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Ίσως είναι το πολύ ξεχωριστό μείγμα συναίσθησης της παράδοσής μας, 
υπερηφάνειας, επιδίωξης της τελειότητας και του ενθουσιασμού μας για 
μέγιστη απόδοση που κάνει τις αναρτήσεις BILSTEIN και τα αμορτισέρ 
BILSTEIN να ξεχωρίζουν. Το καθένα προϊόν που εξελίσσουμε 
ενσωματώνει ολόκληρη την εμπειρία περισσότερων από 60 ετών 
κατασκευής γνήσιου εξοπλισμού και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν από 
περισσότερα από 50 χρόνια αγώνων. Χάρη σε αυτήν την ξεχωριστή 
κληρονομιά, η καθεμία από τις αναρτήσεις μας και το καθένα από τα 
αμορτισέρ μας έχει τη δική του ψυχή. Και αυτό γιατί, εκτός από τις 
υπερσύγχρονες διαδικασίες δοκιμής που εφαρμόζονται, όλα τα προϊόντα 
που εξελίσσουμε ρυθμίζονται με ακρίβεια μεμονωμένα στη δοκιμή στον 
δρόμο της BILSTEIN. Με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζουμε τη μοναδική 
εμπειρία οδήγησης BILSTEIN για τον γνήσιο εξοπλισμό, τον OE 
αντικατάστασης, τις βελτιώσεις και τους αγώνες αυτοκινήτων. Η επιπλέον 
προσπάθεια αξίζει τον κόπο. Τα πολυάριθμα Βραβεία της Καλύτερης 
Μάρκας (Best Brand Award) και η εξαιρετική επιτυχία στους αγώνες 
αυτοκινήτων μιλούν από μόνα τους. Γνωρίστε ολόκληρη την γκάμα των 
προϊόντων της BILSTEIN στις παρακάτω σελίδες.

Είμαστε διαφορετικοί.
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Οι πράξεις είναι αυτές από τις οποίες γίνονται οι θρύλοι. Πράξεις που 
ανοίγουν τον δρόμο για αλλαγή. Εξελίσσοντας το αμορτισέρ πίεσης αερίου 
μονού σωλήνα για τη σειρά παραγωγής πριν από περισσότερα από 60 
χρόνια, βάλαμε τα θεμέλια για την καθιέρωση της τεχνολογίας των 
αμορτισέρ πίεσης αερίου σαν βασικό εξοπλισμό στην αυτοκινητοβιομηχανία. 
Σαν αποτέλεσμα αυτού, η οδήγηση έγινε ασφαλέστερη, πιο άνετη και πιο 
δυναμική.

Οδηγοί της φόρμουλα 1 όπως ο Niki Lauda και ο Alain Prost, οι νικητές των 
24 Ωρών Jacky Ickx και Hans-Joachim Stuck, ο πρωταθλητής του Ράλι 
Walter Röhrl ή ο νικητής του DTM Bernd Schneider έγιναν θρύλοι των 
αγώνων αυτοκινήτων με τη βοήθεια των τεχνολογιών της BILSTEIN. 
Σήμερα επιστρέφουμε πάλι στην εκκίνηση, π.χ. σαν επίσημος συνεργάτης 
της Aston Martin Racing ή της Black Falcon.

Εκτιμούμε την παράδοσή μας και αγαπάμε τη δουλειά μας! Είμαστε 
ενθουσιώδεις με τους πελάτες μας, τις ατομικές τους ανάγκες και την 
ασυμβίβαστη ποιότητά μας – από τον γνήσιο εξοπλισμό στον OE 
αντικατάστασης και στους αγώνες αυτοκινήτων.

Απολαύστε οι ίδιοι την τέλεια εμπειρία οδήγησης της BILSTEIN!

Οδηγήστε τον Θρύλο.
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ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ  
ΑΛΛΟ ΕΚΤΟΣ  
ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΝΤΑΡΤ.

Τεχνολογίες.

Οι πιο σημαντικές μάρκες αυτοκινήτων του κόσμου μας 
εμπιστεύονται – για έναν λόγο: Οι τεχνολογίες μας είναι 
οτιδήποτε άλλο εκτός από το στάνταρτ. Ξεχωρίζουν για το δικό 
μας πρωτοποριακό πνεύμα αυτό των BILSTEINERS, είναι 
ορόσημα της εξέλιξής μας και μόνιμο χαρακτηριστικό των 
προϊόντων μας. Χρησιμοποιούνται εκεί που έχει νόημα και 
όπου οι απαιτήσεις των προϊόντων μας το απαιτούν.  

Επιλογές.

Πάντοτε ένα βήμα μπροστά έχοντας στο νου μας τις ατομικές 
ανάγκες των πελατών μας πάντοτε. Αυτό κάνει τους 
BILSTEINERS να ξεχωρίζουν και υιοθετούμε αυτή την 
προσέγγιση ακόμη και όσον αφορά τις εμφαντικές εξελίξεις 
του προαιρετικού εξοπλισμού ο οποίος ενισχύει επιπλέον τα 
προϊόντα μας. Ανάλογα με το προϊόν, μπορούν να επιλεχθούν 
επιλογές για να αυξήσουν την προσωπική εμπειρία άνεσης. 
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Οι καινοτομίες της τεχνολογίας μας  
με μία ματιά:

Ρύθμιση ύψους ταξιδιού της BILSTEIN. 

Ρύθμιση 1-κατεύθυνσης 
της BILSTEIN.

Ρύθμιση 2-κατευθύνσεων 
της BILSTEIN.

BILSTEIN DampMatic®.

BILSTEIN DampTronic®.

BILSTEIN ridecontrol ®.

BILSTEIN iRC®. 

Ρυθμιζόμενο εύρος  
βιδωτού σώματος.

Δοκιμή στον δρόμο της BILSTEIN.

Γνήσιος εξοπλισμός της BILSTEIN. 

Τεχνολογία διπλού-σωλήνα 
της BILSTEIN.

Στρογγυλά σπειρώματα της BILSTEIN.

Τεχνολογία Triple-C της BILSTEIN®.

Αερανάρτηση της BILSTEIN.

Τεχνολογία πίεσης αερίου  
της BILSTEIN.

Τεχνολογία μονού-σωλήνα της 
BILSTEIN.

ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ  
ΑΛΛΟ ΕΚΤΟΣ  
ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΝΤΑΡΤ.
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Ποιότητα στη σειρά (παραγωγής).

