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Je to nejspíš právě tou zvláštní kombinací vědomí naší tradice, hrdosti, 
úsilí o dokonalost a našeho zápalu pro maximální výkon, čím se podvozky 
BILSTEIN a tlumiče pérování BILSTEIN odlišují. Naprosto každý výrobek, 
který vyvíjíme, v sobě nese veškeré zkušenosti z více než 60 let výroby 
originálních dílů a poznatky získané za více než 50 let závodění.  
Díky tomuto zvláštnímu odkazu má každý z našich podvozků a každý  
z našich tlumičů pérování vlastní duši. Právě proto všechny výrobky, 
které vyvíjíme, procházejí nejen špičkovými zkušebními postupy, ale jsou 
dále individuálně dolaďovány během silniční zkoušky podle standardů 
společnosti BILSTEIN. Tak můžeme zajistit unikátní zážitek z jízdy se 
značkou BILSTEIN pro originální díly, seriové náhrady, tuning a motoris- 
tický sport. Zvýšené úsilí se vyplatí. Početná ocenění na poli nejlepší 
značky a skvělé úspěchy v motoristickém sportu hovoří samy za sebe. 
Seznamte se na následujících stránkách s celou produktovou nabídkou 
společnosti BILSTEIN.

Jsme odlišní.
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Legendy se vypráví na základě činů. Takových činů, které dláždí cestu 
změně. Vývojem jednoplášťového plynokapalinového tlumiče pérování pro 
sériovou výrobu před více než 60 lety jsme položili základ pro vznik 
plynokapalinové technologie jako standardu v automobilovém inženýrství. 
Výsledkem je bezpečnější, pohodlnější a dynamičtější jízda.

Jezdci Formule 1 jako Niki Lauda a Alain Prost, vítězové 24 h Le Mans 
Jacky Ickx a Hans-Joachim Stuck, šampion rallye Walter Röhrl nebo vítěz 
DTM Bernd Schneider se stali motoristickými legendami také zásluhou 
technologií společnosti BILSTEIN. Dnes stojíme znovu na startu, např. 
jako oficiální partner stájí Aston Martin Racing nebo Black Falcon.

Ceníme si naší tradice a milujeme svoji práci! Jsme nadšeni našimi 
zákazníky, jejich individuálními potřebami a naší nekompromisní kvalitou 
– od originálních dílů přes seriové náhrady po motoristický sport.

Vychutnejte si sami skvělý zážitek z jízdy se značkou BILSTEIN!

Drive the Legend.
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VŠECHNO
KROMĚ  
STANDARDU.

Technologie.

Máme důvěru nejvýznamnějších světových automobilových 
značek – a oprávněně: Naše technologie jsou cokoli, jen ne 
standardní. Jsou synonymem průkopnického ducha nás, 
zaměstnanců společnosti BILSTEIN, jsou milníkem našeho 
vývoje a trvalou vlastností našich výrobků. Používají se tam, 
kde dávají smysl a kde to vyžadují nároky kladené na naše 
výrobky.

Zvláštní vybavení.

Vždy o krok napřed a vždy se zřetelem k potřebám našich 
zákazníků. Tím se společnost BILSTEIN liší od jiných,  
a navíc tento přístup prosazujeme i při vývoji významných 
vylepšení v oblasti volitelného vybavení, což dále zlepšuje 
naše výrobky. U jednotlivých výrobků lze vybírat volitelné 
vybavení s cílem zvýšit individuální komfort.
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Stručný přehled naší 
technologie:

BILSTEIN DampMatic®.Dvouplášťová technologie 
BILSTEIN..

BILSTEIN DampTronic®.Jednoplášťová technologie 
BILSTEIN.

BILSTEIN ridecontrol ®.BILSTEIN-Triple-C-Technology®.

BILSTEIN iRC®. Zaoblený závit BILSTEIN.

Jednocestné nastavení 
BILSTEIN.

Plynokapalinová technologie 
BILSTEIN.

Dvoucestné nastavení BILSTEIN.Vzduchové odpružení 
BILSTEIN.

Nastavení jízdní výšky BILSTEIN.Silniční zkouška BILSTEIN.

Řada s výškově stavitelným podvozkem.Originální díly BILSTEIN.
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Kvalita v sériích.

