
Made by Eibach

PRO-STREET-S 
Vzmetenje podvozja – z nastavljivo višino 

  Nastavitev višine vozila od 20 do 70 mm (odvisno od 
tipa vozila)

  Iz nerjavečega jekla

  Športno-udobno v običajnih pogojih, privlačno v hitri 
vožnji

  Območje nastavitve višine določeno v skladu z zakonom 
in kompletna dokumentacija za enostavnejšo uporabo

  V povezavi z Eibach Pro-Tronic predstavlja odlično 
alternativo pri zamenjavi serijskih podvozij

PRO-LIFT-KIT 
visokozmogljiv dvig vozila

 Sistem vzmetenja za cesto in podeželje

  Večji odmik od tal do skoraj 30 mm dopušča 
zmerne izlete izven asfaltiranih cest

  Cross občutek s serijskim udobjem

 5 Let garancije

Asortiman izdelkov
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EIBACH LINIJA NADOMESTNIH DELOV
KAKOVOSTNE SERIJSKE VZMETI

 ZASNOVANO IN IZDELANO S STRANI PODJETJA EIBACH 

  RAZVOJ IN IZDELAVA PO OE - STANDARDIH 
(ISO/TS 16949)

  STROKOVNO IN ODLIČNO VODENJE PODATKOV – 
CERTIFICIRANO S STRANI TECDOC-a

  5 LET GARANCIJE

 100% LASTNA PROIZVODNJA

 100% IZDELANO V NEMČIJI

 100% RAZPOLOŽLJIVOST

DO 300% PRAVILNA ODLOČITEV

ORIGINALANO OPTIMIZIRANO. GARANTIRANO!



PRO-KIT 
Visokozmogljive vzmeti

  Vodilni sistem vzmetenja na svetu

  Izdelan in testiran v kombinaciji s serijskimi blažilniki/
amortizerji

  Spuščanje težišča vozila (znižanje do 40 mm)

  Progresivna karakteristika vzmetenja

  zmogljivo upravljanje vozila

  Certifi kat ABE in potrdilo o kvaliteti

 5 Let garancije

SPORTLINE 
Visokozmogljive športne vzmeti 

  Športno vzmetenje in najboljša optika vozila

  Znižanje vozila do 50 mm

  Krmiljenje in upravljanje vozila podobno športnim 
avtomobilom

  Progresivna karakteristika vzmetenja

  Dopuščena kombinacija s serijskimi blažilniki/amortizerji

  Potrdilo o kvaliteti

  5 Let garancije

PRO-SPACER 
Distančniki 

  Razširite svojo medkolesne razdalje za boljše upravljanje 
in ravnanje z Vašim vozilom ter bolj športno optiko vozila

  Narejeno iz aluminija visoke trdnosti

  Visokokakovostna zaščita pred korozijo s specialno 
prevleko (Test s soljo po DIN 50021)

  elika prednost glede teže v primerjavi s kolesnimi 
distančniki iz železa

  Certifi kat ABE in potrdilo o kvaliteti

  5 Let garancije

ANTI-ROLL-KIT 
Visokozmogljivi stabilizatorji 

  Zmanjšan nagib vozila pri zavijanju naglih spremembah 
smeri

  Prav tako se zmanjša obremenitvi na posamično kolo na 
zunanjem delu ovinka ter notrenjem delu ovinka

  S pomočjo stabilizatorjev lahko vplivamo na krmiljenje 
vozila, npr. pri pod-krmiljenju ali pri pre-krmiljenja

  Potrdilo o kvaliteti in priložena navodila za vgraditev

  5 Let garancije

 B12 Sportline 
Visokozmogljivi športni sistem podvozja

  Tehnologija vzmetenja in blaženja usklajena v okviru 
simultanega inženiringa in obsežnega števila testov

  Natančna odzivnost, odlična vozna dinamika ter 
povečana varnost

  Spuščanje težišča vozila (znižanje do 50 mm)

  Eibach Sportline vzmeti

  Bilstein Performance blažilniki/amortizerji s plinsko 
tehnologijo

 Potrdilo o kvaliteti

 Izdelan s strani Eibach-a in Bilstein-a

 B12 Pro-Kit 
Visokozmogljivi sistem podvozja 

  Tehnologija vzmetenja in blaženja usklajena v okviru 
simultanega inženiringa in obsežnega števila testov

  Natančna odzivnost in odlična vozna dinamika

  Spuščanje težišča vozila (znižanje do 40 mm)

  Eibach Pro – Kit Performance vzmeti podvozja

  Bilstein Performance blažilniki/amortizerji s plinsko 
tehnologijo

 Certifi kat ABE in potrdilo o kvaliteti

 Izdelan s strani Eibach-a in Bilstein-a