Εάν δεν υπήρχε ο χαρακτηρισμός του γνήσιου εξοπλισμού,  
θα έπρεπε να ανακαλυφθεί για εμάς. Για περισσότερα από  
60 χρόνια, είμαστε ο συνεργάτης εξέλιξης της επιλογής για 
συστήματα αναρτήσεων και αμορτισέρ αναγνωρισμένων 
κατασκευαστών αυτοκινήτων – για κατασκευαστές στην 
κατηγορία πολυτελείας καθώς επίσης και για μαζικούς 
κατασκευαστές. Από την εξέλιξη εξαρτημάτων ανάρτησης  
για σειρά παραγωγής σε αναρτήσεις υψηλών επιδόσεων  
για αγώνες αυτοκινήτων ή για την παραγωγή λύσεων 
επισκευής υψηλής ποιότητας για OE αντικατάστασης, τα 
προϊόντα μας και η εξειδίκευσή μας είναι σε μεγάλη ζήτηση. 
Η ολοκληρωμένη γκάμα των προϊόντων μας με υψηλή 
κάλυψη της αγοράς και διαθεσιμότητα περιλαμβάνει τα πάντα 
– από τον OE αντικατάστασης μέχρι τις βελτιώσεις και τους 
αγώνες αυτοκινήτων. Έτσι εξασφαλίζουμε τη θρυλική 
εμπειρία οδήγησης της BILSTEIN για ολόκληρη τη διάρκεια 
ζωής του οχήματος.

Γνήσιος εξοπλισμός  
της BILSTEIN. 
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Το "κόλπο" της πίεσης.

Στα παραδοσιακά αμορτισέρ λαδιού, η υπερβολική πίεση 
μπορεί να οδηγήσει σε άφρισμα του λαδιού το οποίο μπορεί 
να οδηγήσει σε μία μείωση της δύναμης απόσβεσης μέχρι  
και 35 %. Από την δεκαετία του 1950 ακόμη, εξελίξαμε την 
τεχνολογία πίεσης αερίου της BILSTEIN σαν μία λύση για το 
πρόβλημα αυτό. Με την πρώτη τοποθέτηση του αμορτισέρ 
πίεσης αερίου μονού σωλήνα σε αυτοκίνητα σειράς 
παραγωγής στη Mercedes-Benz το 1957, καθιερώσαμε 
σταθερά την τεχνολογία πίεσης αερίου στην κατασκευή των 
αυτοκινήτων μέχρι σήμερα – σε σχεδίαση μονού σωλήνα και 
διπλού σωλήνα. Αυτό σημαίνει μία αξιόπιστη απορρόφηση 
κραδασμών και ανάρτησης κάτω από οποιοδήποτε φορτίο και 
προστιθέμενη ασφάλεια σε δυναμικές καταστάσεις οδήγησης. 
Τα αμορτισέρ πίεσης αερίου της BILSTEIN παρέχουν υψηλή 
έλξη και ακριβή χειρισμό ακόμη και κάτω από το μέγιστο 
φορτίο. 

Τεχνολογία πίεσης αερίου  
της BILSTEIN.

Το λάδι μπορεί να 
αφρίσει κατά τη 
διάρκεια της 
λειτουργίας. Το 
αμορτισέρ μπορεί 
να χάσει τη δύναμη 
της απόσβεσής του.

Το λάδι 
βρίσκεται υπό 
πίεση και δεν 
αφρίζει.

Αποσβεστήρες 
πίεσης αερίου.

Αποσβεστήρες λαδιού.
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Δεν είναι όλες οι αεραναρτήσεις ίδιες.

Πάλι, είμαστε πρωτοπόροι στην κατασκευή γνήσιου 
εξοπλισμού και έχουμε παραμείνει ο ηγέτης της 
τεχνολογίας στον OE αντικατάστασης μέχρι σήμερα. Οι 
αεραναρτήσεις της BILSTEIN δεν παρέχουν μόνο 
απόσβεση και ανάρτηση αλλά επίσης και έλεγχο ύψους. 
Η αντίθετη πίεση στους αερόσακους διασφαλίζει το 
συνηθισμένο ύψος οδήγησης κάτω από μεταβαλλόμενα 
φορτία. Τα ελατήρια αέρα της BILSTEIN διατίθενται σε 
παθητική και σε ενεργητική σχεδίαση. Ενώ τα παθητικά 
συστήματα αερανάρτησης επιτρέπουν μόνο μία ρύθμιση 
απόσβεσης, τα ενεργητικά ελατήρια αέρα παρέχουν 
ακριβείς χαρακτηριστικές γραμμές για επιλογή. Είτε ο 
οδηγός μπορεί να αλλάξει μεταξύ σπορ και άνεσης ή το 
ίδιο το σύστημα διαλέγει το βέλτιστο χαρακτηριστικό μέσα 

σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Μόνο η 
αντίστοιχη τεχνολογία BILSTEIN του 
γνήσιου εξοπλισμού παρέχει μία εμπειρία 
οδήγησης όπως την πρώτη ημέρα. Τα 
ελατήρια αέρα της BILSTEIN είναι 
κατασκευασμένα από 100 % καινούργια 
ανταλλακτικά, διατηρούν μία σταθερή 
αντίσταση απόσβεσης και έχουν 
αποθέματα μεγάλης δύναμης για μέγιστη 
ασφάλεια, διατίθενται τόσο για παθητικά 
όσο και για ενεργητικά συστήματα 
ανάρτησης.  

Αερανάρτηση της BILSTEIN.
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Το θεωρητικά καλό δεν είναι αρκετά καλό για εμάς. 

Περιττό να πούμε ότι χρησιμοποιούμε υπερσύγχρονες 
διαδικασίες μέτρησης και δοκιμής για αντικειμενικά κριτήρια 
όπως η ασφάλεια, η φόρτωση, η συμπεριφορά πέδησης και 
διεύθυνσης, η δυναμική οδήγηση και η άνεση οδήγησης. 
Επιπλέον, όμως, κάτι πολύ ανθρώπινο είναι σημαντικό για 
εμάς: το τι αίσθηση δίνει στον οδηγό. Όλα τα αμορτισέρ μας 
υψηλής απόδοσής, οι μονάδες της αερανάρτησης και οι σπορ 
ρυθμιζόμενες αναρτήσεις υποβάλλονται σε ένα αυστηρό 
πρόγραμμα δοκιμών με διάφορες οδηγικές συνθήκες στο 
Nürburgring ή στο δικό μας κέντρο δοκιμών στο Papenburg. 
Μόνο εάν οι μηχανικοί δοκιμών συμφωνήσουν ότι έχει 
επιτευχθεί το βέλτιστο, τα δοκιμασμένα προϊόντα μπορούν να 
ονομαστούν BILSTEIN – ένα όνομα που αντιπροσωπεύει τη 
θρυλική εμπειρία οδήγησης της BILSTEIN. Από ανθρώπους 
για ανθρώπους.