Kdyby specifi cké originální díly neexistovaly, bylo by potřeba 
je pro nás vynalézt. Už více než 60 let jsme upřednostňovaným 
partnerem renomovaných výrobců automobilů při vývoji 
systémů podvozků a tlumičů pérování – a to jak výrobců 
v prémiovém segmentu, tak velkoobjemových výrobců. 
O naše výrobky a naše zkušenosti je velký zájem, ať už jde 
o vývoj komponent podvozků pro sériovou výrobu, vysoce 
výkonných podvozků pro motoristický sport nebo o tvorbu 
vysoce kvalitních opravárenských řešení pro sériové 
náhrady. Naše komplexní produktová nabídka s vysokým 
pokrytím trhu a dostupností zahrnuje vše – od originálních 
náhradních dílů přes tuning po motoristický sport. 
Díky tomu našim zákazníkům poskytujeme legendární jízdní 
zážitek BILSTEIN po celou dobu životnosti vozidla.

Originální díly BILSTEIN. 
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Trik s tlakem.

U tradičních olejových tlumičů pérování může extrémní zátěž 
vést k pěnění oleje, v jehož důsledku může dojít ke snížení 
tlumicí síly až o 35 %. Už na počátku 50. let minulého století 
jsme vyvinuli plynokapalinovou technologii BILSTEIN jako 
řešení tohoto problému. Od první instalace jednoplášťového 
plynokapalinového tlumiče pérování v sériově vyráběných 
vozidlech společnosti Mercedes-Benz v roce 1957 jsme 
pevně zavedli plynokapalinovou technologii do konstrukce 
automobilů – v jednoplášťovém a dvouplášťovém provedení. 
To znamená spolehlivé tlumení nárazů a pérování při 
jakémkoli zatížení a přidanou bezpečnost v dynamických 
jízdních situacích. Plynokapalinové tlumiče pérování 
BILSTEIN zajišťují vysokou trakci a přesnou ovladatelnost  
i při maximální zátěži.

Plynokapalinová  
technologie BILSTEIN.

Olej může během 
provozu pěnit. 
Tlumič pérování 
může ztratit svoji 
tlumicí sílu.

Olej je pod 
tlakem a 
nepění.

Plynokapalinové  
tlumiče.

Olejové tlumiče.
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Ne všechny vzduchové pružiny jsou stejné.

A opět jsme byli průkopníky ve výrobě originálních dílů 
a v oblasti sériové náhrady jsme zůstali vůdčí 
technologickou silou dodnes. Vzduchové pružiny 
BILSTEIN zajišťují nejen tlumení a pérování, ale také 
kontrolu výšky. Protitlak v plynových polštářích zajistí 
obvyklou jízdní výšku i při proměnlivé zátěži. Vzduchové 
pružiny BILSTEIN jsou k dispozici v pasivním a aktivním 
provedení. Zatímco pasivní systémy vzduchového 
odpružení umožňují pouze jedno nastavení tlumení, 
aktivní vzduchové pružiny nabízejí k výběru přesné 
charakteristické křivky. Mezi sportovními a komfortními 
vlastnostmi může přepínat buď řidič, nebo si optimální 
charakteristiku volí během milisekund přímo systém 

vozidla. Pouze příslušná technologie 
originálních dílů BILSTEIN nabízí jízdní 
zážitek jako první den po vyjetí z 
autosalonu.

Vzduchové pružiny BILSTEIN jsou 
vyráběny ze 100% nových dílů; udržují 
konstantní tlumicí odpor za každého 
tlaku a mají vysoké rezervy výkonu pro 
maximální bezpečnost; jsou k dispozici 
pro pasivní i aktivní systémy 
vzduchového odpružení.

charakteristiku volí během milisekund přímo systém 
vozidla. Pouze příslušná technologie 
originálních dílů BILSTEIN nabízí jízdní 
zážitek jako první den po vyjetí z 
autosalonu.

Vzduchové pružiny BILSTEIN jsou 
vyráběny ze 100% nových dílů; udržují 
konstantní tlumicí odpor za každého 
tlaku a mají vysoké rezervy výkonu pro 
maximální bezpečnost; jsou k dispozici 
pro pasivní i aktivní systémy 
vzduchového odpružení.

Vzduchové odpružení BILSTEIN.
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Teoreticky dobré nám nestačí.

