
АСОРТИМЕНТ
BILSTEIN
Від автопрому і ринку запчастин до автоспорту
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DRIVE THE  LEGEND.



Ми особливі

Можливо саме вірність кращим традиціям, почуття  
відповідальної гордості, пристрасне прагнення досконалості та 
максимальної ефективності роблять підвіску від BILSTEIN такою 
особливою. У кожній створеній BILSTEIN деталі втілено понад 
60-річний досвід постачальника автопромисловості та 50-річний 
досвід партнера автоспорту. Тому кожен амортизатор, кожна 
підвіска BILSTEIN у спадок отримують свою особливу душу.  
Кожен виріб BILSTEIN не тільки випробувано найсуворішими 
сучасними лабораторними методами, але й відшліфовано його 
індивідуальний характер в реальних дорожніх умовах.  Саме так ми 
досягаємо та гарантуємо унікальне відчуття драйву від BILSTEIN 
для автоконвеєру, ринку запчастин, тюнінгу та автоспорту.  
Про те, що наші зусилля не марні, свідчать численні відзнаки, 
премії та успіхи в автоспорті.  Знайомтесь ближче з асортиментом  
BILSTEIN  на сторінках цього каталогу.

2



Drive the Legend

Сміливі вчинки породжують легенди. Сміливі вчинки торують шлях 
до змін. Створивши перший однотрубний газовий амортизатор  
для автопромисловості, ми, ще 60 років тому, започаткували  
застосування та поступове становлення потужної газової 
технології як стандарту в автомобілебудуванні. Завдяки цьому 
водіння стало більш безпечним, комфортним та спортивним.

Пілоти  Формули-1  Нікі Лауда та Ален Прост, переможці   
24-годинних-пергонів Жакі Ікс та Ханс Йоахім Штук,  ралійний 
чемпіон Вальтер Рьорль та переможець DTM Бернд Шнайдер 
стали легендами автоспорту теж завдяки технологіям BILSTEIN.  
Тож і сьогодні ми знову на старті, наприклад, як офіційний партнер 
Aston Martin Racing чи Black Falcon.

Ми завжди з натхненням та пристрастю працюємо для наших 
споживачів. Створюємо нові технології, щоб якнайкраще  
задовольнити їх індивідуальні потреби та забезпечити  
безкомпромісну якість усім: від автомобільного конвеєру,  
ринку запчастин до автоспорту!

Відчуйте й Ви неперевершений драйв від BILSTEIN!
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Технології

Нам довіряють потужні автовиробники з усього світу. І не без 
причини, бо технології BILSTEIN - це більше ніж стандарт.  
Це втілення новаторського духу більштайнівців, найсучасніших 
технологічних досягнень у кожному продукті BILSTEIN.  
Технології BILSTEIN знаходять застосування скрізь, де це має сенс, 
де цього вимагають виклики сучасного автомобілебудування.

Можливості

Завжди бути на крок попереду та тримати у фокусі  зусиль вимоги 
наших споживачів.  Це особливість більштайнівців, їх стиль, що 
відображається в технологічних розробках  
та якості продукції. Кожному продукту підбираються характери-
стики та якості для покращення індивідуального комфорту.

БІЛЬШЕ НІЖ 
СТАНДАРТ
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BILSTEIN  для зменшення, 
збільшення кліренсу

Система з синхронним  
налаштуванням стиску та відбою

Система з окремим  
налаштуванням стиску та відбою

BILSTEIN DampMatic®

BILSTEIN DampTronic®

BILSTEIN ridecontrol®

BILSTEIN iRC®

Зручне налаштування 
кліренсу

Випробувано BILSTEIN  
в реальних дорожніх умовах

BILSTEIN- технології 
оригінального обладнання 

Двотрубна конструкція 
BILSTEIN

BILSTEIN заокруглений 
профіль різьби

BILSTEIN-Triple-C-Technology®  
3-шарове покриття

BILSTEIN пневматична 
підвіска

BILSTEIN- технологія  
стиснутого газу

BILSTEIN - технологія  
однотрубної конструкції

Переваги технологій 
BILSTEIN:
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Якість оригіналу