Δοκιμή στον δρόμο  
της BILSTEIN.
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Τεχνολογία διπλού-σωλήνα  
της BILSTEIN.

Τεχνολογία μονού-σωλήνα της BILSTEIN / 
Ανάποδης τοποθέτησης (Upside-Down).

Τέλεια απόσβεση κάθε ημέρα.

Περισσότερο από το 90 % όλων των οχημάτων σειράς 
παραγωγής είναι εφοδιασμένα με αμορτισέρ διπλού 
σωλήνα σαν βασικό εξοπλισμό. Στα αμορτισέρ με 
τεχνολογία διπλού τοιχώματος διπλού σωλήνα, το έμβολο 
χωρίζει τον εσωτερικό θάλαμο λαδιού σε δύο θαλάμους 
λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια της συμπίεσης (βύθιση), το 
έμβολο ωθεί το λάδι μέσα στον άνω θάλαμο λειτουργίας 
και μέσα στον θάλαμο αντιστάθμισης μεταξύ του 
κυλίνδρου και του σωλήνα δοχείου. Κατά τη διάρκεια της 
επιστροφής, η βαλβίδα του εμβόλου είναι υπεύθυνη για 
την απόσβεση. Χάρη στην τεχνολογία που μεταφέρθηκε 
από τη σειρά παραγωγής, το πρόγραμμά μας των 
αμορτισέρ διπλού σωλήνα της BILSTEIN προσφέρει 
σχολαστικά δοκιμασμένη ποιότητα αρχικού 
κατασκευαστή για OE αντικατάστασης.

Γνήσιος εξοπλισμός υψηλής δύναμης. 

Ο γνήσιος και ο καλύτερος: Τα αμορτισέρ μας πίεσης 
αερίου μονού σωλήνα της BILSTEIN ήταν τα πρώτα στη 
σειρά παραγωγής και έχουν παραμείνει ο εξοπλισμός της 
επιλογής για υψηλές απαιτήσεις μέχρι σήμερα: Είτε 
πρόκειται για κακές συνθήκες οδήγησης, απαιτητικά 
φορτία, λειτουργία τρέιλερ, σπορ οδήγηση ή για αγώνες 
αυτοκινήτων – η τεχνολογία μονού-σωλήνα της 
BILSTEIN παρέχει υψηλότερη δύναμη απόσβεσης λόγω 
της μεγαλύτερης ενεργούς επιφανείας του εμβόλου, 
ευκολότερο χειρισμό, σταθερά υψηλότερη απόδοση και 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Οι ευέλικτες επιλογές 
τοποθέτησης της τεχνολογίας μονού σωλήνα δίνουν 
στους μηχανικούς την ελευθερία να διαλέξουν την τέλεια 
θέση τοποθέτησης. Με την τεχνολογία Ανάποδης 
τοποθέτησης (Upside-Down) της BILSTEIN, η ράβδος του 
εμβόλου τοποθετείται στο κάτω μέρος του σώματος του 
σωλήνα. Ο ανθεκτικός στην φθορά σωλήνας χρωμίου 
κινείται επάνω κάτω μέσα στα ρουλεμάν τριβής. Με τον 
τρόπο αυτόν, οι δυνάμεις υποστήριξης και οι πλευρικές 
κατανέμονται σε μία μεγάλη επιφάνεια και αυξάνεται η 
στρεπτική δύναμη της σύνδεσης μεταξύ του τροχού και 
του αμαξώματος του αυτοκινήτου.
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Επικάλυψη 1

Επικάλυψη 3

Επικάλυψη 2

Πολλαπλές επιστρώσεις.

Η Τεχνολογία Triple-C της BILSTEIN® σημαίνει επικάλυψη 
τριών στρωμάτων υψηλής απόδοσης. Έχει εξελιχθεί ειδικά 
για αποτελεσματική προστασία διάβρωσης για τις 
ρυθμιζόμενες αναρτήσεις μας και έχει βελτιστοποιηθεί στη 
δοκιμή αντοχής σύμφωνα με DIN 50021 SS. Ακόμη και μετά 
από πάνω από 600 ώρες μέσα στον θάλαμο ψεκασμού 
αλατιού δεν υπήρχε πρόβλημα για την ειδική επικάλυψή μας. 
Σε σύγκριση: Ένα σπείρωμα ανοξείδωτου χάλυβα αντέχει τη 
διαδικασία δοκιμής μόνο για 418 ώρες.

• Επικάλυψη 1: Το ειδικό κράμα ψευδαργύρου εξασφαλίζει 
εξαιρετική επικόλληση στο μέταλλο βάσης και μακρά 
διάρκεια προστασίας διάβρωσης

• Επικάλυψη 2: Η ομοιογενής ενδιάμεση επικάλυψη 
μετατρέπει το κάτω στρώμα ψευδαργύρου σε μία τελείως 
στεγανοποιημένη επιφάνεια

• Επικάλυψη 3: Τέλειο φινίρισμα και μέγιστη προστασία 
έναντι της μηχανικής φθοράς και διάβρωσης

Τεχνολογία Triple-C  
της BILSTEIN®.
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Τέλεια ισορροπία. 

Σε σύγκριση με τα παραδοσιακά σπειρώματα, αυτά τα 
σπειρώματα είναι στρογγυλά και δεν έχουν οποιεσδήποτε 
αιχμηρές ακμές. Αυτό σημαίνει ότι το σπείρωμα είναι λιγότερο 
ευαίσθητο σε φθορά που προκαλείται από περιβαλλοντικές 
επιρροές όπως η βρωμιά ή το αλάτι του δρόμου. Το σπείρωμα 
μπορεί να ρυθμιστεί ομαλά και με ασφάλεια ακόμη και όταν 
είναι τοποθετημένο.

Ευελιξία χωρίς προβλήματα.

Τα ρυθμιζόμενα αμορτισέρ, με βιδωτό σώμα με πιστοποιητικό 
ανταλλακτικών παρέχουν απαράμιλλη ευελιξία. Η στρογγυλή 
κατασκευή του σπειρώματος συνδυασμένη με σπορ ελατήρια 
στη βέλτιστη σταθερή προένταση, επιτρέπει γρήγορη και 
εύκολη ρύθμιση για να παρέχει μέγιστη σταθερότητα σε κάθε 
περίπτωση.