Není třeba zdůrazňovat, že používáme nejmodernější měřicí 
a zkušební postupy pro zjišťování objektivních kritérií, 
jako jsou bezpečnost, zatížení, chování při brzdění a řízení, 
dynamická jízda a jízdní pohodlí. Vedle technických 
vlastností je pro nás důležité i lidské hledisko: jaký má z toho 
pocit řidič. Všechny naše vysoce výkonné tlumiče pérování, 
vzduchové moduly a sportovní a výškově nastavitelné 
podvozky procházejí přísnými zkouškami na Nürburgringu 
nebo v našem vlastním zkušebním centru v Papenburgu. 
Jen v tom případě, kdy se naši zkušební inženýři shodnou, 
že při zkušebním programu s různými jízdními situacemi 
bylo dosaženo optima, mohou testované výrobky nést 
označení BILSTEIN – tento název je synonymem legendárního 
jízdního zážitku BILSTEIN. Od lidí pro lidi.

Silniční zkouška BILSTEIN.
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Dvouplášťová technologie.

BILSTEIN jednoplášťová / 
„upside down“ technologie

Perfektní tlumení každý den.

Více než 90 % všech sériově vyráběných vozidel je 
standardně vybaveno dvouplášťovými tlumiči pérování. 
U tlumičů pérování s dvojstěnnou dvouplášťovou 
technologií rozděluje píst vnitřní olejovou komoru na dvě 
pracovní komory. Při nárazu píst vtlačí olej do horní 
pracovní komory a do vyrovnávací komory mezi válcem 
a trubkou pláště. Během odskoku má tlumení na starost 
pístní ventil. Díky přenosu technologie ze sériové výroby 
nabízí náš program dvouplášťových tlumičů pérování 
BILSTEIN důkladně testovanou kvalitu originálních dílů 
pro sériovou náhradu

Originální vysoce výkonná zařízení. 

Originální a nejlepší: Naše jednoplášťové plynokapali-
nové tlumiče pérování BILSTEIN byly prvními v sériové 
výrobě a zůstaly až dodnes upřednostňovaným 
zařízením určeným pro vysoce náročné situace:

Ať už se jedná o špatné jízdní podmínky, náročná 
zatížení, provoz s přívěsem, sportovní jízdu, nebo 
motoristický sport – jednoplášťová technologie 
BILSTEIN poskytuje vyšší tlumicí sílu díky většímu 
efektivnímu povrchu pístu, snazší manipulaci, 
konzistentně vyššímu výkonu a delší životnosti. 
Flexibilní možnosti instalace jednoplášťové technolo-
gie dávají inženýrům možnost zvolit perfektní polohu 
instalace. U technologie BILSTEIN „upside down“ se 
pístnice instaluje v dolní části těla trubky. Chromovaná 
trubka odolná proti opotřebení se pohybuje nahoru 
a dolů v třecích ložiscích. Díky tomu jsou podpůrné 
a příčné síly rozloženy na velké ploše a torzní síla mezi 
kolem a karoserií se zvyšuje.
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1. vrstva

3. vrstva

2. vrstva

Vrstva za vrstvou.

Technologie BILSTEIN-Triple-C-Technology® označuje 
vysoce účinnou trojvrstvou povrchovou úpravu.  
Byla speciálně vyvinuta pro účinnou ochranu proti korozi  
u našich nastavitelných podvozků a optimalizovaná při 
zkoušce životnosti podle normy DIN 50021 SS. Dokonce 
ani více než 600 hodin v solné komoře nepředstavovalo 
pro naši speciální povrchovou úpravu žádný problém.  
Pro porovnání: Závit z nerezové oceli vydrží tento zkušební 
postup 418 hodin.

• 1. vrstva: Speciální zinková slitina zajistí vynikající 
přilnavost k podkladu a dlouhodobou ochranu proti 
korozi

• 2. vrstva: Homogenní střední vrstva změní dolní 
zinkovou vrstvu na zcela utěsněný povrch

• 3. vrstva: Perfektní povrchová úprava a maximální 
ochrana proti mechanickému opotřebení a korozi

BILSTEIN-Triple-C-Technology®.
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Perfektní rovnováha.

V porovnání s tradičními závity jsou tyto závity kulaté 
a nemají ostré hrany. To znamená, že závit je méně náchylný 
k opotřebení v důsledku vlivů prostředí, jako jsou nečistoty 
nebo posypová sůl. Závit lze hladce a bezpečně nastavovat 
i po jeho instalaci na vozidle.

Flexibilita bez problémů.

Naše nastavitelné tlumiče pérování se závitovým pouzdrem 
s certifi kátem dílů poskytují bezkonkurenční fl exibilitu. 
Kulaté závity ve spojení se sportovními pružinami při 
optimálním fi xním předpětí umožňují rychlé a snadné 
nastavení, které zajistí maximální stabilitu v jakékoli situaci.

Zaoblený závit BILSTEIN.