Якби не було визначення «оригінальне обладнання», 
то його прийшлося б для нас винайти. Вже понад  
60 років BILSTEIN є надійним партнером іменитих 
автоконцернів світу у розвитку та виробництві систем 
підвіски та амортизаторів як для автомобілів преміум 
сегменту, так і для більш масових сегментів. Від 
розробки та виробництва компонентів для систем 
серійної підвіски,  високотехнологічних підвісок  
для автоспорту та виробництва високоякісних деталей 
для чергового ремонту та достойної заміни оригіналь-
них запчастин - ми всюди з нашим продуктом та  
з нашим ноу-хау. Асортимент BILSTEIN добре покриває 
потреби ринку, пропозиція включає амортизатори  
для своєчасного ремонту та заміни оригінальних  
деталей, комплекти амортизаторів з пружинами  
для тюнінгу підвіски та автоспорту. Так ми забезпечує-
мо водіям легендарне відчуття драйву від ВILSTEIN 
протягом усього строку експлуатації автомобіля.

BILSTEIN- технології  
оригінального обладнання
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Фокус з тиском

Сильні навантаження спричиняють в системах традицій-
них гідравлічних амортизаторів спінення гідравлічної 
рідини (оливи), що при високій температурі призводить 
до втрати 35% сили демпфування. Рішення цієї проблеми 
було знайдено ще в 1950-х роках, коли  BILSTEIN 
розробив технологію високого тиску газу в однотрубній 
конструкції. З 1957 року наші однотрубні амортизатори 
стали оригінальним обладнанням серій  Mercedes-Benz,  
і на сьогодні BILSTEIN займає потужну позицію серед 
постачальників амортизаторів як однотрубної, так і 
двотрубної конструкції на конвеєри світового автопрому. 
Це означає надійне демпфування та роботу підвіски  
у будь-яких умовах та більший резерв надійності та 
безпеки в складних динамічних ситуаціях. Потужний 
однотрубний амортизатор BILSTEIN забезпечує надійний 
контакт і зчеплення з дорогою та точне керування навіть 
під великим навантаженням.

BILSTEIN- технологія  
стиснутого газу

Можливість 
спінення оливи у 
процесі 
експлуатації. 
Можливість 
втрати частини 
сили демпфування 
амортизатора.

Олива в 
амортизаторі 
знаходиться 
під тиском 
газу, це 
запобігає 
можливості ї ї 
спінення.

Газовий 
амортизатор

Традиційний 
гідравлічний 
(оливний) 
амортизатор
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Пневмопружина не завжди та сама  
пневмопружина

Знову BILSTEIN став новатором в технологіях  
оригінального обладнання та лідером передових 
технологій для автопромисловості. Пневматична 
підвіска BILSTEIN забезпечує не тільки чудове 
демпфування та роботу підвіски, але й регулювання 
кліренсу. Протитиск в пневматичній камері забезпе-
чує звичний рівень кліренсу при різних навантажен-
нях. Пневмопідвіска від BILSTEIN пропонується як в 
пасивній, так і в активній технологічній конструкції.   
Якщо пасивна система дозволяє тільки налаштування 
демпфування, то активна пневмопідвіска пропонує на 
вибір точні характеристики для налаштування 

демпфування. Тут може вирішувати сам 
водій обираючи між режимом „спорт“ чи 
„комфорт“,  або ж сама система за долі 
секунди підбере оптимальний режим. 
Відчуття керованості, як в перший день 
експлуатації  забезпечує тільки 
відповідна технологія оригінального 
обладнання від BILSTEIN. BILSTEIN 
завжди пропонує тільки 100 % нові 
деталі пневмопідвіски, які зберігають 
стабільну силу демпфування та високий 
резерв потужності для максимальної 
безпеки як активних, так і пасивних 
пневматичних систем. 

BILSTEIN пневматична  
підвіска
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Теоретично добре - не достатньо добре для нас

Звичайно і ми забезпечуємо сучасний рівень усіх 
можливих тестувань та випробувань об’єктивних 
критеріїв: безпеки, навантаження, гальмування та 
керованості, динаміки та комфорту. Разом з тим ми 
зважаємо ще й на дещо природньо людське та 
чутливіше за будь-який тестер - славетну  
„п’яту точку“.  Усі наші надпотужні амортизатори, 
модулі пневматичної підвіски, комплекти спортивних 
підвісок та підвісок, що регулюються піддаються 
суворим випробуванням в різних екстремальних 
дорожніх умовах на трасах Нюрбургрінгу,  
або в нашому власному тест-центрі на трасах 
Папенбурга. Тільки, коли наші інженери-випробувачі 
одностайно дійдуть висновку, що досягнуто найкра-
щого результату та оптимальних характеристик, 
протестований продукт отримає право носити ім’я 
BILSTEIN – уособлення легендарного відчуття драйву.  
Від людей для людей. 

