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Z czynów powstają legendy. Czyny, które otwierają drogi do zmian. 
Ponad 60 lat temu opracowaliśmy gotowy do produkcji seryjnej 
jednorurowy amortyzator gazowy. Dzięki temu technologia amortyzato-
rów gazowych stała się standardem w motoryzacji. Rozwiązanie to 
sprawiło, że jazda samochodem stała się wyraźnie bezpieczniejsza, 
komfortowa i sportowa.

Wykorzystujący w swoich samochodach technologię BILSTEIN kierowcy 
tacy jak startujący w Formule 1 Niki Lauda i Alain Prost, zwycięzcy 
24-godzinnego wyścigu Jacky Ickx i Hans-Joachim Stuck, rajdowy 
mistrz świata Walter Röhrl, czy zwycięzca wielu wyścigów DTM Bernd 
Schneider stali się legendami sportu motorowego. W aktualnym 
sezonie 2015 również jesteśmy na starcie - między innymi jako oficjalny 
dostawca wyposażenia dla zespołu Aston Martin Racing.

Nasza tradycja i pasja zawsze tam są! Fascynują nas nasi klienci, ich 
indywidualne wymagania oraz nasza bezkompromisowa jakość - od 
wyposażenia na pierwszy montaż, przez zamienniki części oryginal-
nych, po sport motorowy!

Przekonaj się sam o perfekcyjnych doznaniach z jazdy, które 
zapewnia BILSTEIN!

Prawdopodobnie to szczególne połączenie tradycji, dumy, dążenia do 
perfekcji oraz pasji do najwyższych osiągów odróżnia nasze zawieszenia 
i amortyzatory BILSTEIN od wszystkich innych. W każdym wdrażanym 
przez nas produkcie zawarte jest całe nasze doświadczenie, które od 
ponad 60 lat zdobywamy jak dostawca na pierwszy montaż, oraz 
wiedza, którą od ponad 50 lat nabywamy dzięki sportom samochodo-
wym. Dzięki temu dziedzictwu każde nasze zawieszenie i każdy nasz 
amortyzator mają własną duszę. Dlatego też wszystkie wdrażane przez 
nas produkty poddawane są wymagającym testom, a charakter 
każdego z nich otrzymuje indywidualny, ostateczny szlif w trakcie 
badań. W ten sposób zapewniamy charakteryzujące wszystkie produkty 
BILSTEIN, jedyne w swoim rodzaju wrażenia z jazdy, zarówno w 
przypadku zastosowań seryjnych, jak i zamienników serii performance. 
To zaangażowanie opłaca się. Potwierdzają to liczne nagrody „BEST 
BRAND” oraz wybitne sukcesy w sporcie motorowym. Na następnych 
stronach możecie Państwo zapoznać się z ofertą produktów BILSTEIN.

ThyssenKrupp BILSTEIN GmbH 
Division Aftermarket

Jesteśmy inni. Drive the Legend.
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Przegląd naszych kluczowych 
technologii.

Zmiana wysokości zawieszenia 
BILSTEIN.

1-drożna regulacja 
BILSTEIN.

2-drożna regulacja 
BILSTEIN.

BILSTEIN DampMatic®.

BILSTEIN DampTronic®.

BILSTEIN ridecontrol ®.

BILSTEIN iRC®. 

Atestowany 
zakres regulacji.

Testy drogowe BILSTEIN.

Technologia pierwszego 
montażu BILSTEIN.

BILSTEIN twin-tube 
technology.

Zaokrąglony gwint BILSTEIN.

Technologia BILSTEIN 
Triple-C®.

Zawieszenie 
pneumatyczne BILSTEIN.

Technologia amortyzatorów 
gazowych BILSTEIN.

Technologia dwururowa 
BILSTEIN.

WSZYSTKO 
TYLKO  NIE  STANDARD.

Technologia.

Nie bez powodu zaufali nam najbardziej znani producenci 
samochodów z całego świata - stosowane przez nas technolo-
gie wykraczają poza wszelkie standardy. Są one ucieleśnieniem 
naszego pionierskiego ducha, kamieniami milowymi naszego 
rozwoju oraz nieodłącznym elementem naszych produktów. 
Znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie jest to konieczne 
i kiedy oczekuje się tego od naszych produktów. 

Opcje dodatkowe.

Zawsze krok do przodu i zawsze koncentracja na oczekiwaniach 
naszych klientów. To wyróżnia naszą firmę a idea ta jest 
również źródłem oferowanych przez nas opcji specjalnych, 
które dodatkowo podnoszą wartość naszych produktów. 
W zależności od linii produktów można wybrać dodatkowe 
opcje pozwalające na podniesienie indywidualnego odczucia 
komfortu jazdy. 
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Seryjna jakość.