Řada se stavitelným podvozkem.
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Perfektně vyladěný sport. 

Jednocestné nastavení BILSTEIN, založené na 
jednoplášťové technologii BILSTEIN, nabízí snadné 
nastavení tlumicí síly na místě otáčením nastavovacího 
prvku na tlumiči pérování. Deset patrných kliknutí 
poskytuje jasnou haptickou zpětnou vazbu. 
Nastavením odskoku a dorazu současně můžete skvěle 
vyladit jízdní vlastnosti podle svých individuálních 
potřeb. To znamená, že s naším jednocestným 
nastavením BILSTEIN si užijete sportovní jízdu tím 
nejlepším způsobem.

Jednocestné nastavení BILSTEIN.
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Dvoucestné nastavení BILSTEIN.

Maximální fl exibilita. Maximální sport.

Maximální měkkost nebo maximální tvrdost 
– dvoucestné nastavení BILSTEIN představu-
je komplexní řešení pro sportovní nadšence: 
snadné ruční nastavení tlumicí síly a 
samostatné nastavení odskoku a dorazu na 
jasně viditelné přesné stupnici. Dvoucestné 
nastavení BILSTEIN v rozsahu od 1 (měkké) 
do 10 (tvrdé) umožňuje až 100 různých 
úrovní nastavení s jasnými rozdíly.
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Začlenit změnu perspektivy.

Naše sady tlumičů s nastavením výšky testují naši inženýři 
důkladně a s různými možnostmi vybavení tak dlouho, 
dokud nedosáhnou naprosto optimálních vlastností.  
Teprve poté, co jsme 100% přesvědčeni o jejích jízdních 
vlastnostech, komfortu, vhodnosti ke každodennímu 
používání, vzhledu, aerodynamice, jízdě na plný plyn, 
zbytkovém propružení, světlé výšce a úhlu sklonu,  
může sada tlumičů nést označení BILSTEIN.

Naše sady tlumičů, které jsou uzpůsobeny na míru 
každému vozidlu, obsahují vždy čtyři pružiny a čtyři  
tlumiče pérování.

Naše zkrácené a prodloužené tlumiče pérování  
v kombinaci s vhodnými pružinami zajistí požadovaný 
účinek.

Nastavení jízdní výšky  
BILSTEIN.
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BILSTEIN DampMatic®.

Bezpečné a pohodlné.

Ve spolupráci se společností Mercedes-Benz jsme 
vyvinuli systém nastavení tlumicí síly BILSTEIN 
DampMatic®. Při nižších rychlostech automaticky 
snižuje tlumicí sílu, a zajišťuje tak vyšší jízdní pohodlí. 
Pokud jsou pohyby intenzivnější, tlumicí síla se 
zvyšuje, a tím se zlepšuje stabilita vozidla. Výsledkem 
jsou vysoké rezervy výkonu, maximální bezpečnost a 
také ideální sériové náhradní díly pro všechna vozidla 
Mercedes-Benz vybavená systémem BILSTEIN 
DampMatic®.

Princip BILSTEIN DampMatic®

Malá amplituda
Obtok otevřený
 Tlumič měkký

Objemový průtok přes 
obtok DampMatic®

Řídicí píst DampMatic®

Částečný objemový 
průtok přes hlavní píst

Velká amplituda
Obtok uzavřený 
Tlumič tvrdý

Řídicí píst 
DampMatic® na limitu

Celkový objemový 
průtok přes hlavní 
píst
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BILSTEIN DampMatic®. BILSTEIN DampTronic®.

Děláme to pro vás.

Náš aktivní systém tlumení BILSTEIN DampTronic®, 
spočívající v praktickém plug & play řešení, nabízí 
ideální vylepšení pro vozidla s továrně osazenými 
elektronickými systémy nastavování. Během jízdy 
snímače nepřetržitě monitorují vibrace a předávají 
informace do centrální řídicí jednotky a tlumičů 
pérování. To znamená, že se vozidlo soustavně a 
automaticky přizpůsobuje silničním podmínkám – 
pro perfektní řízení trakce a stabilní ovladatelnost. 
Naše široká nabídka sériových náhradních dílů 
zahrnuje velký výběr pro značky jako Mercedes-Benz, 
BMW, Porsche a mnoho dalších. 