Στρογγυλά σπειρώματα  
της BILSTEIN.

Ρυθμιζόμενο εύρος 
βιδωτού σώματος.
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Τέλεια σπορ ρυθμισμένα με ακρίβεια. 

Βασισμένη στην τεχνολογία υψηλής απόδοσης 
μονού-σωλήνα της BILSTEIN, η ρύθμιση 1-κατεύθυνσης 
της BILSTEIN παρέχει εύκολη ρύθμιση της δύναμης 
απόσβεσης επί τόπου περιστρέφοντας τον ρυθμιστή στο 
αμορτισέρ. Δέκα αισθητά κλικ δίνουν μία σαφή 
χειροπιαστή ενημέρωση. Ρυθμίζοντας την επαναφορά 
από βύθιση και τη βύθιση (συμπίεση) την ίδια στιγμή, τα 
χαρακτηριστικά της οδήγησης μπορούν να ρυθμιστούν 
τέλεια με ακρίβεια για τις δικές σας ξεχωριστές ανάγκες. 
Αυτό σημαίνει ότι με τη ρύθμιση 1-κατεύθυνσης της 
BILSTEIN βιώνετε σπορ οδήγηση στα καλύτερά της.

Ρύθμιση 1-κατεύθυνσης  
της BILSTEIN.

13



Ρύθμιση 2-κατευθύνσεων  
της BILSTEIN.

Μέγιστη ευελιξία. Μέγιστο σπορ.

Μέγιστη μαλακότητα ή μέγιστη σκληρότητα –  
η ρύθμιση 2-κατευθύνσεων της BILSTEIN 
είναι μία λύση όλα σε ένα για ενθουσιώδεις 
των σπορ: εύκολη χειροκίνητη ρύθμιση 
δύναμης απόσβεσης και ξεχωριστή ρύθμιση 
της επαναφοράς και της συμπίεσης με σαφώς 
ορατή κλιμάκωση ακριβείας. Από το 1 (μαλακό) 
μέχρι το 10 (σκληρό), η ρύθμιση 
2-κατευθύνσεων της BILSTEIN επιτρέπει 100 
διακυμάνσεις με αισθητές διαφορές. 
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Περιλαμβάνοντας μία αλλαγή της προοπτικής.

Τα κιτ μας της ρύθμισης ύψους ταξιδιού είναι 
δοκιμασμένα σχολαστικά και με διάφορες επιλογές 
εξοπλισμού από τους μηχανικούς μας μέχρι να 
επιτευχθεί το απόλυτα βέλτιστο. Μόνο εάν είμαστε 
πεπεισμένοι κατά 100 % για τα χαρακτηριστικά της 
οδήγησής του, την άνεση, την καταλληλότητα για 
καθημερινή χρήση, την εμφάνιση, την αεροδυναμική, 
την απόσταση από το έδαφος και τη γωνία της κλίσης, 
μπορεί το κιτ να ονομαστεί BILSTEIN. 

Τα κιτ μας τα οποία είναι κατασκευασμένα ειδικά για  
το καθένα όχημα περιέχουν τέσσερα ελατήρια και 
τέσσερα αμορτισέρ το καθένα.  
 
Τα αμορτισέρ μας που κονταίνουν και εκτείνονται σε  
συνδυασμό με κατάλληλα ελατήρια διασφαλίζουν το  
επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ρύθμιση ύψους ταξιδιού  
της BILSTEIN. 
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BILSTEIN DampMatic®.

Ασφαλές και άνετο.

Σε συνεργασία με τη Mercedes-Benz έχουμε εξελίξει το 
σύστημα ρύθμισης της δύναμης απόσβεσης BILSTEIN 
DampMatic®. Στις χαμηλές ταχύτητες, αυτό μειώνει 
αυτόματα τη δύναμη απόσβεσης και διασφαλίζει 
μεγαλύτερη άνεση οδήγησης. Όταν οι κινήσεις είναι πιο 
έντονες, η δύναμη της απόσβεσης αυξάνεται για να 
βελτιώσει την ευστάθεια του οχήματος. Τα αποτελέσματα 
είναι υψηλά αποθέματα απόδοσης, μέγιστη ασφάλεια και 
ως εκ τούτου, η ιδανική OE αντικατάστασης για όλα τα 
οχήματα της Mercedes-Benz που είναι εφοδιασμένα με 
BILSTEIN DampMatic®.

Αρχή του BILSTEIN DampMatic®

Μικρό πλάτος
Παράκαμψη ανοικτή  

Αποσβεστήρας 
μαλακός

Ροή όγκου μέσω της 
παράκαμψης 
DampMatic®

Έμβολο ελέγχου  
DampMatic®

Μερική ροή  
όγκου μέσα από  
το κύριο έμβολο

Μεγάλο πλάτος
Παράκαμψη κλειστή
Αποσβεστήρας 
σκληρός

Έμβολο ελέγχου  

DampMatic®  
στο όριο

Συνολική ροή όγκου
μέσα από το
κύριο έμβολο
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BILSTEIN DampTronic®.

Αυτό το κάνουμε για εσάς. 

Σαν μία πρακτική λύση σύνδεσης & λειτουργίας (plug & 
play), το ενεργό μας σύστημα απόσβεσης BILSTEIN 
DampTronic® προσφέρει την ιδανική αναβάθμιση για 
οχήματα με εργοστασιακά τοποθετημένα συστήματα 
ηλεκτρονικής ρύθμισης. Καθώς οδηγείτε, οι κραδασμοί 
παρακολουθούνται συνέχεια από αισθητήρες και 
μεταδίδονται στην κεντρική μονάδα ελέγχου και στα 
αμορτισέρ. Αυτό σημαίνει ότι το όχημα προσαρμόζεται 
συνέχεια και αυτόματα στις οδικές συνθήκες – για τέλειο 
έλεγχο έλξης και σταθερό χειρισμό. Η μεγάλη γκάμα μας 
OE αντικατάστασης περιλαμβάνει μία μεγάλη επιλογή για 
μάρκες όπως Mercedes-Benz, BMW, Porsche και 
πολλές άλλες.