Gdyby nie istniało określenie „wyposażenie oryginalne“, 
musiałoby zostać wymyślone specjalnie dla nas. Od ponad 
60 lat dla renomowanych producentów samochodów 
jesteśmy preferowanym partnerem w rozwoju układów 
zawieszenia i amortyzatorów - zarówno w segmencie 
premium jak i produkcji wielkoseryjnej. Od rozwoju 
elementów zawieszenia seryjnego, przez zawieszenia 
wyczynowe dla sportu motorowego, po produkcję 
zamienników wyposażenia seryjnego - nasze produkty 
i doświadczenie zyskują najwyższa ocenę. Nasz zapewnia-
jący wysokie pokrycie rynku i dostępność pełny asorty-
ment oferuje wszystko - od zamienników wyposażenia 
seryjnego, poprzez serię performance, aż do profesjonal-
nych rozwiązań stosowanych w sporcie motorowym. W ten 
sposób zapewniamy legendarne doznania z jazdy przez 
cały okres eksploatacji pojazdu.

Sztuczka z ciśnieniem.

Silne obciążenie może prowadzić w klasycznych amortyza-
torach olejowych do powstawania efektu spieniania oleju, 
co z kolei w wyższych temperaturach może skutkować 
spadkiem siły tłumienia nawet o 35%. Jako rozwiązanie 
tego problemu już w latach 50-tych opracowaliśmy technol-
ogie amortyzatorów gazowych BILSTEIN. Dzięki pierw-
szemu seryjnemu zastosowaniu w roku 1957 jednoru-
rowych amortyzatorów gazowych w samochodach 
Mercedes-Benz ugruntowaliśmy silną pozycję technologii 
gazowej w motoryzacji - zarówno w wersji jedno-, jak 
i dwururowej. Rozwiązanie to oznacza niezawodne tłumienie 
i amortyzację przy każdym obciążeniu oraz większe rezerwy 
bezpieczeństwa przy dynamicznej jeździe. Amortyzatory 
gazowe BILSTEIN oferują wysoką trakcję i precyzyjne 
prowadzenie również pod najwyższym obciążeniem. 

Oryginalne wyposażenie BILSTEIN. Technologia amortyzatorów 
gazowych BILSTEIN.

Podczas pracy olej 
może się pienić, co 
powoduje utratę 
siły tłumienia przez 
amortyzator.

Olej znajduje się 
pod ciśnieniem 
i nie pieni się.

Amortyzatory 
gazowe

Amortyzatory 
olejowe
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Teoria nam nie wystarcza. 

Oczywiście również my stosujemy najnowsze metody 
pomiarów i testów w celu badania obiektywnych kryteriów 
takich jak bezpieczeństwo, obciążenie, zachowanie 
podczas jazdy i hamowania, dynamikę i komfort jazdy. 
Ponad wszystko szczególną uwagę przykładamy do 
czegoś, co można określić mianem „czynnika ludzkiego”. 
Wszystkie nasze amortyzatory - w tym również wyczyno-
we, moduły zawieszenia pneumatycznego, zawieszenia 
sportowe i gwintowane poddawane są w różnych 
sytuacjach drogowych bezlitosnym testom na torze 
Nürburgring lub w naszym własnym centrum testowym 
w Papenburg. Dopiero gdy nasi inżynierowie jednoznacznie 
stwierdzą, że więcej nie można osiągnąć, testowane 
produkty mogą zostać oznaczone marką BILSTEIN, która 
od lat oznacza legendarne doznania z jazdy samochodem. 
Od ludzi dla ludzi.

Nie każde rozwiązanie jest prawdziwym zawiesze-
niem pneumatycznym.

Raz jeszcze staliśmy się pionierami w wyposażeniu 
seryjnym i pozostajemy nimi do dnia dzisiejszego. 
Zawieszenie pneumatyczne BILSTEIN zapewnia nie 
tylko tłumienie i amortyzację, ale również możliwość 
regulacji wysokości zawieszenia pojazdu. Ciśnienie 
w miechach powietrznych dba o stałą wysokość 
zawieszenia nawet przy zmiennym obciążeniu. 
Zawieszenie pneumatyczne BILSTEIN występuje 
w wersji pasywnej i aktywnej. Pasywne układy 
zawieszenia pneumatycznego pozwalają tylko na 
ustawienie siły tłumienia, natomiast rozwiązanie 
aktywne umożliwia wybór odpowiedniej krzywej 
charakterystyki tłumienia. W takim przypadku 

kierowca może przy pomocy przycisku 
dokonać wyboru pomiędzy ustawieniem 
sportowym lub komfortowym, a system 
samoczynnie w ciągu milisekund wybiera 
optymalną krzywą charakterystyki 
tłumienia. Tylko rozwiązania firmy 
BILSTEIN pozwalają cieszyć się doznania-
mi z jazdy jak w fabrycznie nowym 
samochodzie. Moduły zawieszenia 
pneumatycznego BILSTEIN w 100% 
produkowane są z nowych elementów. 
W celu osiągnięcia maksymalnego 
bezpieczeństwa zapewniają pod każdym 
obciążeniem stałą siłę tłumienia oraz 

wysokie rezerwy wydajności. 
Dostępne są do wszystkich 
układów zawieszenia 
pneumatycznego - pasywnych 
i aktywnych.

