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Sportfahrwerke/
Stoßdämpfer

Don’t settle for standard: 
go for BILSTEIN technology.

BILSTEIN lowering at the 
highest level. 

Our technology highlights 
at a glance.

The perfect settings for 
every setting.

You can never get enough 
of some good things. Like 
experience, for example.

Продуктова
гама

The perfect balance 
in no time at all.

As individual as you are.The benchmark in 
technology and quality.
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Your suspension specialist:

A warm welcome to the world of BILSTEIN: a name which, for over 50 years 
now, has been synonymous with the highest level of quality in suspension 
technology. Countless national and international motor sports successes with 
BILSTEIN products at the wheel and “Best Brand“ media accolades can all 
testify to this. As part of their serial development, the world’s most renowned 
automotive brands place their trust in the innovation and quality of BILSTEIN 
suspension technology. As a result, we have been able to o�er tailored shock 
absorbers and suspension technology for a number of cars over recent de-
cades – whether for timely and effi cient repairs, suspension optimisation, or 
the high demands of motor sports. Here, you can get a detailed insight into 
our world and range of products - but the only way you can truly experience 
BILSTEIN is to set o� on your fi rst journey and savour the feel of BILSTEIN 
products at the helm. We hope you enjoy it.

BILSTEIN Original Equipment
The world’s foremost automotive brands put their confi dence in our 
quality. Why? Because we develop and series-produce suspension 
components in collaboration with our partners from the automotive 
industry. By placing your trust in our experience too, you’ll be opting 
for the BILSTEIN driving experience when you exchange your 
suspension components.

•   Technology transfer from original equipment 
manufacturing and motor sports

•   Expert knowledge of the world’s most renowned brands, 
such as Mercedes-Benz, Porsche, BMW, Audi, Bugatti, 
Ferrari, Lotus, Jaguar and many more

•   Comprehensive product range

•   High market coverage and availability

BILSTEIN gas pressure technology
Over time, the mono-tube gas pressure technology developed 
by  BILSTEIN has established itself as a standard in automotive 
 construction. This technology involves keeping the oil in the absorber 
under pressure, which prevents it from foaming when temperatures 
and loads are increasing. As a result, full damping power is retained 
even when the system is placed under extreme stress, a feature 
that can be observed in the self-lowering piston.

•   Ensures a high level of traction and more precise handling

•   A must-have for powerful sport suspensions

•   Added safety in all dynamic driving situations

BILSTEIN mono-tube/Upside-Down technology
The original and best: The original mono-tube gas pressure shock 
absorbers bore the BILSTEIN name, and we’re still responsible for 
producing the best there is. BILSTEIN’s mono-tube technology is 
the number-one choice in motor sports and series-production 
sports cars: no other type gives engineers the same freedom to 
choose the perfect installation location or position (e.g. Upside-
Down technology).

•   Large e�ective surface on the working piston creates increased 
damping power and better handling

•   Improved dissipation of thermal energy outwards enables a 
 consistently high level of absorber performance

•   Sturdy structure for added safety in Upside-Down technology

Twin-tube technology
The proven technology of a twin-tube absorber is applied in the 
vast majority of all vehicles. BILSTEIN‘s twin-tube absorbers, 
 featuring “original equipment manufacturer” quality that has 
undergone rigorous testing, o�er a marked improvement in driving 
characteristics with universal spare parts replaced in a timely and 
effi cient manner.

•   Oil or gas pressure technology 

•   Only tested, OEM quality is provided

•   A favourably priced alternative at the highest level

•   Technology transfer from series production

Wedge-shaped suspensions involve lowering of approx. 60 mm at 
the front axle and approx. 40 mm at the rear axle. This creates a 
sporty appearance which packs a huge visual punch.

BILSTEIN-Triple-C-Technology ®

Our 3-layer coating system, developed 
especially with threaded ride height 
adjustable kits in mind, guarantees high-
quality, enduring corrosion protection.

Coating 1: The special zinc alloy ensures 
excellent adherence to the base material, 
and forms the basis for long-lasting 
corrosion protection.

Coating 2: The middle coating transforms the zinc layer into a 
closed-formation, homogenous surface.

Coating 3: Not only is the top coat aesthetically pleasing, it also 
provides additional, long-term protection against mechanical 
wear and corrosion. Endurance tests to DIN 50021 SS also 
testify to this: for our material, being subjected to salt spray for 
over 600 hours is like water o� a duck’s back – compare that 
with the 418 hours boasted by stainless steel.

BILSTEIN round threads
To ensure that you can fi ne-tune your vehicle exactly how you want it, 
our threaded ride height adjustable kits are easy to adjust – even 
when they’re installed. Allowing you to fi nd the perfect balance for 
your vehicle.

•   The special thread has no sharp edges that could be open to 
aggressive environmental infl uences

•   The secured aluminium spring plates ensure the utmost level 
of safety

•   The right hook spanners are provided in the scope of supply

Threaded body adjustable range
Just as no two vehicles are the same, each driver has their own 
unique style too. As a result, our threaded ride height adjustable 
kits even enable you to alter the height of your vehicle when they 
are installed. 