Άπειρα
μεταβαλλόμενο

Αρχή του BILSTEIN DampTronic®

Βαλβίδα πύλης  
(παράκαμψη) κλειστή

Ροή όγκου μέσα από 
το κύριο έμβολο 
(χαρακτηριστικό 

σκληρότητας / μετατ. 
συστήματος 

βαλβίδων)

Ρύθμιση αποσβεστήρα: σκληρή Ρύθμιση αποσβεστήρα: μαλακή

Βαλβίδα πύλης  
(παράκαμψη) ανοικτή

Ροή παράκαμψης μέσα 
από τη 
βαλβίδα DampTronic®

Μερική ροή όγκου 
μέσα από το κύριο 
έμβολο
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Αμιγής εξατομίκευση.

Η απόλαυση της τέλειας εμπειρίας οδήγησης, η αξιοποίηση 
στο μέγιστο κάθε στροφής – οι προσωπικές απαιτήσεις για 
ένα σύστημα ανάρτησης μπορεί να διαφέρουν πάρα πολύ. Το 
BILSTEIN ridecontrol® είναι ένα απόφθεγμα της ατομικότητας. 
Το σύστημα παρέχει έναν εύκολο τρόπο να επανα-διαμορφώ-
νονται οι ρυθμίσεις της ανάρτησης, πιέζοντας απλά ένα 
μπουτόν επάνω στο ταμπλό. Ενεργοποιώντας τη λειτουργία 
“Sport”, λαμβάνετε εξαιρετική δυναμική οδήγησης από μία 
εκκίνηση από στάση και μέγιστα αποθέματα υψηλών 
επιδόσεων, ακόμη και όταν βρίσκεστε ακριβώς επάνω στο 
όριο.

BILSTEIN ridecontrol®.
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Απόλυτα έξυπνη επιλογή. 

Γιατί να πατάτε μπουτόν στο αυτοκίνητό σας όταν έχετε ένα 
smartphone; Η μονάδα BILSTEIN iRC® με αισθητήρα 
επιτάχυνσης G-3D σας επιτρέπουν να διαμορφώνετε ενεργά 
και μεμονωμένα την ανάρτησή σας χρησιμοποιώντας μία 
εφαρμογή για τα συστήματα ανάρτησης BILSTEIN 
ridecontrol®. Με τις επιλεγόμενες λειτουργίες “comfort+” 
(άνεση+), “sport+” και “auto”, μπορείτε να ορίσετε τα βέλτιστα 
χαρακτηριστικά οδήγησης σε απόκριση οποιασδήποτε απαίτη-
σης ή κατάστασης οδήγησης. Η εφαρμογή η οποία είναι 
συμβατή με όλα τα συστήματα iOS και Android κέρδισε το 
όνομα BILSTEIN χάρη στις πρόσθετες επιλογές ρύθμισης για 
γωνίες ανοχής, όρια επιτάχυνσης (εγκάρσια, κατά μήκος, 
κάθετα) και, φυσικά, τους χρόνους ελέγχου. Η δυνατότητα να 
χρησιμοποιείτε το μπουτόν του ταμπλό για την εναλλαγή 
παραμένει.

BILSTEIN iRC®.
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ΠΛΗΡΗΣ  
ΓΚΑΜΑ.
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Αξεσουάρ που προσαρμόζονται ακριβώς.

Με τα αμορτισέρ, οι εσωτερικές αξίες είναι αυτό που μετράει αλλά κάθε 
αμορτισέρ είναι τόσο καλό όσο είναι τα ανταλλακτικά πρόσδεσης και 
συντήρησής του. Με το BILSTEIN B1, προσφέρουμε μία ευρεία γκάμα 
αξεσουάρ, τα οποία είναι τέλεια προσαρμοσμένα στα αμορτισέρ μας, για 
οποιοδήποτε στην ουσία μοντέλο οχήματος με μία ποιότητα κατασκευαστή 
γνήσιου εξοπλισμού χωρίς συμβιβασμούς: ρουλεμάν στήριξης, 
προστατευτικοί σωλήνες και τερματικά λάστιχα.

Οφέλη του προϊόντος με μία ματιά:

• Όλα τα ανταλλακτικά είναι προσαρμοσμένα 
τέλεια στα αμορτισέρ μας BILSTEIN 

• Ευρεία γκάμα ρουλεμάν στήριξης για 
οποιονδήποτε στην ουσία τύπο αυτοκινήτου

• Γνήσια ανταλλακτικά συντήρησης BILSTEIN 
σε υψηλή ποιότητα αρχικού κατασκευαστή

BILSTEIN B1.
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BILSTEIN B2.

Απλά καλό.

Το πρόγραμμά μας BILSTEIN B2 προσφέρει τα πάντα για την απλή 
αποδοτική σε κόστος OE αντικατάστασης αποσβεστήρων λαδιού σε 
δοκιμασμένη ποιότητα κατασκευαστή γνήσιου εξοπλισμού και για 
αυτό ταιριάζουν για μία επισκευή με βάση την αξία στην περίπτωση 
μίας κανονικής χρήσης οχήματος. 

Οφέλη του προϊόντος με μία ματιά:

• Μόνο δοκιμασμένη ποιότητα OE

• Ευνοϊκά τιμολογημένη εναλλακτική στο  
ύψιστο επίπεδο

• Μεταφορά τεχνολογίας από τη σειρά παραγωγής
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BILSTEIN B3.

Ελικοειδή ελατήρια σε μία δική τους κατηγορία.

Ως ένας επιτυχημένος προμηθευτής γνήσιου εξοπλισμού σε 
αναγνωρισμένους κατασκευαστές αυτοκινήτων, γνωρίζουμε ακριβώς τι 
απαιτείται: ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Και αυτό το μέγιστο ισχύει 
εξίσου για την γκάμα μας BILSTEIN B3 των ελικοειδών ελατηρίων OE 
αντικατάστασης.

Οφέλη του προϊόντος με μία ματιά:

• Καινοτόμες τεχνικές σχεδιάσεις όπως άκρα σχήματος κοτσίδας, 
μικρών μπλοκ και σχεδίαση κεντρικής δύναμης.

• Υψηλής ποιότητας χάλυβας χρωμίου βαναδίου ή χρωμίου 
πυριτίου για ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο αντίστασης θραύσης

• Θερμή ρύθμιση μετά τη διαμόρφωση εμποδίζουν  
αποτελεσματικά τις απώλειες ύψους

• Προσεκτική συμπίεση και επικάλυψη της επιφανείας  
για μεγάλη διάρκεια ζωής

• Χωρίς συμβιβασμούς ποιότητα OE: σχεδίαση 
ελατηρίου πανομοιότυπη με τη σειρά παραγωγής

• Ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων με υψηλή κάλυψη 
και διαθεσιμότητα της αγοράς
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BILSTEIN B4.