BILSTEIN випробування  
в реальних дорожніх умовах
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Однотрубна технологія 
BILSTEIN. Технологія  
«перевернутої конструкції»

Щодня надійне демпфування

Понад 90 % усіх серійних автомобілів обладнано 
двотрубними амортизаторами. В двотрубній 
конструкції поршень розділяє внутрішню оливну 
камеру на дві робочі зони. На етапі „стиску“ поршень 
витісняє оливу у верхню частину внутрішньої робочої 
камери та у зовнішню компенсаційну камеру, що 
утворюється між стінками внутрішньої та зовнішньої 
труби-корпусу амортизатора. На етапі „відбою“ 
система інтегрованих у поршень клапанів забезпе-
чує демпфування. Двотрубна технологія  BILSTEIN 
пропонує переваги та якість, яку може забезпечити 
тільки виробник та постачальник оригінального 
обладнання для автопрому.

Оригінальний потужний

Оригінал перевершить будь-яку копію!  Перші 
однотрубні амортизатори для автопрому виготовив 
саме BILSTEIN.  І сьогодні BILSTEIN залишається 
кращим вибором для особливо вимогливих.  Погані 
дорожні умови, високі навантаження, експлуатація 
транспортного засобу з причепом, спортивна манера 
водіння чи справжній автоспорт – однотрубна 
технологія BILSTEIN, завдячуючи більшій поверхні 
робочого поршня,  забезпечує вищу силу демпфування, 
кращу керованість, стабільно високу потужність та 
довший строк служби. Функціонування однотрубної 
конструкції у будь-якому положенні дозволяє 
інженерам застосовувати її в найоптимальнішій 
позиції.  У випадку так званої „перевернутої однотруб-
ної конструкції“ BILSTEIN  шток поршня амортизатора 
знаходиться внизу, захований в корпусі амортизатора. 
Підшипник ковзання забезпечує рух зносостійкої 
хромованої трубки. Ударні та бокові навантаження 
розподіляються на більшу поверхню, чим забезпечу-
ється суттєве підвищення стійкості до крутильних та 
ударних навантажень з’єднання колеса з кузовом.

Двотрубна технологія BILSTEIN
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Шар 1

Шар 3

Шар 2

Шар за шаром

BILSTEIN-Triple-C-Technology® - високотехнологічне 
трьохшарове покриття, розроблене спеціально для 
ефективного захисту від корозії комплектів підвісок, 
що регулюються, та довершене в ході  суворих та 
тривалих тестів згідно DIN 50021 SS.  
Понад 600 годин в соляній камері для нашого матеріалу 
не створює жодних проблем, у порівнянні з нержавію-
чою сталлю, що витримує максимум 418 годин.

• 1 шар - спеціальне цинкове покриття забезпечує 
досконале з’єднання з основним матеріалом та стає 
основою довготривалого захисту від корозії.

• 2 шар - однорідний прошарок, що перетворює 
цинкове покриття в повністю ізольовану поверхню.

• 3 шар - зовнішнє покриття завершує дизайн та слугує 
додатковим захистом від механічних пошкоджень та 
корозії.  

BILSTEIN-Triple-C-Technology®
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Досконалий баланс

На відміну від традиційної різьби, тут різьба з заокруг-
леним профілем, а не з гострими краями. Таким чином 
зменшується площа, що може бути вражена негативним 
зовнішніми факторами: брудом та дорожньою сіллю. 
Налаштування залишається зручним навіть у змонтова-
ному стані.

Швидке налаштування

Можливість за потреби швидко налаштувати кліренс: 
нижче чи вище. Схвалено установою технічного 
контролю та забезпечується нанесеною на корпусі 
амортизаторів різьбою регулювання. Спеціальний 
заокруглений профіль різьби, опорні-тарілки та 
контргайки під спортивні пружини дозволяють зручне 
налаштування кліренсу безпосередньо на 
вмонтованих стійках амортизатора та забезпечують 
чудові ходові якості в будь-якій ситуації та 
максимальну стабільність.

