Mercedes Benz Sprinter
Produktinformation MAD Progressive Suspension Springs

MAD save.nr. :

HV-198120

Med MAD Progressive Suspension bevarer din Mercedes Benz Sprinter
sin oprindelige frihøjde, selvom den er fuldt lastet. Desuden får du en
sikker og bekvem kørsel, også når bilen ikke er læsset.
Fordelen ved MAD hjælpefjedre ?
- forbedret vejgreb med fuld last
- bilen bevarer sin oprindelige frihøjde med fuld last
- affjedringen får større arbejdsområde selv med fuld last
- forbedret kørekomfort
Fordelen ved produkter fra MAD ?
- livsvarig garanti på materialer
- al montering sker uden indgreb på bilens karrosseri, således at
produkterne ikke påvirker fabriksgarantien

TJ Karrosseri A/S
Broenge 4-6
2635 Ishøj
Danmark
Tlf. +45 4354 1700
www.tjkarrosseri.dk

Forklaring til grafik :
X-markeringen viser køretøjets højde i mm. Dette er målt fra overkant af hjulkasse
til midt på akslen.
Y-markeringen viser køretøjets vægt. Vi har læsset med 1,5 gange den maksimale
lasteevne. Det giver en god indikation af den belastning fjedrene udsættes for, når
man eksempelvis kører over fartbump.
På grafikken kan du se højdeforskellen, samt hvor meget mere vore fjedre absorberer vægt sammenlignet med den originale affjedring.
Vi har et digitalt fotoarkiv over alle vore test. Dette anvendes som reference til besvarelse af diverse spørgsmål om vore produkter.

Fjederkarakteristik bagaksel Mercedes Benz Sprinter

Produktinformation
MAD Interactive Airsprings

Mercedes Benz Sprinter

MAD vare.nr. :

NR-197534
NR-197544

3 series 3,5 ton
5 series 5,0 ton

MAD Interactive luftaffjedring er komfortabel ved kørsel unden læs og
giver ekstra stabilitet når køretøjet er tungt læsset.
Fordelen ved MAD luftaffjedring ?
- forbedret vejgreb med fuld last
- bilen bevarer sin oprindelige frihøjde med fuld last
- affjedringen får større arbejdsområde selv med fuld last
- forbedret kørekomfort
Fordelen ved produkter fra MAD ?
- 5 års garanti på materialer
- al montering sker uden indgreb på bilens karrosseri, således at produkterne
ikke påvirker fabriksgarantien

TJ Karrosseri A/S
Broenge 4-6
2635 Ishøj
Danmark
Tlf. +45 4354 1700
www.tjkarrosseri.dk

Forklaring til grafik :
X-markeringen viser køretøjets højde i mm. Dette er målt fra overkant af hjulkasse
til midt på akslen.
Y-markeringen viser køretøjets vægt. Vi har læsset med 1,5 gange den maksimale
lasteevne. Det giver en god indikation af den belastning fjedrene udsættes for, når
man eksempelvis kører over fartbump.
På grafikken kan du se højdeforskellen, samt hvor meget mere vore fjedre absorberer vægt sammenlignet med den originale affjedring.
Vi har et digitalt fotoarkiv over alle vore test. Dette anvendes som reference til besvarelse af diverse spørgsmål om vore produkter.

Fjederkarakteristik bagaksel MB Sprinter Air Suspension
NR-197534