Η πίεση αερίου κάνει τη διαφορά!

Πριν από 60 χρόνια, εξελίξαμε το αμορτισέρ μονού σωλήνα πίεσης 
αερίου για τη σειρά παραγωγής. Το BILSTEIN B4 διατίθεται για 
οποιοδήποτε πρακτικά μοντέλο επιβατικού αυτοκινήτου – για τις 
εκδόσεις αμορτισέρ και μονού σωλήνα και διπλού σωλήνα!

Οφέλη του προϊόντος με μία ματιά:

• Αποθέματα υψηλής δύναμης για μέγιστη ασφάλεια

• Βέλτιστη εμπειρία οδήγησης όπως την πρώτη ημέρα

• Υψηλή ποιότητα OE

• Σταθερή δύναμη απόσβεσης κάτω από οποιοδήποτε 
φορτίο

• Υψηλή έλξη και ακριβής χειρισμός χάρη στην 
τεχνολογία πίεσης αερίου της BILSTEIN

• Ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων με υψηλή κάλυψη 
και διαθεσιμότητα της αγοράς
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Μονάδα αερανάρτησης  
της BILSTEIN Β4.

Εμπιστευτείτε τον κατασκευαστή του γνήσιου εξοπλισμού!

Σε στενή συνεργασία με τη Mercedes-Benz, εξελίξαμε τη μονάδα 
αερανάρτησης της BILSTEIN για μέγιστη άνεση οδήγησης. Η επαναστατική 
σχεδίαση παρέχει απόσβεση, ανάρτηση και έλεγχο ύψους σε ένα μόνο 
εξάρτημα. Η μονάδα αερανάρτησης της BILSTEIN διατίθεται για ενεργητικά 
και παθητικά συστήματα και για τον λόγο αυτόν είναι το ιδανικό 
ανταλλακτικό OE αντικατάστασης για μία τέλεια εμπειρία οδήγησης όπως 
την πρώτη ημέρα.

Οφέλη του προϊόντος με μία ματιά:

• 100 % λειτουργικότητα όπως την πρώτη 
ημέρα

• 100 % νέα ανταλλακτικά για μέγιστη 
σταθερότητα και αξιόπιστη ασφάλεια

• 100 % ποιότητα OE χωρίς συμβιβασμούς

• 100 % άνεση 

• Διατίθεται για όλα τα συστήματα 
αερανάρτησης – ενεργητικά και παθητικά

• Ρυθμισμένα με ακρίβεια μεμονωμένα στη 
δοκιμή στον δρόμο της BILSTEIN
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BILSTEIN B6.

Καλύτερα από τα γνήσια. 

Το ιδανικό αμορτισέρ πίεσης αερίου για εκείνους που αρνούνται να 
συμβιβαστούν, είτε για την απόδοση είτε για την άνεση, ακόμη και όταν 
υπάρχει η πίεση. Το κίτρινο αμορτισέρ μας BILSTEIN B6 παρέχει μία 
καλύτερη ποιότητα της OE αντικατάστασης όταν οι απαιτήσεις είναι υψηλές.

Οφέλη του προϊόντος με μία ματιά:

• Υψηλότερα αποθέματα δύναμης και μεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής ακόμη και όταν γίνεται έλξη 
νταλικών ή τρέιλερ ή κατά τη διάρκεια συχνών 
ταξιδιών με φορτία

• Βέλτιστη πρόσφυση και ενισχυμένη σταθερότητα 
λωρίδας σε καθημερινές ακραίες καταστάσεις

• Αισθητά ενισχυμένη ασφάλεια και απόδοση χωρίς 
πρόσθετη ανταλλαγή ελατηρίου (η χρήση του 
ελατηρίου σειράς είναι δυνατή)

• Υψηλή έλξη και πιο ακριβής χειρισμός χάρη στην 
τεχνολογία πίεσης αερίου της BILSTEIN

• Είναι δυνατή η τεχνολογία μονού-σωλήνα της 
BILSTEIN Ανάποδης τοποθέτησης (Upside-Down)

• Ρυθμισμένα με ακρίβεια μεμονωμένα στη δοκιμή 
στον δρόμο της BILSTEIN

• Δεν απαιτείται πιστοποίηση εξαρτημάτων
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BILSTEIN B6 4600. 

Υψηλή απόδοση όταν τελειώνει ο δρόμος.

Το BILSTEIN B6 4600 μας είναι το ιδανικό αμορτισέρ πίεσης αερίου για 
όλους εκείνους που αισθάνονται σαν στο σπίτι τους εντός και εκτός δρόμου. 
Η ακριβής ρύθμιση μειώνει την ανεξέλεγκτη κίνηση των οχημάτων με 
μεγάλο ύψος αμαξώματος όπως τα SUV και τα ελαφρά φορτηγά. Η ακρίβεια 
της διεύθυνσης και η ικανότητα μεταφοράς φορτίου της ανάρτησης 
αυξάνονται. Αυτό εξασφαλίζει καλύτερο έλεγχο του οχήματός σας, 
ασφαλέστερο χειρισμό και καλύτερη έλξη.

Οφέλη του προϊόντος με μία ματιά:

• Βέλτιστη πρόσφυση και ενισχυμένη 
σταθερότητα λωρίδας σε καθημερινές ακραίες 
καταστάσεις

• Υψηλότερα αποθέματα δύναμης και μεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής ακόμη και όταν γίνεται έλξη 
τρέιλερ ή σε οδήγηση εκτός δρόμου

• Αισθητά ενισχυμένη ασφάλεια 

• Δεν απαιτείται αλλαγή ελατηρίου (η χρήση του 
ελατηρίου σειράς είναι δυνατή)

• Τεχνολογία πίεσης αερίου της BILSTEIN

• Είναι δυνατή η τεχνολογία μονού-σωλήνα της 
BILSTEIN Ανάποδης τοποθέτησης (Upside-
Down)

• Ρυθμισμένα με ακρίβεια μεμονωμένα στη  
δοκιμή στον δρόμο της BILSTEIN 

• Δεν απαιτείται πιστοποίηση εξαρτημάτων
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BILSTEIN B8.

Αθλητικό στυλ.