Nekonečně 
variabilní

Princip BILSTEIN DampTronic®

Uzavírací ventil 
(obtok) uzavřený

Objemový průtok přes 
hlavní píst 

(vlastnosti tvrdosti / 
tradiční ventilový systém)

Nastavení tlumiče: tvrdé Nastavení tlumiče: měkké

Uzavírací ventil 
(obtok) otevřený

Obtokový proud přes 
ventil DampTronic®

Částečný objemový 
průtok přes hlavní píst
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Čistá individualita.

Vychutnat si zážitek z jízdy, dostat maximum z každé zatáčky 
– osobní požadavky na systém zavěšení se mohou obrovsky 
lišit. BILSTEIN ridecontrol® je ztělesněním individuality. 
Systém nabízí snadný způsob, jak rekonfi gurovat nastavení 
zavěšení pouhým stiskem tlačítka na palubní desce. 
Aktivací režimu „Sport“ získáte vynikající jízdní dynamiku 
od pevného startu a maximální výkonnostní rezervy, i když 
jedete na plný plyn.

BILSTEIN ridecontrol®.
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Absolutně chytrá volba. 

Proč mačkat tlačítka ve voze, když máte chytrý telefon? 
Modul BILSTEIN iRC® s 3D-G snímačem zrychlení umožňuje 
aktivně a individuálně nakonfi gurovat zavěšení pomocí 
aplikace v telefonu pro systémy zavěšení BILSTEIN 
ridecontrol®. Pomocí volitelných režimů „comfort+“, 
„sport+“ a „auto“ můžete nastavit optimální jízdní 
vlastnosti v reakci na libovolný požadavek nebo jízdní 
situaci. Aplikace, která je kompatibilní se všemi systémy 
iOS a Android, si získala název BILSTEIN díky svým 
doplňkovým možnostem nastavení pro odchylky úhlů, 
prahy zrychlení (příčný, podélný, vertikální) a samozřejmě 
doby řízení. Stále zůstává možnost použít k přepínání 
tlačítko na palubní desce.

BILSTEIN iRC®.
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Přesně padnoucí příslušenství.

U tlumičů pérování jsou důležité vnitřní hodnoty, ale každý tlumič je jen 
tak dobrý, jak dobré je jeho příslušenství a servisní díly. S BILSTEIN B1 
nabízíme širokou škálu příslušenství, které je perfektně uzpůsobeno 
našim tlumičům, a to doslova pro každý model vozidla v nekompromisní 
kvalitě výrobce originálních dílů: horní uložení, prachovky a dorazy.

Stručný přehled přínosů výrobku:

• Všechny díly jsou perfektně uzpůsobené 
našim tlumičům pérování BILSTEIN

• Široká nabídka horních uložení doslova pro 
každý typ vozidla

• Originální servisní díly BILSTEIN ve vysoké 
kvalitě originálního výrobce

BILSTEIN B1.
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BILSTEIN B2.

Prostě dobré.

Náš program BILSTEIN B2 nabízí vše pro jednoduché a nákladově 
efektivní sériové náhrady olejových tlumičů v osvědčené kvalitě výrobce 
originálních dílů, a proto se skvěle hodí pro cenově výhodné opravy v 
případě normálního používání vozidla.

Stručný přehled přínosů výrobku:

• Pouze osvědčená kvalita originálních dílů

• Příznivá cenová alternativa na nejvyšší úrovni

• Přenos technologií ze sériové výroby
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BILSTEIN B3.

Pružiny ve své vlastní třídě.

Jakožto úspěšný dodavatel originálních dílů renomovaným výrobcům 
vozidel víme přesně, co se od nás požaduje: kvalita bez kompromisů. 
A tato zásada platí i pro naši řadu náhrady sériových pružin BILSTEIN B3.

Stručný přehled přínosů výrobku:

• Inovativní technické designy jako koncová oka, tvary 
miniblokových pružin a centrální silové provedení

• Vysoce kvalitní chrom-vanadiová nebo chrom-
silikonová ocel pro extrémně vysokou pevnost

• Ustalování za tepla po tváření účinně brání 
výškovým ztrátám

• Pečlivá povrchová komprese a povrchová 
úprava pro dlouhou životnost

• Nekompromisní kvalita originálních dílů: 
provedení pružiny stejné jako u sériové výroby

• Komplexní produktová nabídka s vysokým 
pokrytím trhu a dostupností
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BILSTEIN B4.

Na tlaku plynu záleží!

Před 60 lety jsme vyvinuli jednoplášťový plynokapalinový tlumič pérování 
pro sériovou výrobu. BILSTEIN B4 je k dispozici prakticky pro každý model 
osobního vozu – v jednoplášťovém i dvouplášťovém provedení tlumiče 
pérování!