•   Spring plates and lock nuts made from a special aluminium alloy 
ensure maximum stability at a minimum weight

•   Specially developed round threads and coating technology for easy 
adjustment by up to 20 mm with German TÜV certifi cate

•   Perfect pre-tensioning of sport springs made from highly durable 
material, at each setting and in every situation, for solid driving 
characteristics 

When it comes to lowering, not only must the vehicle’s character be kept in mind, 
but the driver’s too. A multitude of tests involving a wide variety of equipment helps 
our test engineers determine what the perfect lowering height should be. During 
this process, we consider aerodynamics, residual spring travel, driving character-
istics, comfort, suitability for everyday use, behaviour in limited applications, and 
aesthetics. This gives rise to our three tenets of lowering.

With uniform lowering, the entire vehicle is lowered by approx. 
30 mm. This accentuates the sporty appearance and emphasises 
the driving dynamics, without compromising on comfort and or 
spring travel.

The threaded ride height adjustable kit enables variable and uniform 
lowering by approx. 30-50 mm, allowing you to create your own 
personal balance of sportiness and comfort.

Road-tested by BILSTEIN
To achieve that celebrated BILSTEIN driving experience, our 
BILSTEIN engineers rely on not only technology that is truly at 
the cutting edge, but also something that has withstood the test 
of time: how it feels to the driver. As a result, all of our high-
performance absorbers, as well as our sport suspensions and 
threaded ride height adjustable kits, undergo a rigorous testing 
programme. On the Nürburgring and in our own test centre at the 
Papenburg test track, our drivers test how balanced the driving 
characteristics of various vehicles are in a variety of di�erent driving 
situations. Only when they have passed this programme of tests 
with distinction are they allowed to bear the BILSTEIN name. This 
way, we can guarantee that celebrated BILSTEIN driving experience.

It’s all about the setting
Take the children to school in the morning, go to the shops in 
convenience and comfort in the afternoon – and get the most out 
of every curve in the road in between. For drivers who don’t want 
to compromise on comfort or sportiness, our engineers have devel-
oped the perfect technology. 

•   Characteristic curve pairs given a multitude of road tests

•   Parallel settings in rebound and compression cycles, 
 scitsiretcarahc gnivird decnalab  rof

•   Driving characteristics settings that suit 
individual needs  perfectly

PSS 9/10

•   9/10 settings for parallel damping adjustment

•   Option of making settings while kit is installed, 
by simply turning the adjustment wheel on the absorber

ridecontrol®

•   An exclusive system that enables settings to 
be made by means of pushbuttons on the controller

•   Lightning-quick switching from convenient “normal“ 
mode to high-powered “sport“ setting

Coating 1

Coating 3

Coating 2

SOFT/COMFORT

Technology transferred from 
motor sports and original equipment 
manufacturing

Threaded body 
adjustable range

Lowering

Mono-tube 
technology

Twin-tube technology

Gas pressure technology

Road-test

Adjustment system

Triple-C-Technology ®

Round threads

HARD/SPORT

ThyssenKrupp Bilstein Tuning GmbH
Milsper Straße 214, D-58256 Ennepetal
Postfach 1151, D-58240 Ennepetal
 +49 (0)2333 791-4444
 +49 (0)2333 791-4400
info@bilstein.de
www.bilstein.com



BILSTEIN B1
Прецизно оразмерени 
аксесоари. 

BILSTEIN B2 
Ето колко опростено
може да е Качеството.

BILSTEIN B4
Мощ под налягане.

BILSTEIN B6
Поведение което 
се усеща.

BILSTEIN B8 
Поведение което 
се усеща и вижда.

BILSTEIN B10
Създават истинско 
впечатление.

BILSTEIN B12
Направете свой 
спортен автомобил.

BILSTEIN B14
Спортното Ви 
прави гъвкав.

BILSTEIN B16 
Да шофираш с удоволствие
 – всичко е в  настройките.

BILSTEIN B3 
Ако търсите нещо 
качествено, спрете дотук.   

BILSTEIN B16 ridecontrol
Режим „Спорт” с едно 
натискане на бутона.

BILSTEIN DampTronic®

Движение без 
компромис. 

 

 

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. 

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

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

Предимствата на продукта накратко :
  Предлага се само изпитаното качество на OEM

  Предпочитана ценова алтернатива на най-високо ниво

  Технология пренесена от серииното п 

роизводство
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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

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

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 :

  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 
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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

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

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

Предимствата на продукта накратко :

  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

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

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

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

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 B1
Прецизно оразмерени 
аксесоари. 

BILSTEIN B2 
Ето колко опростено
може да е Качеството.

BILSTEIN B4
Мощ под налягане.

BILSTEIN B6
Поведение което 
се усеща.

BILSTEIN B8 
Поведение което 
се усеща и вижда.

BILSTEIN B10
Създават истинско 
впечатление.

BILSTEIN B12
Направете свой 
спортен автомобил.

BILSTEIN B14
Спортното Ви 
прави гъвкав.

BILSTEIN B16 
Да шофираш с удоволствие
 – всичко е в  настройките.

BILSTEIN B3 
Ако търсите нещо 
качествено, спрете дотук.   

BILSTEIN B16 ridecontrol
Режим „Спорт” с едно 
натискане на бутона.

BILSTEIN DampTronic®

Движение без 
компромис. 

 

 

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

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