Testy drogowe BILSTEIN.Zawieszenie pneumatyczne 
BILSTEIN.
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powłoka 1

powłoka 3

powłoka 2

Warstwa po warstwie.

Technologia BILSTEIN-Triple-C® oznacza najwyższej 
jakości zabezpieczenie trójwarstwową powłoką antykoro-
zyjną. Została ona specjalnie opracowana pod kątem 
skutecznego zabezpieczenia antykorozyjnego naszych 
zawieszeń gwintowanych i swoją perfekcję udowodniła 
w długotrwałym teście obciążeniowym według normy DIN 
50021 SS. Nawet 600 godzin w solnej komorze natrysko-
wej nie stanowiło najmniejszego problemu dla naszego 
specjalnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Dla 
porównania gwint ze stali szlachetnej wytrzymuje tylko 418 
godzin.

• powłoka 1: perfekcyjne połączenie gruntu i trwałego 
zabezpieczenia antykorozyjnego w specjalnym procesie 
ocynkowania.

• powłoka 2: warstwa pośrednia całkowicie zamykająca 
spodnią warstwę cynku.

• powłoka 3: perfekcyjny wygląd i maksymalna ochrona 
przez obciążeniem mechanicznym i korozją

Technologia BILSTEIN-Triple-C®.Technologia amortyzatorów 
dwururowych BILSTEIN.

Technologia jednorurowa/upside-
down BILSTEIN.

Dobre tłumienie na co dzień.

Ponad 90% nowych samochodów ma fabrycznie 
zamontowane amortyzatory dwururowe. W technologii 
dwururowej opartej na podwójnej ściance tłoczysko 
rozdziela olej na dwie przestrzenie robocze. W fazie dobicia 
tłoczysko przeciska olej do górnej przestrzeni roboczej oraz 
do przestrzeni kompenacyjnej pomiędzy rurą zewnętrzną 
i wewnętrzną. W fazie odbicia tłoczysko przejmuje funkcję 
tłumienia. Nasza oferta dwururowych amortyzatorów 
BILSTEIN dzięki pełnemu zastosowaniu technologii 
wykorzystywanej do produkcji na pierwszy montaż posiada 
rygorystycznie sprawdzaną jakość części oryginalnych.

Oryginalny siłacz. 

Kopia nie ma żadnych szans z oryginałem. Nasze 
jednorurowe amortyzatory gazowe BILSTEIN jako 
pierwsze były montowane seryjnie i do dnia dzisiejszego 
są stawiane na pierwszym miejscu, bez względu na to 
w jak ciężkich warunkach będą eksploatowane. 
Niezależnie od zastosowania - w złych warunkach 
drogowych, przy wysokim obciążeniu pojazdu, jeździe 
z przyczepą, jeździe sportowej czy w sporcie motoro-
wym - technologia jednorurowych amortyzatorów 
gazowych BILSTEIN dzięki większej powierzchni 
roboczej tłoczyska zapewnia wyższą siłę tłumienia, 
lepsze prowadzenie, niezmiennie wysokie osiągi oraz 
większą trwałość. Elastyczna możliwość zabudowy 
amortyzatorów jednorurowych pozwala konstruktorom 
samochodów na wybór perfekcyjnego sposobu 
montażu. W technologii BILSTEIN upside-down trzpień 
tłoczyska jest zamocowany w obudowie rurowej na dole. 
Zamontowana w łożyskach ślizgowych, odporna na 
zużycie, pokryta chromem rura porusza się w górę 
i w dół. Dzięki temu siły boczne oraz działające podczas 
opadania są rozkładane na dużej powierzchni i pomię-
dzy kołem a nadwoziem samochodu uzyskiwany jest 
wyraźny wzrost poziomu sztywności na skręcanie.
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Perfekcyjna równowaga. 

W przeciwieństwie do klasycznego gwintu nasz jest zaokrą-
glony - bez ostrych krawędzi. Dzięki temu mniejsza jest 
powierzchnia narażona na niekorzystny wpływ czynników 
zewnętrznych - zanieczyszczeń i soli. Zmiana ustawień po 
zamontowaniu w samochodzie przebiega łatwo i pewnie.

Perfekcyjna regulacja. 

W oparciu o naszą wysokowydajną technologię 
jednorurową system regulacji jednodrożnej BILSTEIN 
pozwala na łatwą zmianę siły tłumienia amortyzatorów 
zamontowanych w samochodzie. A wszystko przy 
pomocy pokrętła umieszczonego na amortyzatorze. 
Dziesięć wyraźnie wyczuwalnych kliknięć umożliwia 
pewny wybór ustawień. Dzięki równoległemu 
ustawieniu fazy odbicia i dobicia możliwe jest 
perfekcyjne dostrojenie zawieszenia zgodnie 
z indywidualnymi potrzebami. W ten sposób nasz 
jednodrożny system regulacji BILSTEIN zapewnia 
doznania sportowe w czystej postaci.

Bezproblemowa elastyczność.

