov, bez IDS+
Pri vozidlách s reguláciou výšky sú potrebné ďalšie montážne diely od výrobcu vozidla. Audi číslo
dielu: ložisko tlmiča 8E0512121E, uloženie pružiny 8E0512149H, doraz 4B0512131Q
Vrátane vozidlovo‐špecifického konektoru.
Nastavenie tuhosti iba na prednej náprave.
Iba pre vozidlá so vzduchovým podvozkom.
Iba pre vozidlá s ABC podvozkom.
Od VIN čísla podvozku: Turbo: 4LA83740, S: 4LA48416, V6: 4LA01526, USA Turbo: 4LA93466,
USA S: 4LA6&74337, USA V6: 4LA21527
Iba pre zadnú nápravu s viacprvkovým zavesením (Multilink).
Iba pre zadnú nápravu s vlečným ramenom.
Podvozok obsahuje tlmiče pruženia do modelového roku 2009 vrátane.
TÜV atest k dispozícii. Sady bez TÜV dodatelné pre export.
V príprave, opýtajte sa.
Poznámky v zátvorke platia iba pre komplet podvozky s pevným znížením.
Výpredaj.