Stručný přehled přínosů výrobku:

• Vysoké výkonové rezervy pro maximální 
bezpečnost

• Optimální zážitek z jízdy jako v první den

• Vysoká kvalita originálních dílů

• Konstantní tlumicí síla při každém zatížení

• Vysoká trakce a přesná ovladatelnost díky 
plynokapalinové technologii BILSTEIN

• Komplexní produktová nabídka s vysokým 
pokrytím trhu a dostupností
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Vzduchový modul BILSTEIN B4.

Důvěřujte výrobci originálních dílů!

V úzké spolupráci se společností Mercedes-Benz jsme vyvinuli vzduchový 
modul BILSTEIN B4 pro maximální jízdní komfort. Revoluční provedení 
zajišťuje tlumení, zavěšení a kontrolu výšky v jediném dílu. Vzduchový 
modul BILSTEIN B4 je k dispozici pro aktivní a pasivní systémy, a je proto 
ideální sériovou náhradou pro perfektní zážitek z jízdy jako v první den.

Stručný přehled přínosů výrobku:

• 100% funkčnost jako v první den

• 100% nové díly pro maximální stabilitu a 
spolehlivou bezpečnost

• 100% nekompromisní kvalita originálních 
dílů

• 100% komfort

• K dispozici pro všechny systémy vzduchového 
odpružení – aktivní a pasivní

• Individuálně vyladěné při silniční zkoušce 
BILSTEIN

Stručný přehled přínosů výrobku:

100% nové díly pro maximální stabilitu a 

100% nekompromisní kvalita originálních 

K dispozici pro všechny systémy vzduchového 

Individuálně vyladěné při silniční zkoušce 
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BILSTEIN B6.

Lepší než originál. 

Ideální plynokapalinový tlumič pérování pro ty, kteří odmítají kompromis, 
ať z hlediska výkonu, nebo pohodlí, a to i když tlak stoupá. Náš žlutý 
tlumič pérování BILSTEIN B6 poskytuje lepší kvalitu sériové náhrady pro 
vyšší nároky.

Stručný přehled přínosů výrobku:

• Vyšší výkonové rezervy a delší životnost, 
a to i při tahání návěsů a přívěsů nebo během 
častých jízd s nákladem

• Optimální adheze a zlepšená stabilita v jízdním 
pruhu při každodenních i extrémních situacích

• Citelně zlepšená bezpečnost a výkon bez 
dodatečné výměny pružiny (možnost použití 
sériové pružiny)

• Vysoká trakce a přesnější ovladatelnost díky 
plynokapalinové technologii BILSTEIN

• Možnost využití jednoplášťové „upside-down“ 
technologie BILSTEIN

• Individuálně vyladěné při silniční zkoušce 
BILSTEIN

• Nevyžaduje certifi kaci dílů
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BILSTEIN B6 4600. 

Vysoký výkon, když silnice skončí.

Náš BILSTEIN B6 4600 je ideální plynokapalinový tlumič pérování pro 
všechny ty, kteří se cítí jako doma na silnici i mimo ni. Přesné nastavení 
omezuje nekontrolovaný pohyb vozidel s vysokou karoserií, jako jsou 
SUV a lehké nákladní vozy. Zajišťuje vyšší přesnost řízení a nosnost 
zavěšení. Výsledkem je lepší kontrola nad vozidlem, bezpečnější 
ovladatelnost a lepší trakce.

Stručný přehled přínosů výrobku:

• Optimální adheze a zlepšená stabilita v jízdním 
pruhu při každodenních i extrémních situacích

• Vyšší výkonové rezervy a delší životnost, 
a to i při tahání přívěsů nebo jízdě mimo silnici

• Citelně zlepšená bezpečnost

• Není vyžadována žádná změna pružiny (je 
možné použít sériovou pružinu)

• Plynokapalinová technologie BILSTEIN

• Možnost využití jednoplášťové „upside-down“ 
technologie BILSTEIN

• Individuálně vyladěné při silniční zkoušce 
BILSTEIN

• Nevyžaduje certifi kaci dílů
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BILSTEIN B8.

Ukázkový sportovec.

Naše plynokapalinové tlumiče BILSTEIN B8 nabízejí skvělé vylepšení 
výkonu, které jde ruku v ruce se sportovním vzhledem snížených 
podvozků. Speciálně zkrácené vysoce výkonné tlumiče zaručí požadova-
ný tah pružiny u nižších pružin, a tím podporují sportovní a dynamický 
zážitek z jízdy.