Zawsze elastycznie: niżej lub wyżej - to wszystko umożliwia 
zakres ustawień. A całość z certyfikatem TÜV. Specjalnie 
zaprojektowany zaokrąglony gwint w połączeniu z perfek-
cyjnie dobranymi parametrami sprężyn, pozwala na łatwą 
zmianę ustawień i zapewnia maksymalnie stabilne 
prowadzenie samochodu w każdej sytuacji drogowej.

Regulacja jednodrożna BILSTEIN.Zaokrą glony gwint BILSTEIN.

Certyfikowany zakres nastawów.
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Zmiana perspektywy w pakiecie.

Nasze produkty pozwalające na obniżenie lub podwyższe-
nia zawieszenia podlegają wszechstronnym testom 
przeprowadzanym przez naszych inżynierów pod kątem 
różnych wariantów wyposażenia. Nazwę BILSTEIN mogą 
nosić wyłącznie elementy, które w 100% sprawdziły się 
pod względem zachowania w czasie jazdy, komfortu, 
przydatności na co dzień, wyglądu, aerodynamiki, jazdy 
w ekstremalnych sytuacjach, tłumienia, prześwitu 
i odpowiedniego kąta nachylenia. 

Nasze precyzyjnie dopasowane do każdego pojazdu 
zestawy w każdym przypadku obejmują cztery 
amortyzatory i cztery sprężyny zawieszenia. 

Nasze skrócone lub wydłużone amortyzatory 
w kombinacji z odpowiednimi sprężynami 
zawieszenia pozwalają uzyskać pożądany efekt.

Regulacja dwudrożna BILSTEIN. Zmiana wysokości zawieszenia 
BILSTEIN.

Maksimum elastyczności. Maksimum sportu.

Nastawy maksymalnie miękkie lub maksymal-
nie twarde - to wszystko w jednym oferuje 
entuzjastom sportu dwudrożny system 
regulacji BILSTEIN. Rozwiązanie pozwala na 
łatwą, manualną zmianę siły tłumienia 
i dodatkowo oddzielną zmianę fazy odbicia 
i dobicia przy pomocy dobrze widocznej 
i przejrzystej skali. System regulacji dwudroż-
nej BILSTEIN pozwala na wybór nawet 100 
wariantów ustawienia zawieszenia - od stopnia 
1 (nastawy miękkie) po 10 (nastawy twarde). 
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BILSTEIN DampMatic®. BILSTEIN DampTronic®.

Niewątpliwa przyjemność.

W ścisłej współpracy z firmą Mercedes-Benz opraco-
waliśmy do różnych modeli układ automatycznej 
zmiany siły tłumienia BILSTEIN DampMatic®. Przy 
niewielkich ruchach nadwozia automatycznie spada 
siła tłumienia, dzięki czemu uzyskujemy większy 
komfort jazdy. Natomiast w przypadku intensywnych 
ruchów nadwozia zwiększona siłą tłumienia zapewnia 
lepszą stabilność pojazdu. Dzięki temu zawieszenie 
pojazdu zawsze jest optymalnie dopasowane do danej 
sytuacji drogowej. Zawieszenie BILSTEIN DampMatic® 
dzięki wysokim rezerwom wydajności oferuje 
maksymalne bezpieczeństwo i jest doskonałym 
zamiennikiem przeznaczonym do wszystkich pojazdów 
Mercedes-Benz fabrycznie wyposażonych w to 
rozwiązanie.

Robimy to dla Was. 

Praktyczne rozwiązanie typu „podłącz i używaj“ do 
produktów z rodziny BILSTEIN B4, BILSTEIN B6 oraz 
BILSTEIN B16. Aktywny system tłumienia BILSTEIN 
DampTronic® jest optymalnym zamiennikiem 
przeznaczonym do pojazdów fabrycznie wyposażonych 
w elektroniczny system regulacji zawieszenia. Podczas 
jazdy czujniki stale przekazują do centralnego 
sterownika informacje o ruchu zawieszenia wykorzysty-
wane  później do wysterowania amortyzatorów. Dzięki 
temu samochód płynnie i samoczynnie dostosowuje 
się do sytuacji. Zapewnia to perfekcyjną przyczepność 
do podłoża oraz stabilność jazdy w sytuacjach 
codziennych jak i ekstremalnych. Nasza szeroka oferta 
zamienników wyposażenia oryginalnego obejmuje 
zastosowania do samochodów marki Mercedes-Benz, 
BMW, Porsche i wielu innych.

Zasada działania zawieszenia BILSTEIN DampMatic® Zasada działania zawieszenia BILSTEIN DampTronic®

Zmiana 
bezstop-

niowa

Niska amplituda 
Zawór obejściowy otwarty 

Amortyzator miękki

Przepływ przez zawór 
obejściowy DampMatic®

Tłok sterujący 
DampMatic® 

Częściowy przepływ przez 
tłok główny

Zawór obejściowy 
zamknięty

Przepływ przez 
główny tłok 

(charakterystyka twarda 
/ konwencjonalny 

układ zaworów)

Zawór obejściowy otwarty

Przepływ obejściem przez 
zawór DampTronic®

Częściowy przepływ przez 
tłok główny

Ustawienie 
amortyzatorów: twarde

Ustawienie 
amortyzatorów: miękkie

Wysoka amplituda 
Zawór obejściowy otwarty 
Amortyzator twardy

 

Tłok DampMatic® 
w położeniu granicznym

Całkowity przepływ przez 
tłok główny
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Czysta indywidualność.