Заокруглений профіль різьби 
BILSTEIN

Зручне регулювання кліренсу
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Ідеально узгоджена спортивність

Розроблена на базі надпотужної однотрубної 
технології BILSTEIN система паралельного 
налаштування демпфування коліщатком-регуля-
тора безпосередньо на вмонтованих стійках 
амортизаторів.  Десять позицій і поділок на 
регуляторі супроводжуються відчутним клацан-
ням для зручності налаштування. Синхронне 
налаштування етапів демпфування: стиску та 
відбою  одночасно одним коліщатком-регулято-
ром забезпечує ідеально узгоджені ходові якості 
під індивідуальні потреби. Тому система пара-
лельного налаштування від BILSTEIN найкращим 
чином забезпечує відчуття спортивного драйву.

Система паралельного  
налаштування демпфування 
від BILSTEIN
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Система окремого налашту-
вання демпфування від 
BILSTEIN

Максимум можливостей. Максимум 
спортивності.

Максимально „м’яко“ або максимально 
„жорстко“ – система окремого налашту-
вання етапів демпфування: стиску та 
відбою від BILSTEIN пропонує любителям 
спорту усе і одразу: просте та зручне 
налаштування демпфування вручну та 
окреме налаштування стиску та відбою  
за добре позначеною шкалою на  
коліщатках-регуляторах.  Від 1 (м’яко)  
до 10 (жорстко) система окремого 
налаштування демпфування від BILSTEIN 
дозволяє обирати з 100 випробуваних 
комбінацій, що відчутно відрізняються.
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Можливість обирати перспективу

Комплекти для зменшення/збільшення кліренсу   
випробовуються нашими інженерами за допомогою  усього 
можливого обладнання доки не буде досягнуто оптималь-
них характеристик. Тільки, коли вони 100% впевнені щодо 
ходових якостей, комфорту, практичності, зовнішнього 
вигляду, аеродинамічних якостей, поведінки підвіски в 
екстремальних ситуаціях, запасу ходу пружини, 
дорожнього просвіту та кута з’їзду, продукт 
отримує право маркуватися логотипом BILSTEIN.

Наші, розроблені під кожен автомобіль, 
комплекти для зміни кліренсу містять чотири 
амортизатори та чотири пружини.

Вкорочені та подовжені амортизатори разом з 
відповідними їм пружинами забезпечують 
необхідний ефект.

BILSTEIN  для зменшення/ 
збільшення кліренсу
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BILSTEIN DampMatic®

Безпека та комфорт

В тісній співпраці з Mercedes-Benz для ряду 
моделей ми розробили автоматичну систему 
регулювання сили демпфування BILSTEIN 
DampMatic®.  При малих навантаженнях сила 
демпфування дещо знижується для забезпечення 
більшого комфорту. Коли навантаження посилю-
ються сила демпфування зростає, щоб забезпечи-
ти більшу стабільність автомобіля. Таким чином 
автомобіль завжди готовий до будь-яких дорожніх 
умов.  BILSTEIN DampMatic® завдяки високому 
резерву потужності пропонує максимальну 
безпеку. Це ідеальний продукт для ремонту 
автомобілів Mercedes-Benz, які серійно обладнано 
амортизаторами системи BILSTEIN DampMatic® 

BILSTEIN DampMatic®. Принцип роботи системи

Мала амплітуда
Байпас-клапан відкритий  

Амортизатор «м’який»

Велика амплітуда
Байпас-клапан 
закритий
Амортизатор 
«жорсткий»
DampMatic®  робочий 
поршень на етапі 
відбою

Повний потік 
гідравлічної рідини 
через робочий 
поршень

Потік гідравлічної рідини 
через байпас DampMatic® 

DampMatic®   
робочий поршень

Потік гідр.рідини 
обмежений системою 

клапанів робочого поршня

BILSTEIN DampMatic® principle
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BILSTEIN DampMatic® BILSTEIN DampTronic®

Зроблено для Вас

Практичним «Plug-and-Play»-рішенням для  BILSTEIN 
B4, BILSTEIN B6 та BILSTEIN B16 є активна система 
демпфування BILSTEIN DampTronic® - оптимальний 
продукт для ремонту автомобілів, що серійно 
обладнанні такими електронними системами. 
Датчики приймають коливання та передають 
інформацію про реальні умови руху на блок керування / 
бортовий комп’ютер,  який передає сигнали 
амортизаторам. Підвіска самостійно налаштовується 
під конкретні умови водіння.  Таким чином зберігаєть-
ся постійний контакт коліс з дорогою та курсова 
стабільність автомобіля як у повсякденному режимі 
експлуатації, так і в екстремальних умовах.   
Наш  асортимент пропонує великий вибір  
амортизаторів цієї системи для моделей  
Mercedes-Benz, BMW, Porsche та інших.