Τα αμορτισέρ μας πίεσης αερίου BILSTEIN B8 προσφέρουν την τέλεια 
ενίσχυση της απόδοσης για να πηγαίνει με την σπορ εμφάνιση των κιτ 
χαμηλώματος της ανάρτησης. Τα ειδικά αμορτισέρ υψηλής απόδοσης που 
έχουν κοντύνει εγγυώνται την απαιτούμενη τάση ελατηρίου για ελατήρια 
χαμηλώματος και ως εκ τούτου υποστηρίζουν τη σπορ και δυναμική 
εμπειρία οδήγησης.

Οφέλη του προϊόντος με μία ματιά:

• Για οποιαδήποτε στην ουσία σετ χαμηλώματος 
ελατηρίων και αναρτήσεων σπορ σειράς 
παραγωγής

• Αισθητά ενισχυμένη ασφάλεια και σπορ με 
πρόσθετη αλλαγή ελατηρίου (χαμήλωμα)

• Σπορ προσέγγιση με υψηλό επίπεδο άνεσης

• Χειρισμός ακριβείας και βελτιστοποιημένος 
έλεγχος του οχήματος

• Τεχνολογία πίεσης αερίου της BILSTEIN

• Είναι δυνατή η τεχνολογία μονού-σωλήνα της 
BILSTEIN Ανάποδης τοποθέτησης (Upside-Down)

• Ρυθμισμένα με ακρίβεια μεμονωμένα στη  
δοκιμή στον δρόμο της BILSTEIN
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BILSTEIN B8 5100. 

Μεταφερθείτε στο επόμενο επίπεδο. 

Το ιδανικό αμορτισέρ όταν χρειάζεστε περισσότερο ύψος από το έδαφος και 
απόλυτη έλξη. Χάρη στην μακρύτερη σχεδίασή του, το BILSTEIN B8 5100 
ταιριάζει τέλεια στα κιτ ανύψωσης για τα SUV και τα ελαφρά φορτηγά. 
Απολαύστε την τέλεια εμπειρία οδήγησης της BILSTEIN, ακόμη και εκτός 
δρόμου.

Οφέλη του προϊόντος με μία ματιά:

• Υψηλότερα αποθέματα δύναμης και μεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής ακόμη και όταν γίνεται έλξη 
τρέιλερ ή σε οδήγηση εκτός δρόμου 

• Βέλτιστη πρόσφυση και ενισχυμένη 
σταθερότητα λωρίδας σε καθημερινές ακραίες 
καταστάσεις 

• Αισθητά ενισχυμένη ασφάλεια 

• Τέλεια σε συνδυασμό με κιτ ανύψωσης 

• Τεχνολογία πίεσης αερίου της BILSTEIN

• Είναι δυνατή η τεχνολογία μονού-σωλήνα της 
BILSTEIN Ανάποδης τοποθέτησης (Upside-
Down)

• Ρυθμισμένα με ακρίβεια μεμονωμένα στη  
δοκιμή στον δρόμο της BILSTEIN 

• Προαιρετικό δοχείο λαδιού αυξάνει την 
απόδοση και την ίδια στιγμή ενισχύει την ψύξη 
ακόμη και κάτω από υψηλότερο φορτίο
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BILSTEIN B12 Pro-Kit.

Τέσσερις φορές ισχυρότερο.

Το BILSTEIN B12 Pro-Kit μας επιτρέπει στα αυτοκίνητα να χαμηλώσουν 
κατά έως και 40 mm. Το κιτ έχει τον τέλειο συνδυασμό σπορ δυναμικής, 
εντυπωσιακής εμφάνισης και ικανότητας απόδοσης φέροντος φορτίου. 
Αυτά που τα κάνουν όλα αυτά δυνατά είναι τα κοντυμένα με ακρίβεια 
αμορτισέρ υψηλής απόδοσης BILSTEIN B8. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών 
στον δρόμο της BILSTEIN, αυτά έχουν ταιριάζει βέλτιστα με τα ελατήρια 
EIBACH που είναι ενσωματωμένα μέσα στην ανάρτηση. 

Οφέλη του προϊόντος με μία ματιά:

• Ακριβής απόκριση, εξαιρετική δυναμική 
οδήγησης και υψηλά αποθέματα ασφάλειας

• Ακόμη και χαμηλώνοντας μέχρι και 40 mm

• Ελατήριο ανάρτησης επιδόσεων EIBACH 
Pro-Kit με προοδευτικά χαρακτηριστικά

• Βέλτιστη, ακριβής λεπτή ρύθμιση του 
ελατηρίου και του αμορτισέρ στη δοκιμή στον 
δρόμο της BILSTEIN 

• Τεχνολογία πίεσης αερίου της BILSTEIN

• Είναι δυνατή η τεχνολογία μονού-σωλήνα της 
BILSTEIN Ανάποδης τοποθέτησης (Upside-
Down)

• Πιστοποιητικό ανταλλακτικών

• Εκτεταμένη γκάμα προϊόντων
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BILSTEIN B12 Sportline.

Για τους εραστές του δρόμου. 

Το κιτ μας της ανάρτησης BILSTEIN B12 Sportline επιτρέπει στα αυτοκίνητα 
να χαμηλώσουν κατά 50 mm και συνδυάζει εντυπωσιακά όλα τα οφέλη των 
αμορτισέρ υψηλής απόδοσης BILSTEIN B8 με τα σπορτίφ σφιχτά ελατήρια 
ανάρτησης της EIBACH. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών στον δρόμο της 
BILSTEIN, αυτά τα δύο εξαρτήματα έχουν ευθυγραμμιστεί ακριβώς μεταξύ 
τους. Το κιτ προσφέρει όχι απλά το μέγιστο στην δυναμική εμφάνιση, αλλά 
επίσης άφθονα αποθέματα απόδοσης ακόμη και όταν βρίσκεστε ακριβώς 
επάνω στο όριο.

Οφέλη του προϊόντος με μία ματιά:

• Άμεση απόκριση, ευνοϊκή δυναμική οδήγηση  
και σπορ εμφάνιση

• Ακόμη και χαμηλώνοντας μέχρι και 50 mm

• Ελατήρια ανάρτησης EIBACH Sportline 
Performance Sport με προοδευτικά 
χαρακτηριστικά

• Βέλτιστη, ακριβής λεπτή ρύθμιση του  
ελατηρίου και του αμορτισέρ στη δοκιμή  
στον δρόμο της BILSTEIN 

• Τεχνολογία πίεσης αερίου της BILSTEIN

• Είναι δυνατή η τεχνολογία μονού-σωλήνα της 
BILSTEIN Ανάποδης τοποθέτησης (Upside-Down)

• Πιστοποιητικό ανταλλακτικών

• Εκτεταμένη γκάμα προϊόντων
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BILSTEIN B14.