Perfekcyjna przyjemność z jazdy, możliwość pokonania 
każdego zakrętu z najwyższą prędkością - indywidualne 
oczekiwania kierowców są bardzo różne. Rozwiązanie 
BILSTEIN ridecontrol® oznacza najwyższy poziom 
indywidualizmu i dostępne jest do amortyzatorów serii 
BILSTEIN B6 oraz BILSTEIN B16. Przy pomocy przycisku 
na desce rozdzielczej układ pozwala na prostą zmianę 
nastawów zawieszenia. Aktywowany w ten sposób tryb 
sportowy charakteryzuje się doskonałą dynamiką jazdy 
i najwyższymi rezerwami osiągów w ekstremalnych 
sytuacjach.

Sprytna aplikacja. 

Po co w samochodzie naciskać przełączniki, jeżeli posiada 
się smartfona? Dodatkowy moduł BILSTEIN iRC® 
wyposażony w czujnik przyspieszenia 3D przy pomocy 
odpowiedniej aplikacji oferuje możliwość aktywnego i indy-
widualnego ustawiania parametrów zawieszenia z serii 
BILSTEIN ridecontrol®. Obok trybu „comfort+“ pozwala-
jącego na komfortowe pokonywanie nierówności 
drogowych oraz „sport+“ zapewniającego doskonałą dyna-
mikę jazdy w sytuacjach ekstremalnych, dostępny jest 
również tryb „auto“ umożliwiający aktywne dopasowanie 
zawieszenia w zależności od warunków jazdy. Kompatybil-
na z wszystkimi systemami iOS oraz Android aplikacja 
BILSTEIN daje możliwość dodatkowych ustawień krzywej 
charakterystyki, wartości progowych przyspieszeń 
(poprzecznych, wzdłużnych, pionowych) oraz oczywiście 
czasu trwania nastawów. Zawsze dostępna jest również 
opcja zmiany nastawów przy pomocy przełącznika na 
tablicy rozdzielczej.

BILSTEIN iRC®.BILSTEIN ridecontrol®.
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BILSTEIN B2.

Główne zalety produktu:

• Wyłącznie sprawdzona jakość pierwszego montażu

• Korzystna cenowo alternatywa przy najwyższym 
poziomie jakości

• Technologia stosowana przy produkcji na 
pierwszy montaż

Po prostu dobry.

Nasza oferta BILSTEIN B2 oferuje wszystko, co jest konieczne do 
korzystnej cenowo wymiany seryjnie montowanych amortyzatorów 
olejowych na elementy o jakości pierwszego wyposażenia. Jest to 
idealne rozwiązanie w sytuacji, gdy klient oczekuje dobrej ceny 
naprawy samochodu, który na co dzień eksploatowany jest 
w normalnych warunkach.

Idealne zestawy montażowe.

Oczywiście w przypadku amortyzatorów przede wszystkim najważniej-
sze są jego parametry, ale każdy amortyzator jest tak dobry jak 
elementy z nim współpracujące. BILSTEIN B1 to szeroka i perfekcyjnie 
dopasowana do naszych amortyzatorów oferta zestawów montażowych 
w bezkompromisowej jakości gwarantowanej przez dostawcę na 
pierwszy montaż. Przeznaczony do prawie wszystkich samochodów 
asortyment obejmuje łożyska górnego mocowania amortyzatora, zesta-
wy ochronne oraz odbojniki.

Główne zalety produktu:

• Wszystkie elementy dokładnie pasujące do 
naszych amortyzatorów BILSTEIN

• Szeroka oferta łożysk górnego mocowania 
do prawie wszystkich typów pojazdów

• Oryginalne zestawy montażowe w jakości 
gwarantowanej przez dostawcę na 
pierwszy montaż

BILSTEIN B1.
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BILSTEIN B4.

Główne zalety produktu:

• Maksymalne bezpieczeństwo dzięki wysokim 
rezerwom osiągów

• Optymalne prowadzenie - tak jak w nowym 
samochodzie

• Najwyższa jakość gwarantowana przez 
dostawcę na pierwszy montaż

• Stała siła tłumienia pod każdym obciążeniem

• Doskonała trakcja i prowadzenie dzięki 
technologii amortyzatorów gazowych 
BILSTEIN

• Pełna oferta o wysokim pokryciu rynku 
i dostępności

Gaz pod ciśnieniem robi różnicę!

Ponad 60 lat temu skonstruowaliśmy jednorurowy amortyzator gazowy 
przeznaczony do montażu seryjnego. Dzisiaj amortyzator BILSTEIN B4 
dostępny jest do prawie każdego samochodu osobowego - w gazowej 
wersji jedno- lub dwururowej!