BILSTEIN DampTronic®. Принцип роботи системи

Налаштування «м’яко»

Байпас-клапан 
відкритий

Додатковий потік 
гідравлічної рідини 
через клапан 
DampTronic® 

Потік гідравлічної 
рідини обмежений 
системою клапанів 
робочого поршня

Налаштування «жорстко» 

Байпас-клапан 
закритий

Потік гідравлічної 
рідини через робочий 

поршень 
(ідентифікатор 

«жорсткості» / система 
клапанів)

Плавне 
регулювання
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Підкреслена індивідуальність

Неперевершені враження від керування, максимум  
від кожного повороту - вимоги до сучасної підвіски 
можуть буди дуже різні. Система BILSTEIN ridecontrol®  
для налаштування BILSTEIN B6 та BILSTEIN B16  
індивідуально під Ваші конкретні потреби.  
Натиском кнопки на панелі приладів зручно переклю-
чати режими роботи підвіски. Активований режим 
«sport» гарантує блискучу динаміку та максимальну 
ефективність в граничних режимах. 

BILSTEIN ridecontrol®
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Абсолютно розумний вибір

Для чого натискати кнопки в автомобілі,  
коли у Вас є смартфон?  Додатковий модуль  
BILSTEIN iRC® з 3D-G-датчиками прискорення 
забезпечує  індивідуальне налаштування через 
спеціальну  додаткову програму смартфона для 
підвіски BILSTEIN ridecontrol®. Окрім режиму 
„comfort+“ для оптимального гасіння нерівностей 
дорожнього покриття та режиму „sport+“  
для прекрасної динаміки та високого резерву 
потужності в екстремальних ситуаціях пропонується 
ще й режим „auto“ - активне налаштування підвіски 
залежно від дорожніх умов.  
Усі додатки сумісні з iOS-та Android-систем отримали 
назву BILSTEIN завдяки можливості налаштування 
кута допуску, прискорення, відгуку системи. Також 
зберігається можливість регулювання через кнопку  
на панелі приладів. 

BILSTEIN iRC®
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АСОРТИМЕНТ
BILSTEIN
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Ідеально підібрані монтажні деталі
Звичайно визначальними для амортизатора є його власні  
характеристики, але робота будь-якого амортизатора в значній 
мірі залежить і від якості монтажних деталей та аксесуарів.  
Тому в асортименті BILSTEIN B1 ми пропонуємо широкий та 
ідеально підібраний вибір сервісних деталей майже для кожної 
моделі автомобіля. Це деталі безкомпромісної якості від  
виробника оригінального обладнання: опорний підшипник 
амортизатора, відбійник та захисний кожух.

Головні переваги продукту:
• Усі деталі найкращим чином підібрані 

під амортизатори BILSTEIN.

• Широкий асортимент опорних підшип-
ників амортизаторів майже для усіх 
автомобілів.

• Оригінальні сервісні деталі BILSTEIN 
високої якості постачальника оригіналь-
ного обладнання.

BILSTEIN B1
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BILSTEIN B2

Головні переваги продукту:
• Випробувана якість постачальника  

на конвеєр.

• Недорога альтернатива при високій 
якості.

• Застосування технологій серійного 
виробництва.

Просто добре
Асортимент гідравлічних амортизаторів BILSTEIN B2 пропонує 
оливні амортизатори перевіреної якості оригінального  
обладнання для простого та вигідного чергового ремонту.
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BILSTEIN B3

Головні переваги продукту:
• Інноваційні технологічні рішення такі, як скошені кінці 

пружини, пружина «мініблок», пружина «банан».

• Високоякісна хром-ванадієва та хром-кремнієва сталь 
для максимальної стійкості проти зламу.

• Технологія гарячого формування, що запобігає 
просіданню пружини.

• Ретельне ущільнення поверхні та покриття  
для більшої  зносостійкості.

• Безкомпромісна якість постачальника  
на конвеєр.

• Широкий асортимент та 
наявність товару  
на складі.

Гвинтові пружини екстра класу
Як успішний виробник оригінального обладнання для іменитих 
автомобільних концернів ми точно знаємо, що таке безкомпроміс-
на якість. Максимальній якості відповідає також і наш асортимент 
пружин BILSTEIN B3.
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BILSTEIN B4

Головні переваги продукту:
• Максимальна безпека завдяки  

великим резервам потужності. 

• Якість руху, як в перший день  
експлуатації.

• Висока якість від постачальника  
на конвеєр.

