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WICHTIGE INFORMATIONENBitte unbedingt vor dem Einbau lesen!

Uvedené hodnoty snížení se vztahují k výšce nových vozidel. U 
starších nebo silně ojetých vozidel se výška vozidla mohla výrazně 
změnit / snížit!

Je nutné vědět, že snížení může být silně ovlivněno různým 
zatížením náprav, vybavením, jako je např. klimatizace, odstraněná 
zadní lavice, tovární opatření ke snížení atd., stejně jako kombinace 
kol a pneumatik, které se liší od sériového provedení.

Nelze přijmout žádnou odpovědnost za přesné dosažení 
uvedeného snížení, protože se jedná pouze o empirické hodnoty 
možného snížení.

Pro určení hodnoty snížení je nezbytné před montáží změřit od 
středu náboje kola ke spodní hraně blatníku. Toto měření by se 
mělo opakovat po montáži a po opětovném seřízení hodnot 
nastavení kol, které je třeba provést podle specifikací výrobce 
vozidla.

Pozor! Po přestavbě je nutné znovu zkalibrovat protiblokovací 
brzdový systém a/nebo regulátor brzd v závislosti na zatížení. 
Dodržujte také další informace od výrobce vozidla.

Jelikož systém odpružení je na hranici technických možností pro 
silniční vozidla od snížení cca 60 mm a více, může být někdy nutné 
upustit od plného zatížení, pokud zbývá jen malý zdvih pružiny. 
Zkušební technik může v případě potřeby sedadlo odstranit. Pokud 
zkušební technik nakonec odmítne akceptovat z důvodu obav o 
bezpečnost silničního provozu, nelze převzít odpovědnost za 
jakékoli náklady a následky z toho plynoucí.
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Všechny sousední součásti musí být v perfektním stavu. V zásadě musí 
být použity koncové dorazy, v případě potřeby kratší než série. Zbývající 
dráha pružiny by měla být alespoň 25 mm. (Zbývající dráha pružiny = než 
se talíř pružiny dotkne dorazu). Stav koncových dorazů je nutné 
pravidelně kontrolovat. Opotřebované dorazy mohou poškodit tlumiče a 
další součásti. Pro upevnění závitového čepu je nutné dodržet utahovací 
moment stanovený výrobcem. Aby se zabránilo otáčení pístnice, je třeba 
použít vhodné speciální nástroje.

Speciální doplňkové poznámky k nastavitelným 
tlumičům Spax:

»

»

Před instalací byste měli otočit nastavením tvrdosti proti směru
hodinových ručiček na nejměkčí nastavení.
Otáčením seřizovacího šroubu ve směru hodinových ručiček se zvyšuje
míra tlumení.

» Každé kliknutí "je nastavením tvrdosti (1/8 otáčky).
» Nejsilnějšího tlumení je dosaženo na 28. úrovni (pravý doraz).
» Otáčením zpět rychlost tlumení opět postupně snižujete

na nejnižší nastavení, kterého se dosáhne, když se nastavovací 
mechanismus zastaví na levém dorazu.

» V žádném případě se nepokoušejte otáčet za doraz - mohlo by dojít k 
poškození nastavovacího mechanismu.

» Tlumiče na nápravě musí mít vždy stejnou tvrdost.
» Stupeň tlumení lze kdykoli změnit.
» Pro optimální nastavení se doporučuje použít nejměkčí nastavení klik 

za klikem se přibližovat k ideální úrovni.

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Před instalací pozorně přečtěte !

Obecně: Následující pokyny jsou důležitým doplňkem informací 
poskytovaných výrobcem vozidla. Instalaci prosím svěřte pouze 

kvalifikovaným mechanikům. Chyby během instalace mohou způsobit, že 
vaše vozidlo nebude bezpečné nebo bezpečné pro řízení; kromě toho 

budou jakékoli nároky na záruku neplatné.

Za žádných okolností nesmí pístnice přijít do 
kontaktu s ostrými kovovými nástroji jako jsou 

kleště apod.! 

Poškození / poškrábání leštěné plochy pístnice může vést k 
poškození těsnění a ztrátě oleje!

Nikdy nepoužívejte pro dotažení pístnice v uložení 
žádnými pneumatickým nebo elektrickými 

utahováky a tomu podobnými nástroji! 

Dále se nikdy nesmí otevírat zajišťovací šroub nastavení tvrdosti (dvě 
drážky). To vede ke ztrátě plynu a oleje a ke ztrátě záruky. Protože se 
nastavovací mechanismus nachází v oblasti stříkající vody, je nutné jej 
pravidelně promazávat tukem bez kyselin a několikrát propohybovat tam a 
zpět. V každém případě se důrazně doporučuje provádět tato udržovací 
opatření minimálně před a po zimě.

Snížení pružin a podvozku

Před montáží je nezbytné zkontrolovat, zda jsou údaje v protokolu (např. 
ABE č. Zatížení náprav atd.). Jsou povoleny pro použití v určeném vozidle. 
Pokud se až po montáži zjistí, že dodané díly nejsou pro vozidlo povoleny, 
nelze přijmout žádnou odpovědnost za jakékoli náklady nebo vzniklé 
škody.

Nastavení tuhosti

Tahové a kompresní stupně se nastavují současně
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