BILSTEIN B3.

Główne zalety produktu:

• Innowacyjne rozwiązania, takie jak zakończenia typu 
„pigtail“, sprężyny typu minibloc, czy centralny rozkład siły

• Ekstremalna odporność na pękanie dzięki zastosowaniu 
stali chromo-wanadowej i chromowo-krzemowej

• Skuteczne zabezpieczenie przed osiadaniem dzięki 
hartowaniu po procesie formowania

• Wysoka trwałość dzięki starannemu uszczelnieniu 
i zabezpieczeniu powierzchni

• Bezkompromisowa jakość pierwszego montażu 
- konstrukcja sprężyn identyczna z zabudową 
fabryczną

• Pełna oferta o wysokim 
pokryciu rynku i dostępności

Sprężyny śrubowe ekstraklasy.

Jako uznany dostawca na pierwszy montaż do renomowanych 
producentów samochodów doskonale wiemy, że bezkompromisowa 
jakość jest najważniejsza. Ta zasada dotyczy również naszej oferty 
sprężyn zawieszenia BILSTEIN B3, które są zamiennikami wyposażenia 
fabrycznego.
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BILSTEIN B6.

Główne zalety produktu:

• Wysokie rezerwy osiągów oraz większa 
trwałość również przy ciągnięciu przyczepy 
lub przy częstym przewożeniu ładunków

• Optymalna przyczepność do podłoża 
i zwiększona stabilność prowadzenia na co 
dzień i w sytuacjach ekstremalnych

• Wyraźna poprawa bezpieczeństwa i osiągów 
bez konieczności wymiany sprężyn 
zawieszenia (możliwe wykorzystanie 
sprężyn seryjnych)

• Wysokie właściwości trakcyjne i precyzyjne 
prowadzenie dzięki technologii amortyzato-
rów gazowych BILSTEIN

• Dostępna technologia amortyzatorów 
jednorurowych BILSTEIN typu upside-down

• Zestrojenie dobrane indywidualnie w trakcie 
testów drogowych BILSTEIN

Lepszy od oryginału.

Idealny amortyzator gazowy dla każdego, kto przy jeździe z większym 
obciążeniem nie akceptuje żadnych kompromisów - zarówno w zakresie 
osiągów, jak i komfortu jazdy. W porównaniu do wyposażenia seryjnego 
żółty amortyzator BILSTEIN B6 oferuje lepsze parametry spełniające 
wysokie oczekiwania.

Moduł zawieszenia pneumatycznego 
BILSTEIN B4.

Bezkonkurencyjny.

W ścisłej współpracy z firmą Mercedes-Benz opracowaliśmy zapewniają-
cy maksymalny komfort jazdy moduł zawieszenia pneumatycznego 
BILSTEIN B4. Rewolucyjna konstrukcja łączy w jednym podzespole 
tłumienie, amortyzację oraz regulację poziomu wysokości zawieszenia. 
Moduł zawieszenia pneumatycznego BILSTEIN B4 jest dostępny do 
układów aktywnych i pasywnych. Jest idealnym zamiennikiem 
wyposażenia fabrycznego zapewniając komfort jazdy taki jak w nowym 
samochodzie.

Główne zalety produktu:

• 100 % funkcjonalności jak w nowym 
samochodzie

• 100 % nowych części dla maksymalnej 
stabilności jazdy i niezawodnego 
bezpieczeństwa

• 100 % bezkompromisowej jakości 
gwarantowanej przez dostawcę na 
pierwszy montaż 

• 100 % komfortu

• Dostępny do wszystkich układów 
pneumatycznego zawieszenia - aktyw-
nych i pasywnych

• Zestrojenie dobrane indywidualnie 
w trakcie testów drogowych BILSTEIN
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BILSTEIN B8.

Główne zalety produktu:

• Do prawie wszystkich zestawów obniżających 
zawieszenie i seryjnych zawieszeń sportowych

• Wyraźna poprawa bezpieczeństwa i sportowych 
osiągów przy jednoczesnej wymianie sprężyn 
zawieszenia (zestaw obniżający)

• Sportowy wygląd przy wysokim komforcie jazdy

• Precyzyjne prowadzenie i optymalna kontrola nad 
pojazdem

• Technologia amortyzatorów gazowych BILSTEIN

• Dostępna technologia amortyzatorów 
jednorurowych BILSTEIN upside-down

• Zestrojenie dobrane indywidualnie w trakcie 
testów drogowych BILSTEIN

Atleta.

Nasze amortyzatory gazowe BILSTEIN B8 są idealnym uzupełnieniem 
zestawów obniżających zawieszenie. To rozwiązanie zorientowane na 
poprawę osiągów oraz wyglądu samochodu. Specjalnie skrócone 
amortyzatory wyczynowe doskonale współpracują z zestawami 
obniżającymi zawieszenie lub sprężynami sportowymi pozwalając 
cieszyć się sportową i dynamiczną jazdą.