• Стабільність сили демпфування  
під будь-яким навантаженням. 

• Надійний контакт з дорогою та 
керованість підвіски завдяки технології 
стиснутого газу від BILSTEIN.

• Широкий асортимент та наявність 
товару на складі.

Тиск має значення!
Вже понад 60 років минуло, як ми створили перший однотрубний 
амортизатор для автоконвеєру. В асортименті BILSTEIN B4 
пропонуються амортизатори стандарту оригінального обладнан-
ня однотрубної та двотрубної конструкції майже для кожного 
автомобіля.
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BILSTEIN B4 модуль  
пневматичної підвіски

Неперевершений
В тісній співпраці з Mercedes-Benz було розроблено модуль 
пневматичної підвіски BILSTEIN B4 для максимального комфорту. 
Революційна конструкція об’єднанує функції демпфування, 
підвіски та регулювання кліренсу в одній деталі. Модулі пне-
вмопідвіски BILSTEIN B4 існують як для активних, так і для 
пасивних систем і є ідеальною пропозицією для ремонту та 
рівнозначною заміною серійної деталі, здатної забезпечити  
таку ж якість, як в перший день експлуатації.

Головні переваги продукту:
• 100 %  функціональність, як в перший 

день експлуатації.

• 100 %  нова деталь для максимальної 
стабільності та надійної безпеки.

• 100 %  безкомпромісна якість  
виробника оригінального обладнання.

• 100 %  комфорту.

• Для усіх систем пневматичної підвіски: 
активних та пасивних. 

• Випробувано BILSTEIN в реальних 
дорожніх умовах та узгоджено під 
індивідуальні особливості авто.
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BILSTEIN B6

Головні переваги продукту:
• Підвищений резерв потужності та строк 

служби навіть у навантаженому стані  
та при експлуатації з причепом.

• Оптимальний контакт з дорогою та 
підвищена курсова стійкість у щоденно-
му режимі та в екстремальних ситуаціях.

• Значно вища надійність та ефективність 
забезпечується без додаткової зміни 
пружин (експлуатація з серійною 
пружиною).

• Надійний контакт з дорогою та 
керованість підвіски завдяки технології 
стиснутого газу від BILSTEIN.

• Можливість застосування однотрубної 
перевернутої конструкції BILSTEIN. 

• Випробувано BILSTEIN в реальних 
дорожніх умовах та узгоджено під 
індивідуальні особливості авто.

• Не потребує схвалення TÜV.

Перевершить оригінал 
Ідеальний надпотужний газовий амортизатор для усіх, хто навіть 
при високих навантаженнях не хоче вибирати між потужністю та 
комфортом. Жовті амортизатори BILSTEIN B6 пропонують більше 
ніж оригінальна деталь, бо здатні до більших випробувань.
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BILSTEIN B6 4600

Головні переваги продукту:
• Оптимальний контакт з дорогою та 

підвищена курсова стійкість у щоденній 
експлуатації та в екстремальних 
ситуаціях.

• Підвищений резерв потужності та строк 
служби також у навантаженому стані та в 
умовах бездоріжжя.

• Відчутне підвищення надійності  
та безпеки.

• Не потребує зміни пружини (допускаєть-
ся експлуатація з серійною пружиною).

• BILSTEIN технологія газу високого тиску.  

• Можливість застосування однотрубної 
перевернутої конструкції BILSTEIN. 

• Випробувано BILSTEIN в реальних 
дорожніх умовах та узгоджено під 
індивідуальні особливості авто.

• Не потребує схвалення технічного 
контролю.

Висока ефективність на дорозі та бездоріжжі
BILSTEIN B6 4600 - ідеальний потужний газовий амортизатор для 
всіх, хто прагне бути завжди готовим як до дороги, так і до 
бездоріжжя. Точне узгодження знижує неконтрольовані рухи, 
характерні автомобілям з високим центром ваги, як, наприклад, 
кросовери та позашляховики.  Підвищується керованість та  
витривалість до навантажень підвіски. Забезпечується більша 
контрольованість транспортного засобу, надійна маневреність, 
кращий контакт та зчеплення з дорогою.
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BILSTEIN B8

Модель атлет
Потужні газові амортизатори BILSTEIN B8 - ідеальне високоефек-
тивне доповнення для спортивних підвісок зі зниженим кліренсом. 
Спеціально вкорочені  надпотужні  амортизатори забезпечують 
необхідну роботу тюнінгових або спортивних пружин, що 
зменшують кліренс та додають спортивної динаміки водінню.

