schroefsets montage aanwijzingen
1 = Niet voor model met vierwielsturing.
2 =

Niet voor model met vierwielaandrijving (4x4, AWD, 4motion etc.)

3 =

Niet voor model met elektronische demperkrachtregeling (EDC).

4 =

Niet voor model met niveauregeling, behalve als deze kan worden aangepast.

5 =

Niet voor model met niveauregeling, de verenset is wel te monteren.

6 =

Voor model tot 10/2006 dienen de richtingaanwijzers voor verplaatst
of omgewisseld te worden (origineel nummer 46 226 698).

7 =

Alleen de vooras is in hoogte verstelbaar.
Voor de achteras worden veren en dempers geleverd.

8 =

In combinatie met de originele wielen kunnen spoorverbreders noodzakelijk zijn.

9 =

Alleen voor model met een klemdiameter Ø 55 mm op de vooras.

10 =

Alleen voor model met een klemdiameter Ø 50 mm op de vooras.

11 =

Achterdempers met "oog" bevestiging.

12 =

Achteras dempers met "vork" bevestiging.

13 =

Voor model met een aandrijfas vanaf Ø 50mm dient ter verbetering van
de vrijloop van de rechter aandrijfas, de stabilisatorset te worden vervangen.
Bij het model zonder Xenon koplampen dient artikel 685 500 000 te worden besteld.
Bij het model met Xenon koplampen dient artikel 685 500 005 te worden besteld.

14 =

Alleen voor modellen vanaf bouwjaar 2004 met 16 inch band/wiel af fabriek.

15 =

Bij het af fabriek verlaagde model dient de aangegeven verlaging gereduceerd

16 =

Aan de voorzijde dient de afstand tussen de onderste bevestigingsgaten te worden opgemeten.

te worden met de verlaging af fabriek.
Deze afstand moet 72 mm zijn.
17 =

Om maximaal te kunnen verlagen dient, voor de vrijloop van de rechter aandrijfas,
de stabilisatorset te worden vervangen.
Bij het model zonder Xenon koplampen dient artikel 685 500 000 te worden besteld.
Bij het model met Xenon koplampen dient artikel 685 500 005 te worden besteld.

18 =

Bij het model voor bouwjaar 6/1992 dienen andere steunlagers gemonteerd te worden.
(BMW onderdeelnummers: steunlager 31 336 764 947; schijf 31 331 116 983; moer 31 331 110 196)

19 =

Bij de voorpoten dient de afstand tussen de onderste bevestigingsgaten te worden opgemeten.
Deze afstand moet 58 mm zijn.

21 =

Alleen voor model met vierwielaandrijving (4x4, AWD, 4motion etc.)

22 =

Onderstse bevestigingsschroef aan de achterdemper is 12mm.

23 =

Voor het model met EDC of 8 cil. zijn extra originele onderdelen noodzakelijk:
Vooras: 31 311 091 709 + 31 331 116 983 + 31 331 110 196
Achteras: 33 521 091 710 + 33 521 090 282 + 33 521 092 986 + 31 331 137 932 + 33 531 091 031

24 =

Voor de achteras worden sportdempers en stuurstangen geleverd om de hoogte te kunnen verstellen.
De originele luchtvering blijft gehandhaafd.

25 =

Bij model met elektronische demperkrachtregeling dient deze te worden gedeactiveerd.

26 =

Bij model voorzien van Audi Magnetic Ride dient deze te worden gedeactiveerd.

27 =

Bij model met elektronische demperkrachtregeling dient deze te worden gedeactiveerd.

28 =

Niet voor model met Xenon hoofdverlichting.

29 =

Extra onderdelen van de fabrikant zijn noodzakelijk:
Fiat steunlager 7775940 + huls 7795259 + veerschotel 7795260

30 =

Bij het model met 2 bladveren per kant aan de achteras dient deze te worden omgebouwd
naar 1 bladveer per kant.
Voor Caddy VW onderdeel 2K0 511 151 N, voor Caddy Maxi VW onderdeel 2K3 511 151 E