Stručný přehled přínosů výrobku:

• Vhodné prakticky pro všechny snížené sady 
pružin a sériově vyráběné sportovní podvozky

• Citelně zlepšená bezpečnost a sportovní využití 
při dodatečné výměně pružin (snížení výšky)

• Sportovní přístup s vysokou úrovní komfortu

• Přesná manipulace a optimalizovaná kontrola 
nad vozidlem

• Plynokapalinová technologie BILSTEIN

• Možnost využití jednoplášťové „upside-down“ 
technologie BILSTEIN

• Individuálně vyladěné při silniční zkoušce 
BILSTEIN

Citelně zlepšená bezpečnost a sportovní využití 
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BILSTEIN B8 5100. 

Pozvedne vás na novou úroveň. 

Ideální tlumič, když potřebujete větší světlou výšku a nekompromisní 
trakci. Díky svému delšímu provedení se BILSTEIN B8 5100 skvěle hodí 
do zvedacích souprav pro SUV a lehké nákladní vozy. Vychutnejte si 
perfektní zážitek z jízdy s BILSTEIN, a to i mimo silnici.

Stručný přehled přínosů výrobku:

• Vyšší výkonové rezervy a delší životnost, 
a to i při tahání přívěsů nebo jízdě mimo silnici

• Optimální adheze a zlepšená stabilita v jízdním 
pruhu při každodenních i extrémních situacích

• Citelně zlepšená bezpečnost

• Perfektní v kombinaci se zvedacími soupravami

• Plynokapalinová technologie BILSTEIN

• Možnost využití jednoplášťové „upside-down“ 
technologie BILSTEIN

• Individuálně vyladěné při silniční zkoušce 
BILSTEIN

• Volitelný zásobník oleje zvyšuje výkon a současně 
zlepšuje chlazení, a to i při vyšší zátěži
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BILSTEIN B12 Pro-Kit.

Čtyřikrát silnější.

Náš podvozek BILSTEIN B12 Pro-Kit umožňuje snížení vozů až o 40 mm. 
Vyznačuje se skvělou kombinací sportovní dynamiky, působivého 
vzhledu a zatížitelnosti. Toto vše umožňují přesně zkrácené vysoce 
výkonné tlumiče pérování BILSTEIN B8. Během silničních zkoušek 
BILSTEIN byly tyto tlumiče optimálně sladěny s pružinami EIBACH 
zabudovanými do podvozku.

Stručný přehled přínosů výrobku:

• Přesná odezva, vynikající jízdní dynamika 
a vysoké rezervy bezpečnosti

• Rovnoměrné snížení až o 40 mm

• Výkonná pružina zavěšení EIBACH Pro-Kit 
s progresivními vlastnostmi

• Optimální, přesné sladění pružiny a tlumiče při 
silniční zkoušce BILSTEIN

• Plynokapalinová technologie BILSTEIN

• Možnost využití jednoplášťové „upside-down“ 
technologie BILSTEIN

• Certifi kát k dílům

• Rozsáhlá produktová nabídka

Optimální, přesné sladění pružiny a tlumiče při 

Možnost využití jednoplášťové „upside-down“ 
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BILSTEIN B12 Sportline.

Pro milovníky silnic. 

Náš podvozek BILSTEIN B12 Sportline umožňuje snížení vozů až o 50 mm 
a působivým způsobem kombinuje všechny výhody vysoce výkonných 
tlumičů BILSTEIN B8 se sportovně tuhými tlumicími pružinami EIBACH. 
Během silničních zkoušek BILSTEIN byly tyto dvě součásti přesně vzájemně 
vyladěny. Podvozek nabízí nejen maximální dynamický vzhled, ale také 
spoustu výkonových rezerv – a to i když jedete na plný plyn.

Stručný přehled přínosů výrobku:

• Přímá odezva, příznivá dynamická jízda 
a sportovní vzhled

• Rovnoměrné snížení až o 50 mm

• Tlumicí pružiny EIBACH Sportline Performance 
Sport s progresivními vlastnostmi

• Optimální, přesné sladění pružiny a tlumiče 
při silniční zkoušce BILSTEIN

• Plynokapalinová technologie BILSTEIN

• Možnost využití jednoplášťové „upside-down“ 
technologie BILSTEIN

• Certifi kát k dílům

• Rozsáhlá produktová nabídka
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BILSTEIN B14.

Přibližte se k vozovce.

