
 

 

För husbilar och plåtisar byggda på 
Fiat Ducato chassin 

 
www.lastatungt.se 

Ser du fram emot en bekväm och en säker resa under semestern? Se då till att ditt 
fordons fjädringssystem är redo för det! 
 
Standardfjädringen på Fiat Ducato chassin är inte tillräcklig när fordonet byggs om till en 
husbil eller plåtis. Därför har MAD Suspension utvecklat fjädrar och luftfjädringssatser 
som är anpassade för den nya vikten på ditt fordon. Det ger dig en helt ny bil att köra 
med mycket bättre vägegenskaper samt ökad säkerhet! Se undanmanövertestet nedan. 

Slalom- och undanmanövertest med 
300 kg extra last. 



 

 

Varför montera förstärkta fjädrar / höjningsfjädrar på 
bilens framaxel? 
 

 Förbättrad hantering, bättre stabilitet 
 Bättre markfrigång, höjer ca 3,5cm fram 
 Mer fjädringsväg vid full last = komfort 
 Monteras enkelt tillsammans med bilens ordinarie stötdämpare 
 TÜV godkänd 
 Bidrar till förhöjd säkerhet vid en undanmanöver 

Varför montera hjälpfjädring på bilens bakaxel? 
 

 Förbättrad väghållning, bättre stabilitet vid full last 
 Bättre markfrigång, höjer ca 5cm bak 
 Minskar häng bak på fordonet 
 Mer fjädringsväg vid full last = komfort 
 Snabbt och enkelt att installera produkten 
 TÜV godkänd 
 Tar bort all sidovindskänslighet 
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Förstärkningsfjäderns 
egenskaper 

Hjälpfjäderns 
egenskaper 

HV-138158 

HV-138130 

 

Fjädringslösningar 
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Air Master Comfort  

Varför montera MAD luftfjädring? 
 

 Bättre väghållning, hantering och stabilitet vid lastning 
 Konstant kulhöjd 
 Mer fjädringsväg med full last = komfort 
 Mindre sidovindskänslighet 
 Manuell justerbar eller automatiskt kontrollerad åkhöjd 
 Snabbt och enkelt att installera 
 TÜV godkänd 
 Bidrar till högre säkerhet i trafiken 
 
 

Luftfjädringens 
egenskaper 

Bilmodellspecifik kontrollpanel 

 

Luftfjädringslösningar 



 

 

 

Lösningar för standardchassin 

Although this document has been composed with the greatest care, no rights may be derived from the content of this document, nor may MAD be held  
liable for the consequences arising from the use thereof. This publication may not be reproduced in any form without the prior written consent of MAD. 
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MASTERING  
ALL YOUR 
COIL AND  
AIR SUSPENSION 
SOLUTIONS. 

Art.nr. Beskrivning 
Monter-
ingstid 
(min) 

TüV 
godkänd 

Notiser 

   Fiat Ducato - Citroen Jumper - Peugeot Boxer  250 från 6/2006 till nuvarande modell 

HV-138158 Höjningsfjädrar 150  Främre fjädrar, höjer 35mm. Passar ej 4WD 

HV-138130 Hjälpfjädrar 70   Bakre axel med enkel bladfjädring 350-750kg 

HV-138160 Hjälpfjädrar 70   Bakre axel med dubbla bladfjädrar 350-750kg 

NR-137544-B Luftfjädring Air Master Basic 90   Luftbälgar samt 2st påfyllningsventiler och slang 

NR-137544-CS Luftfjädring Air Master Comfort 240   Komplett paket med bälgar, kompressor och kontrollpanel 

   Fiat Ducato - Citroen Jumper - Peugeot Boxer 244 från 4/2002 till 6/2006 

HV-058158 Höjningsfjädrar 150  Främre fjädrar, höjer 50mm. Passar ej 4WD 

HV-138120 Hjälpfjädrar 70   Bakre axel 

NR-137524-B Luftfjädring Air Master Basic 90   Luftbälgar samt 2st påfyllningsventiler och slang 

NR-137524-C Luftfjädring Air Master Comfort 240   Komplett paket med bälgar, kompressor och kontrollpanel 

          

   Fiat Ducato - Citroen Jumper - Peugeot Boxer  230 från 6/1994 till 3/2002 

HV-138120 Hjälpfjädrar 70   Bakre axel 

NR-137524-B Luftfjädring Air Master Basic 90   Luftbälgar samt 2st påfyllningsventiler och slang 

NR-137524-C Luftfjädring Air Master Comfort 240   Komplett paket med bälgar, kompressor och kontrollpanel 


