Продуктова
гама

BILSTEIN B1
Прецизно оразмерени
аксесоари.

BILSTEIN B2
Ето колко опростено
може да е Качеството.

Всеки амортисьор е толкова добър, колкото добра
е екипировката към него. Затова при смяната на
амортисьорите се уверете, че разполагате с правилните
резервни части. Подмяната на буферните тампони и
прахозащитните маншони е абсолютно задължително.

Нашитеr BILSTEIN B2 маслени амортисьори са
рентабилната ценова алтернатива за дълготраен и
ефикасен ремонт.

Предимствата на продуктите накратко :
Всички компоненти са конструирани така, че да прилягат
напълно на нашите амортисьори BILSTEIN до последния
детайл
Добра гама от опорни лагери за почти
Всеки тип автомобил
Оригиналните сервизни части на BILSTEIN са с високото
качество на OEM, което се изисква от нас

Предимствата на продукта накратко :
Предлага се само изпитаното качество на OEM
Предпочитана ценова алтернатива на най-високо ниво
Технология пренесена от серииното п
роизводство

BILSTEIN B3
Ако търсите нещо
качествено, спрете дотук.

BILSTEIN B4
Мощ под налягане.

Избирайки пружините на BILSTEIN, вие сте подкрепен
от Един неоспорим шампион: едновремено успешен
доставчик в моторните спортове и водещ производител в
първоначалното вграждане на сериини автомобили

Оригинален и най-добър: Повече от 50 години
оригиналните еднотръбни газови амортисьори се
доставят от първоизточника им – BILSTEIN – използвайки
се на практика във всеки модел автомобили от
последните десетилетия.

Предимствата на продукта накратко :
Иновативни технически конструкции, като форми тип
„Свинска опашка”, „ Миниблок” и „Централно поемане на
усилието”
Висококачествена хром-ванадиева или хром-силиконова
стомани за екстремно висока устойчивост на счупване
Обработка чрез процес на „отлежаване” след
Формоване предотвратяващ топлинните загуби
Акуратна обработка и покрите на повърхностите
за по-голяма дълготрайност
Безкомпромисно качество на ОЕМ

Предимствата на продукта накратко :
Постоянна сила на натиск под всякакъв товар
Резерв от мощност за максимална сигурност
Всяко шофиране е като първото с нови амортисьори
Отличното качество на ОЕМ
BILSTEIN технология на газ под налягане

BILSTEIN B6
Поведение което
се усеща.
Ако искате повече притискаща сила от амортисьора –
дори и при натоварване, но не искате да тунинговате
автомобила си, то BILSTEIN B6 са идеалното решение
за Вас.
Предимствата на продукта накратко :
Увеличени резерви от мощност и
дълготрайност, дори и при теглене на
каравани, ремаркета или чести пътувания с
товар
Оптимално прилепяне към пътя и повишена
стабилност при смяна на пътното платно при
всекидневно шофиране и екстремни ситуации
Подчертано подобряване на безопасността и
спортно поведение без допълнителна смяна
със спортни или ниски пружини
BILSTEIN технология на газ под налягане
BILSTEIN еднотръбна/инверсна технология
произведена в Германия
Тествани при пътни условия от BILSTEIN и
регулирани допълнително
Не се изисква немска регистрация по TÜV

Off-road
За off-road автомобилите се предлага
версия на BILSTEIN B6, която е
адаптирана към специалните им
изисквания.Прецизните настройки
намаляват неконтролираните
движения чрез усложнена конструкция
и увеличават прецизността на
управление и капацитета на окачването
под товар, гарантирайки по-добър
контрол на автомобила, което води до
по-безопасна експлоатация

BILSTEIN B8
Поведение което
се усеща и вижда.
Докато намаляването на просвета чрез пружините е за
естетичност, то BILSTEIN B8 е за изпълнението!
Предимствата на продукта накратко :
Скъсени амортисьори с повишени експлоатационни
качества за виртуално всеки комплект ниски пружини и
серийни спортни автомобили.
Спортно поведение с високо ниво на комфорт
Прецизно управление и оптимизиран контрол
на автомобила
BILSTEIN технология на газ под налягане
BILSTEIN еднотръбна/инверсна технология
произведена в Германия
Тествани при пътни условия от BILSTEIN /›и
регулирани допълнително

BILSTEIN B10
Създават истинско
впечатление.

BILSTEIN B12
Направете свой
спортен автомобил.

Да впечатлиш околните с динамичен клинообразен
изглед – да си впечатлен от превъзходното управление и
отличното съотношение цена/поведение на пътя.

Ако търсите перфектната комбинация от спортна
динамика, превъзходен изглед и отлично поведение Вие
сте на верния път с гова спортно окачване.