Teď se můžete dostat tak blízko k vozovce, že prakticky ucítíte asfalt. 
Každá součást prošla silniční zkouškou BILSTEIN v podmínkách 
motoristického sportu a byla individuálně vyladěna, což znamená, 
že nastavitelný podvozek BILSTEIN B14 poskytuje na silnici vzrušující 
výkon. Se snížením cca o 30 až 50 mm vpředu a vzadu vám poskytne 
maximální fl exibilitu a individualitu.

Stručný přehled přínosů výrobku:

• Možnost nastavení závitového pouzdra 
u obou náprav až o 20 mm přímo na místě

• Snížení cca o 30 až 50 mm vpředu a vzadu

• Podvozek prošel silniční zkouškou BILSTEIN 
v podmínkách motoristického sportu a vyladěním

• Povrchová úprava pomocí Triple-C-Technology®

pro dlouhodobou odolnost proti korozi

• Kvalitní sportovní pružiny vyrobené z vysoce 
odolného materiálu

• Plynokapalinová technologie BILSTEIN

• Možnost využití jednoplášťové „upside-down“ 
technologie BILSTEIN

• Certifi kát k dílům

v podmínkách motoristického sportu a vyladěním

Povrchová úprava pomocí Triple-C-Technology®
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BILSTEIN B16.

Stručný přehled přínosů výrobku:

• Jednoduché nastavení tlumicí síly

• Možnost nastavení závitového pouzdra u obou 
náprav přímo na místě

• Snížení cca o 30 až 50 mm vpředu a vzadu

• Robustní lehké provedení s diskovými pružinami a 
pojistnými maticemi vyrobenými ze speciální 
hliníkové slitiny

• Povrchová úprava pomocí Triple-C-Technology®

pro dlouhodobou odolnost proti korozi

• Robustní kulatý závit pro snadnou manipulaci

• Kvalitní sportovní pružiny vyrobené z vysoce 
odolného materiálu pro spolehlivou a dlouhou 
životnost

• Plynokapalinová technologie BILSTEIN

• Možnost využití jednoplášťové „upside-down“ 
technologie BILSTEIN

• Certifi kát k dílům

Možnost nastavení závitového pouzdra u obou 

Robustní lehké provedení s diskovými pružinami a 
pojistnými maticemi vyrobenými ze speciální 

Povrchová úprava pomocí Triple-C-Technology®

Robustní kulatý závit pro snadnou manipulaci

odolného materiálu pro spolehlivou a dlouhou 

Možnost využití jednoplášťové „upside-down“ 

Zaměřeno na individuální výzvu.

Náš nastavitelný podvozek BILSTEIN B16 nabízí mechanické paralelní 
nastavení úrovně odskoku a dorazu, které zapadne do libovolného z 
deseti jasně přístupných nastavení polohy. Jednoduché nastavení 
tlumicí síly vám poskytne maximální míru individuality.
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BILSTEIN Clubsport.

Z lásky k motoristickému sportu a k silnici.

Podvozek BILSTEIN Clubsport využívá know-how z motoristického 
sportu, které přenáší v poměru 1 : 1 na otevřenou silnici. Špičkový 
systém nastavovacího podvozku a vysoce výkonná jednoplášťová 
technologie BILSTEIN vyhoví i těm nejnáročnějším požadavkům.

Stručný přehled přínosů výrobku:

• Samostatné nastavení odskoku a dorazu

• 100 variant nastavení s vnímatelnými rozdíly, 
které lze použít a ručně volit

• Hliníkové nastavovací prvky s jasně viditelnou 
a snadno čitelnou stupnicí od 1 (měkká) do 10 (tvrdá)

• Pozitivní záběr a barevné značení: 
Červená pro odskok, modrá pro doraz

• Jednoduché změny nastavení na místě bez dalších 
nástrojů

• Nastavení úhlu sklonu kol s hliníkovými jedno-
kuličkovými podpěrnými ložisky pro optimální 
stabilitu v zatáčkách

• Výhody hmotnosti a instalačního prostoru díky 
integrovanému zásobníku

• Extrémně odolné provedení s využitím kvalitních 
sportovních pružin vyrobených z vysoce pevného 
materiálu a diskových pružin a pojistných matic 
vyrobených ze speciální hliníkové slitiny

• Nejvyšší silová vazba s využitím technologie 
jednoplášťových plynokapalinových tlumičů 
BILSTEIN z odvětví motoristického sportu: 
„Vyrobeno v Německu“

• Základ pro další úpravy pro použití při závodech

• Certifi kát k dílům
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