BILSTEIN B6 4600. 

Główne zalety produktu:

• Optymalna przyczepność do podłoża i zwiększo-
na stabilność prowadzenia na co dzień 
i w sytuacjach ekstremalnych

• Zwiększone rezerwy osiągów oraz większa 
trwałość również przy ciągnięciu przyczepy lub 
przy jeździe w terenie 

• Wyraźna poprawa bezpieczeństwa

• Brak konieczności wymiany sprężyn zawieszenia 
(możliwe wykorzystanie sprężyn seryjnych)

• Technologia amortyzatorów gazowych BILSTEIN

• Dostępna technologia amortyzatorów jednoruro-
wych BILSTEIN Upside-Down 

• Zestrojenie dobrane indywidualnie w trakcie 
testów drogowych BILSTEIN

Najwyższe osiągi na drodze.

BILSTEIN B6 4600 jest idealnym amortyzatorem gazowym dla 
każdego, kto samochodem jeździ zarówno po drogach, jak i w terenie. 
Precyzyjne zestrojenie parametrów zapobiega niekontrolowanym 
ruchom wysokiego nadwozia SUV-ów i lekkich pick-upów. Zwiększa się 
precyzja prowadzenia, oraz możliwość obciążenia podwozia. Gwarantu-
je to poprawioną kontrolę nad pojazdem, pewne prowadzenie oraz 
lepszą trakcję.
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BILSTEIN B12 Pro-Kit.

Główne zalety produktu:

• Precyzyjna reakcja, doskonała dynamika 
jazdy i wysokie rezerwy bezpieczeństwa

• Równomierne obniżenie nawet o 40 mm

• Sprężyny zawieszenia EIBACH-Pro-Kit-Per-
formance o progresywnej charakterystyce

• Optymalne i dokładne zestrojenie sprężyn 
i amortyzatorów w trakcie testów drogo-
wych BILSTEIN

• Technologia amortyzatorów gazowych 
BILSTEIN

• Dostępna technologia amortyzatorów 
jednorurowych BILSTEIN upside-down 

• Certyfikat TÜV 

• Wyjątkowo szeroka oferta

Czterokrotnie silniejszy.

Zestaw zawieszenia BILSTEIN B12 Pro-Kit oferuje perfekcyjne 
połączenie sportowej dynamiki, doskonałego wyglądu i najwyższych 
osiągów. Zapewniają to odpowiednio dobrane amortyzatory wyczyno-
we, które w trakcie jazd testowych BILSTEIN zostały optymalnie 
dostrojone do sprężyn EIBACH wykorzystanych w tym zawieszeniu 
sportowym. 

BILSTEIN B8 5100. 

Główne zalety produktu:

• Zwiększone rezerwy osiągów oraz większa 
trwałość również przy ciągnięciu przyczepy 
lub przy jeździe w terenie

• Optymalna przyczepność do podłoża 
i zwiększona stabilność prowadzenia na co 
dzień i w sytuacjach ekstremalnych

• Wyraźna poprawa bezpieczeństwa 

• Perfekcyjne rozwiązanie w połączeniu 
z zestawem podwyższającym zawieszenie

• Technologia amortyzatorów gazowych 
BILSTEIN

• Dostępna technologia amortyzatorów 
jednorurowych BILSTEIN upside-down 

• Zestrojenie dobrane indywidualnie 
w trakcie testów drogowych BILSTEIN

• Opcjonalny zbiornik oleju zwiększa osiągi 
i jednocześnie poprawia chłodzenie również 
przy większym obciążeniu

Osiągi na najwyższym poziomie. 

Idealny amortyzator zwiększający prześwit i zapewniający optymalną 
przyczepność do podłoża. Dzięki wydłużonej budowie amortyzator 
BILSTEIN B8 5100 doskonale pasuje do zestawów podwyższających 
zawieszenie w SUV-ach i pick-upach. Dzięki temu również poza 
utwardzonymi drogami można cieszyć się perfekcyjnym prowadzeniem 
jakie zapewniają produkty firmy BILSTEIN.
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BILSTEIN B14.

Główne zalety produktu:

• Możliwość zmiany nastawu na obu osiach 
nawet o 20 mm po zamontowaniu 
zawieszenia w samochodzie

• Obniżenie zawieszenia od ok. 30 do 50 mm 
z przodu i z tyłu

• Parametry dobrane w warunkach sportu 
motorowego podczas próbnych jazd 
BILSTEIN

• Wysoka odporność na korozję dzięki 
zabezpieczeniu powierzchni technologią 
Triple-C®

• Wysokiej jakości sprężyny zawieszenia 
z trwałego materiału

• Technologia amortyzatorów gazowych 
BILSTEIN

• Dostępna technologia amortyzatorów 
jednorurowych BILSTEIN upside-down

• Certyfikat TÜV

Bądź bliżej drogi. 