Πηγαίνετε πιο κοντά στον δρόμο. 

Τώρα μπορείτε να πάτε τόσο κοντά στον δρόμο που πρακτικά μπορείτε να 
μυρίσετε την άσφαλτο. Δοκιμασμένο στον δρόμο κάτω από τις συνθήκες 
αγώνων αυτοκινήτων της BILSTEIN, το καθένα εξάρτημα είναι 
ευθυγραμμισμένο μεμονωμένα, που σημαίνει ότι το κιτ της ρυθμιζόμενης 
ανάρτησης BILSTEIN B14 προσφέρει μία συναρπαστική απόδοση στον 
δρόμο. Με χαμήλωμα περίπου 30 έως 50 mm εμπρός και πίσω σας δίνει 
μέγιστη ευελιξία και ατομικότητα.

Οφέλη του προϊόντος με μία ματιά:

• Ρυθμιζόμενο εύρος βιδωτού σώματος έως 
20 mm επί τόπου και στους δύο άξονες

• Χαμήλωμα περίπου 30 έως 50 mm εμπρός και 
πίσω

• Δοκιμασμένο στον δρόμο από την BILSTEIN  
κάτω από συνθήκες αγώνων αυτοκινήτων και 
ρυθμισμένο με ακρίβεια 

• Επικάλυψη επιφανείας χρησιμοποιώντας 
τεχνολογία Triple-C-Technology® για αντίσταση 
κατά της διάβρωσης που διαρκεί πολύ 

• Ποιοτικά ελατήρια σπορ κατασκευασμένα από 
πολύ ανθεκτικό υλικό

• Τεχνολογία πίεσης αερίου της BILSTEIN

• Είναι δυνατή η τεχνολογία μονού-σωλήνα της 
BILSTEIN Ανάποδης τοποθέτησης (Upside-Down)

• Πιστοποιητικό ανταλλακτικών
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BILSTEIN B16.

Οφέλη του προϊόντος με μία ματιά:

• Απλή ρύθμιση της δύναμης απόσβεσης 

• Ρυθμιζόμενο εύρος βιδωτού σώματος  
επί τόπου και στους δύο άξονες

• Χαμήλωμα περίπου 30 έως 50 mm εμπρός  
και πίσω 

• Γερή χαμηλού βάρους σχεδίαση με ελατήρια σε 
μορφή δίσκου και ασφαλιστικά παξιμάδια 
κατασκευασμένα από ένα ειδικό κράμα αλουμινίου 

• Επικάλυψη επιφανείας χρησιμοποιώντας 
τεχνολογία Triple-C-Technology® για αντίσταση 
κατά της διάβρωσης που διαρκεί πολύ 

• Γερό στρογγυλό σπείρωμα για εύκολο χειρισμό 

• Ποιοτικά ελατήρια σπορ κατασκευασμένα από 
εξαιρετικά ανθεκτικό υλικό για αξιόπιστη και 
μεγάλη διάρκεια ζωής 

• Τεχνολογία πίεσης αερίου της BILSTEIN

• Είναι δυνατή η τεχνολογία μονού-σωλήνα της 
BILSTEIN Ανάποδης τοποθέτησης (Upside-Down)

• Πιστοποιητικό ανταλλακτικών

Επικεντρωμένο στην ατομική πρόκληση. 

Το κιτ της ρυθμιζόμενης ανάρτησής μας BILSTEIN B16 προσφέρει μία 
μηχανική παράλληλη ρύθμιση του επιπέδου επαναφοράς από βύθιση και 
βύθισης (συμπίεση), που μπαίνει στη θέση της με ένα κλικ σε οποιαδήποτε 
από τις δέκα σαφώς προσβάσιμες ρυθμίσεις της θέσης. Η απλή ρύθμιση 
της δύναμης απόσβεσης σας δίνει τον απόλυτο βαθμό ατομικότητας.
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BILSTEIN Clubsport.

Βγαλμένο από την αγάπη για τους αγώνες αυτοκινήτων και 
για τον δρόμο.

Το κιτ ανάρτησης BILSTEIN Clubsport παίρνει την τεχνογνωσία μας από 
τους αγώνες αυτοκινήτων και την μεταφέρει 1:1 στον ανοικτό δρόμο. Ένα 
high-end σύστημα ρυθμιζόμενης ανάρτησης και η τεχνολογία μονού 
σωλήνα υψηλής απόδοσης της BILSTEIN εκπληρώνουν τις πιο σοβαρές 
απαιτήσεις.

Οφέλη του προϊόντος με μία ματιά:
• Ξεχωριστή διαμόρφωση της επαναφοράς από  

βύθιση και της βύθισης (συμπίεση) 
• 100 παραλλαγές ρύθμισης τις οποίες μπορεί να 

βιώσει κάποιος και να τις επιλέξει χειροκίνητα με 
αισθητές διαφορές

• Αλουμινένιοι ρυθμιστές με σαφώς ορατή και εύκολο 
να διαβαστεί κλίμακα από το 1 (μαλακό) μέχρι το  
10 (σκληρό) 

• Θετική σύμπλεξη και χρωματική κωδικοποίηση: 
Κόκκινο για επαναφορά από βύθιση, μπλε για βύθιση 
(συμπίεση)

• Απλές αλλαγές της ρύθμισης επί τόπου χωρίς 
πρόσθετα εργαλεία

• Ρύθμιση Κάμπερ με αλουμινένια ρουλεμάν στήριξης 
κοινής μπίλιας για βέλτιστη σταθερότητα στις στροφές 

• Πλεονεκτήματα βάρους και χώρου τοποθέτησης 
χάρη στο ενσωματωμένο ρεζερβουάρ

• Εξαιρετικά ευπροσάρμοστη σχεδίαση με ποιοτικά 
ελατήρια σπορ κατασκευασμένα από υλικό υψηλής 
αντοχής και ελατήρια σε μορφή δίσκου και 
ασφαλιστικά παξιμάδια κατασκευασμένα από ένα 
ειδικό κράμα αλουμινίου

• Κλείσιμο ύψιστης δύναμης από την τεχνολογία 
πίεσης αερίου μονού σωλήνα της BILSTEIN από το 
πεδίο των αγώνων αυτοκινήτων: “Κατασκευασμένο 
στη Γερμανία”

• Βάση για περεταίρω προσαρμογή για χρήση στους 
αγώνες

• Πιστοποιητικό ανταλλακτικών
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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
August-Bilstein-Str. 4, 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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