Головні переваги продукту:
• Пасує майже для усіх комплектів пружин 

для зменшення кліренсу та для серійних 
спортивних підвісок.

• Значне підвищення надійності та 
спортивності при додатковій зміні 
пружини (наприклад, при застосуванні 
пружин для зменшення кліренсу).

• Спортивний стиль з високим потенціалом 
комфорту.

• Висока керованість та оптимальна 
контрольованість транспортного засобу.

• BILSTEIN технологія високого тиску газу.  

• Можливість застосування однотрубної 
перевернутої конструкції BILSTEIN. 

• Випробувано BILSTEIN в реальних 
дорожніх умовах та узгоджено під 
індивідуальні особливості авто.
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BILSTEIN B8 5100

Головні переваги продукту:
• Підвищений резерв потужності та строк 

служби навіть у навантаженому стані  
та при експлуатації з причепом.

• Оптимальний контакт з дорогою та 
підвищена курсова стійкість у щоденній 
експлуатації та в екстремальних 
ситуаціях.

• Підвищення надійності та безпеки.

• Ідеально комбінується з комплектами 
для збільшення кліренсу.

• BILSTEIN технологія газу високого тиску.   

• Можливість застосування однотрубної 
перевернутої конструкції BILSTEIN. 

• Випробувано BILSTEIN в реальних 
дорожніх умовах та узгоджено під 
індивідуальні особливості авто.

• Передбачений у деяких конструкціях  
додаткових оливний резервуар сприяє 
підвищенню потужності та покращує 
тепловідвід навіть при високих  
навантаженнях.

Потужність на вищому рівні
Ідеальний амортизатор для збільшеного кліренсу та оптимально-
го контакту з дорогою. Завдяки подовженій конструкції BILSTEIN 
B8 5100 ідеально пасує до комплектів для збільшення кліренсу 
кросоверів та позашляховиків. Більше свободи та досконалого 
драйву від BILSTEIN навіть в умовах бездоріжжя.
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BILSTEIN B12 Pro-Kit

Головні переваги продукту:
• Точна реакція, чудова динаміка  

і високий резерв надійності.

• Рівномірне зменшення кліренсу на 40 мм.

• Спортивні пружини EIBACH Pro-Kit  
з прогресивними характеристиками.

• Оптимізовані та точно узгоджені між 
собою пружини та амортизатори  
в процесі BILSTEIN випробувань  
в реальних дорожніх умовах.

• BILSTEIN технологія газу високого тиску.  

• Можливість застосування однотрубної 
перевернутої конструкції BILSTEIN. 

• Схвалено технічним контролем.

• Унікально широкий асортимент.

Сила чотирьох
Комплекти BILSTEIN B12 Pro-Kit пропонують ідеальну комбінацію 
спортивної динаміки, вражаючого зовнішнього вигляду та високої 
потужності підвіски. Усе це забезпечують надпотужні короткі 
амортизатори BILSTEIN B8 оптимізовані в ході випробувань 
BILSTEIN в реальних дорожніх умовах та ідеально узгоджені в 
спортивну підвіску з пружинами EIBACH.
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BILSTEIN B12 Sportline

Коли дорога - твоя особлива пристрасть
Комплекти підвіски BILSTEIN B12 Sportline пропонують зменшення 
кліренсу на 50 мм і найкращим чином поєднують усі переваги 
потужних амортизаторів BILSTEIN B8 зі спортивними пружинами 
EIBACH. Ця пара ідеально узгоджена між собою в процесі випробу-
вань BILSTEIN в реальних дорожніх умовах та пропонує максималь-
но спортивний, динамічний силует і високий резерв потужності 
навіть в граничних режимах.

Головні переваги продукту:
• Точна реакція, чудові ходові якості  

та спортивний зовнішній вигляд.

• Рівномірне зменшення кліренсу на 50мм.

• Спортивні пружини EIBACH Sportline  
з прогресивними характеристиками.

• Оптимізовані та точно узгоджені між 
собою пружини та амортизатори  
в процесі випробувань BILSTEIN  
в реальних дорожніх умовах.

• BILSTEIN технологія газу високого тиску.

• Можливість застосування однотрубної 
перевернутої конструкції BILSTEIN. 

• Схвалено технічним контролем.

• Унікально широкий асортимент.
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BILSTEIN B14

Головні переваги продукту:
• 20-міліметрова зона різьби на корпусах 

стійок дозволяє змінювати кліренс прямо 
на вмонтованих стійках амортизаторів. 