Предимствата на продукта накратко :

Предимствата на продукта накратко :
Прецизна реакция, чудесна динамика
на шофиране и допълнителна сигурност
Еднакво снижаване на клиренса с
приблизително 30мм
Качествени спортни пружини произведени
от високоустойчив материал
Пружини и амортисьори тествани при пътни
условия от инжинерите на BILSTEIN и напасвани
допълнително един към друг
BILSTEIN технология на газ под налягане
BILSTEIN еднотръбна/инверсна технология
произведена в Германия
Немски TÜV сертификат

Намаляване на клиренса на автомобил с
приблизително 60мм отпред и 40мм отзад
за „хващащ окото” клиновиден изглед
Повече сигурност и повишена стабилност
при смяна на пътното платно за по-голямо
удоволствие при шофиране
Подобрена динамика при шофиране и
спортно поведение на пътя
Скъсени газови амортисьори с подчертано
двойно действие
Прогресивни ниски пружини, прецизно
адаптирани към амортисьорите
Качествени спортни пружини произведени
от високоустойчив материал
Немски TÜV сертификат

BILSTEIN B14
Спортното Ви
прави гъвкав.

BILSTEIN B16

Да шофираш с удоволствие
– всичко е в настройките.

С регулируемия по височина (чрез резба) комплект на
BILSTEIN- B14 пренасяме технологията от съзтезателната
писта на уличното платно.

Новият мощен клас създаден от инжинерите на BILSTEIN
цели да постигне максимално удоволствие при шофиране
базирано на индивидуалните изисквания.

Предимствата на продукта накратко :
Резбовано тяло на амортисьора, позволяващо регулиране
на височината и на двете оси с разлика от
приблизително 20мм след монтаж
Снижаване на клиренса с приблизително
30 – 50мм отпред и отзад
Тествани в моторните спортове от
BILSTEIN и регулирани допълнително
Чашките на пружините и заключващите
гайки са изработени от специална
алуминиева сплав
Повърхност обработена по „Triple-C”
технология за по-дълга устойчивост на
корозия
Закръглен профил на резбите за лесна
настройка
Качествени спортни пружини произведени
от високоустойчив материал
BILSTEIN технология на газ под налягане
BILSTEIN еднотръбна/инверсна технология
произведена в Германия
Немски TÜV сертификат

Предимствата на продукта накратко :
9/10 характерни криви на поведение по двойки на ос
могат да бъдат избирани чрез просто завъртане след
монтаж
Резбовано тяло на амортисьора,
позволяващорегулиране на височината и
на двете оси с разлика от приблизително
20мм след монтаж
Индивидуални настройки вариращи от
„екстремно спортни” до най-високото ниво
на комфорт при шофиране
Снижаване на клиренса с приблизително
30 – 50мм отпред и отзад
Тествани в моторните спортове от
BILSTEIN и регулирани допълнително
Чашките на пружините и заключващите
гайки са изработени от специална
алуминиева сплав
Повърхност обработена по „Triple-C”
технология за по-дълга устойчивост на
корозия
Закръглен профил на резбите за лесна
настройка
Качествени спортни пружини произведени
от високоустойчив материал
BILSTEIN технология на газ под налягане
BILSTEIN еднотръбна/инверсна
технология произведена в Германия
Немски TÜV сертификат

BILSTEIN B16 ridecontrol
Режим „Спорт” с едно
натискане на бутона.
По време на шофиране може да превключите настройките
на окачването от режим „комфорт” на режим”спорт” само
за миг посредством бутон на таблото на автомобила.
Предимствата на продукта накратко :
Режим „комфорт” създава плавно компенсиране на
сътресенията от неравни повърхности
Режим „спорт” е за отлична динамика на
шофиране и допълнителен резерв от мощ
при ограничени възможности
Светещ панел за настройки
Резбовано тяло на амортисьора,
позволяващо регулиране на височината и
на двете оси с разлика от приблизително
20мм след монтаж
Снижаване на клиренса с приблизително
30 – 50мм отпред и отзад
Тествани в моторните спортове от
BILSTEIN и регулирани допълнително
Чашките на пружините и заключващите
гайки са изработени от специална
алуминиева сплав
Повърхност обработена по „Triple-C”
технология за по-дълга устойчивост на
корозия
Закръглен профил на резбите за лесна
настройка
Качествени спортни пружини произведени
от високоустойчив материал
BILSTEIN технология на газ под налягане
BILSTEIN еднотръбна/инверсна технология
произведена в Германия
Немски TÜV сертификат

BILSTEIN DampTronic ®
Движение без
компромис.
Специален мощен клас за специални
автомобили:
Някои от собствениците на Porsche
или Nissan GT-R, които са избрали да
изпитат удоволствието от подвижното
активно окачване са запознати с това
индивидуално решение.
Перфектно адаптирани за монтаж в
серийни автомобили с електронно
регулируеми системи