Zawieszenie gwintowane BILSTEIN B14 zostało indywidualnie 
zestrojone w trakcie testów BILSTEIN prowadzonych w warunkach 
sportu motorowego. Oferuje ono doskonałe osiągi na drodze. Obniżenie 
zawieszenia od ok. 30 do 50 mm zapewnia maksymalną elastyczność 
i indywidualność.

BILSTEIN B12 Sportline.

Dla miłośników jazdy. 

Nasz zestaw zawieszenia BILSTEIN B12 Sportline umożliwia obniżenie 
nawet o 50 mm i w wyjątkowy sposób łączy wszystkie zalety amortyza-
torów BILSTEIN B8 (o wysokich osiągach), ze sportowymi i sztywnymi 
sprężynami EIBACH. Amortyzatory i sprężyny zostały dokładnie 
zes trojone w trakcie jazd testowych BILSTEIN i dzięki temu zapewniają 
doskonały sportowy wygląd przy wysokich rezerwach osiągów - rów-
nież w ekstremalnych sytuacjach drogowych.

Główne zalety produktu:

• Bezpośrednia reakcja, dobra dynamika 
jazdy i sportowy wygląd

• Równomierne obniżenie zawieszenia nawet 
o 50 mm 

• Sprężyny zawieszenia EIBACH-Sportline-
-Performance o progresywnej charaktery-
styce

• Optymalne i dokładne zestrojenie sprężyn 
i amortyzatorów w trakcie testów drogo-
wych BILSTEIN

• Technologia amortyzatorów gazowych 
BILSTEIN

• Dostępna technologia amortyzatorów 
jednorurowych BILSTEIN upside-down 

• Certyfikat TÜV 

• Wyjątkowo szeroka oferta
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BILSTEIN Clubsport.

Z miłości do sportu motorowego i jazdy.

Zawieszenie BILSTEIN Clubsport stanowi 100%-owe przeniesienie na 
drogę naszego doświadczenia w sporcie motorowym. Jest to spełniają-
ce najbardziej wyrafinowane wymagania, najwyższej klasy zawieszenie 
gwintowane z certyfikatem TÜV i wysokowydajnymi amortyzatorami 
jednorurowymi BILSTEIN.

BILSTEIN B16.

Główne zalety produktu:

• Łatwa zmiana siły tłumienia

• Możliwość zmiany nastawu na obu osiach po 
zamontowaniu zawieszenia w samochodzie

• Obniżenie zawieszenia od ok. 30 do 50 mm 
z przodu i z tyłu

• Wytrzymała, lekka konstrukcja z gniazdami 
sprężynowymi i nakrętkami kontrującymi ze 
specjalnego stopu aluminium 

• Wysoka odporność na korozję dzięki 
zabezpieczeniu powierzchni technologią 
Triple-C®

• Prosta obsługa dzięki trwałemu zaokrąglone-
mu gwintowi

• Niezawodna trwałość dzięki wysokiej jakości 
sprężynom zawieszenia z trwałego materiału

• Technologia amortyzatorów gazowych 
BILSTEIN

• Dostępna technologia amortyzatorów 
jednorurowych BILSTEIN upside-down

• Certyfikat TÜV

Przyjemność z jazdy zależy od ustawienia. 

Zawieszenie gwintowane BILSTEIN B16 z równoległą regulacją fazy 
dobicia i odbicia przy pomocy dziesięciu wyraźnych „kliknięć” pokrętła 
pozwala na łatwą zmianę siły tłumienia i zapewnia najwyższy poziom 
indywidualności.

Główne zalety produktu:

• Oddzielne ustawianie fazy odbicia i dobicia

• 100 odczuwalnych i ręcznie wybieranych wersji 
ustawienia wyraźnie różniących się od siebie 

• Aluminiowe pokrętła nastawcze z dobrze widoczną 
i przejrzystą skalą - od 1 (nastawy miękkie) po 10 
(nastawy twarde)

• Jednoznaczne ustawianie dzięki wyraźnym 
„kliknięciom“ i oznaczeniu kolorami: czerwonym dla 
fazy odbicia i niebieskim dla fazy dobicia

• Łatwa zmiana nastawu w samochodzie bez 
konieczności użycia dodatkowych narzędzi

• Uzyskanie lepszej stabilności na zakrętach dzięki 
możliwości regulacji pochylenia kół przy zastosowaniu 
aluminiowych mocowań łożysk górnych typu „uniball”

• Niższa waga i przestrzeń zabudowy dzięki zintegro-
wanemu zbiornikowi wyrównawczemu

• Konstrukcja odporna na maksymalne obciążenia 
z wysokiej jakości sprężynami zawieszenia 
wykonanymi z odpornego materiału oraz z gniazda-
mi sprężyn i z nakrętkami kontrującymi ze 
specjalnego stopu aluminium

• Możliwe maksymalne obciążenia dzięki technologii 
sportowych, amortyzatorów gazowych „Made 
in Germany“

• Baza wyjściowa do dalszej indywidualizacji pod 
kątem wyścigów samochodowych

• Certyfikat TÜV
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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
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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
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www.bilstein-amortyzatory.pl
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