• Можливість зменшення кліренсу на 
30-50мм на передній та задній осях.

• Індивідуально узгоджена в ході випробу-
вань BILSTEIN в реальних дорожніх  
та спортивних умовах.

• Довготривалих захист від корозії по 
технології Triple-C-Technology®.  

• Високоякісні спортивні пружини надміц-
ного матеріалу.

• BILSTEIN технологія високого тиску газу.  

• Можливість застосування однотрубної 
перевернутої конструкції BILSTEIN. 

• Схвалено технічним контролем.

Ближче до мети
Індивідуально узгоджена в ході випробувань BILSTEIN в реальних 
дорожніх та спортивних умовах підвіска BILSTEIN B14 надихає 
своєю потужністю та ефективністю на дорозі.  Зручна можливіть 
зменшення кліренсу від 30 до 50 мм на передній та задній осях.   
20 мм зона різьби на корпусах стійок дозволяє змінювати кліренс 
прямо на вмонтованих стійках амортизаторів та забезпечувати 
власнику авто індивідуальне налаштування та максимум свободи. 
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BILSTEIN B16

Головні переваги продукту:
• Зручне налаштування сили демпфування 

на вмонтованих амортизаторах.  

• Спеціальна зона різьби на корпусах стійок 
дозволяє змінювати кліренс прямо на 
вмонтованих стійках амортизаторів. 

• Можливість зменшення кліренсу на 
30-50мм на передній та задній осях.

• Міцна полегшена конструкція опорної 
тарілки під пружину та контргайки із 
спеціального алюмінієвого сплаву.

• Довготривалий захист від корозії  
по технології Triple-C-Technology®.

• Зручна експлуатація завдяки міцній  
різьбі з заокругленим профілем.

• Високоякісні спортивні пружини  
з надміцного матеріалу.

• BILSTEIN технологія газу високого тиску.  

• Можливість застосування однотрубної 
перевернутої конструкції BILSTEIN. 

• Схвалено технічним контролем.

У фокусі індивідуальність
Підвіска BILSTEIN B16 з синхронним механічним налаштуванням 
етапів демпфування: стиску та відбою пропонує десять можливих 
варіантів, що супроводжуються клацанням для зручності 
механічного налаштування демпфування під індивідуальні 
потреби власника прямо на вмонтованих стійках.
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BILSTEIN Clubsport

З автоспорту на вулицю
Підвіска BILSTEIN Сlubsport - це 1:1 перенесення та реалізація 
спортивних ноу-хау BILSTEIN на вулицю.  Схвалена TÜV високо-
технологічна регульована підвіска виконана за потужною 
однотрубною технологією BILSTEIN для високих навантажень. 

Головні переваги продукту:
• Окреме регулювання стиску та відбою 

двома коліщатками - регуляторами. 

• 100 випробуваних комбінацій, що просто  
налаштовуються вручну та відчутно різняться.

• Алюмінієві коліщатка-регулятори з чітко  
нанесеною шкалою від 1 (м’яко) до 10 (жорстко).

• Кольорове маркування регуляторів та їх 
клацання для зручності налаштування: 
червоним - «відбій», синім - «стиск».

• Регулювання прямо на вмонтованих  
в підвіску амортизаторах без спецінструменту.

• Оптимальна стабільність на поворотах через 
налаштування кутів розвалу завдяки 
опорним кульовим підшипникам із алюмінію.

• Інтегрований резервуар дає переваги  
зменшення ваги та простору для монтажу.

• Надміцна конструкція завдяки  
високоякісним спортивним пружинам  
та опорним тарілкам і контргайкам із спеціального 
алюмінієвого сплаву.

• Усі переваги однотрубної газової  
технології BILSTEIN з автоспорту:  
«Made in Germany».

• Можливість налаштувань під потреби автоспорту.

• Схвалено технічним контролем.
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ThyssenKrupp Bilstein GmbH
Milsper Straße 214, 58256 Ennepetal, Deutschland
Postfach 1151, 58240 Ennepetal, Deutschland

+49 2333 791-0
+49 2333 791-4400

info@bilstein.de
www.bilstein.de
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thyssenkrupp Bilstein GmbH
Milsper Straße 214, 58256 Ennepetal, Germany
P.O. Box 11 51, 58240 Ennepetal, Germany

+49 2333 791-0
+49 2333 791-4400

info@bilstein.de
www.bilstein.com
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