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KYB
Information
KYB er en af verdens største leverandører af  Original Equipment (OE) 
støddæmpere til producenter af køretøjer.

89
repræsentationer over hele verden, inklusive fabrikker i 

Japan, Spanien og Tjekkiet.

1 5ud af

biler, som på verdensplan forlader produktionslinjerne, er 

som standard udstyret med KYB støddæmpere.

støddæmpere produceres hver uge til OE og 

eftermarkedet.

1 million

KYB er Japans største producent af hydraulisk udstyr. KYB-teknologi 

anvendes af det verdensberømte højhastighedstog, Bullet Train, og 

en lang række luftfartøjer, herunder Boeing 787 Dreamliner.

90%

 af KYB springfjedre er produceret på KYB fabrikker, som 

er opført til netop dette formål.



KYB Produkter
Ved siden af dæk spiller komponenter til affjedring en kritisk rolle i, hvordan et 
køretøj betjenes og styres. KYB leverer følgende produkter på tværs af Europa:

Klik her for at se 
hvordan hvert 

enkelt komponent 
fungerer i vores 

‘Inside Suspension 
Video’ [Video: Inde i 

affjedringen]
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Støddæmpere

Beskyttelsessæt

Springfjedre

Installationssæt til Affjedring
Gør det muligt for rattet af 
dreje dækkene samt leverer en 
gummipude mellem chassiset og 
affjedringen.

Understøtter køretøjets vægt og komprimerer 
for at absorbere enhver form for bump 
eller stød på vejoverfl aden. Springfjedrene 
fastholder også køretøjets korrekte kørehøjde.

Støddæmpere
Holder dækkene i kontakt med vejen, og 
muliggør derved sikker styring og opbremsning. 
Arbejder med at regulere springfjederens 
tilbagespring, ved at presse den tilbage til sin 
standardlængde på en kontrolleret måde.

Stopper støv og smuds fra at beskadige 
støddæmperens forsegling. Virker som en 
stødpude, der beskytter affjedringen mod 
kontakt med støddæmperens metalkabinet 
og den nederste del af monteringssættet, når 
det komprimeres.

https://www.youtube.com/watch?v=pxyIK_q-2Ww


KYB Produktion & 
Fabrikker
KYB har 15 fabrikker med støddæmpere rundt omkring i verden, som producerer 
omkring 1 million støddæmpere til OE og eftermarkedet hver uge. Tre af disse 
fabrikker er beliggende i Europa, hvor der også ligger en fabrik for springfjedre.

KAMS er KYB Europe’s nyeste 
fabrik for støddæmpere, opført til at 
producere OE støddæmpere til Audi og 
BMW, samt også til eftermarkedet.

KYBSE er baseret i Spanien og 
producerer OE støddæmpere - mest 
til Peugeot, Citroen, Opel/Vauxhall & 
Renault, samt også til eftermarkedet.

KMCZ er baseret i Tjekkiet og 
producerer OE støddæmpere, mest til 
Suzuki, Toyota, Renault & Nissan, samt 
også til eftermarkedet.

KCME  er en topmoderne 
springfjederfabrik i Tjekkiet, hvor 90% af 
KYB K-Flex springfjedrene produceres - 
omkring 3 millioner om året.

Alle KYB støddæmpere er underkastet grundige tests, 
for at sikre optimal effektivitet og sikkerhed. 
Dette inkluderer:

OP TIL 10 MILLIONER 
CYKLUSSER MED
KOMPRESSION

KOMPRESSIONS-TEST 
HASTIGHEDER PÅ 

5 METER
PR. SEKUND
ANVENDT KRAFT PÅ 
SIDEBELASTNING PÅ
OP TIL 300 KG

OP TIL 850 TIMERS
TEST MED KORRODERENDE

SALTSPRAY

STYRKETESTS PÅ 
OP TIL 4.000KG

FRYSETEMPERATURER
PÅ NED TIL -40C

HØJE TEMPERATURER 
PÅ OP TIL 100C



KYB OE i forhold til eftermarkedet
KYB fremstiller støddæmpere til både OE og eftermarkedet. Der er kun 
en enkelt forskel mellem disse to:

Der er en beskeden forskel i indstillingen af ventilerne. Der er fordi KYB 
eftermarked-produkter indsættes i ældre biler, hvilket betyder, at den 
nye støddæmper monteres blandt andre styre- og affjedringselementer. 
Ventilerne på KYB’s støddæmpere til eftermarkedet er fi nindstillet til at 
kompensere for dette.

De anvendte materialer, kvalitetskontrolprocedurer og maskiner er alle 
de samme som deres OE-modstykker. KYB eftermarked-produkter 
bibeholder derfor den optimale kvalitet, som kræves af bilfabrikanterne, 
men er indstillet til at møde behovene for kunder i eftermarkedet.

Det er langt sværere at få en ny kunde end at bibeholde 
det samme aktivitetsniveau med en eksisterende kunde. 
Hvorfor risikere at miste en fast kunde, ved at montere et 
produkt, som du ikke kender eller stoler på?

“Private varemærker” kan være billigere - men den 
besparelse mistes, når man bliver nødt til at erstatte en 
fejlbehæftet enhed.

Vores kvalitet er nem at forklare til dine kunder. KYB har 
været ekspert i hydraulik i over 80 år, og er leverandør til 
nogle af verdens største bilfabrikanter.

KYB Afprøvning
KYB afprøver nye produkter på en til dette formål 
opført testbane i Kashio, Japan. Anlægget 
er opført i 2011 til en pris af $35 millioner, og 
indeholder adskillige baner, som er specielt 
designet til udvikling samt afprøvning af 
affjedring og styreelementer.

KYB  produkter, som forhandles i Europa, skal 
også gennemgå en test i tilpasning til køretøjet 
og en køretest. KYB Europe har et tilpasnings- 
og testcenter i Frankrig, som inkluderer autolifte, 
fuldt udstyret med værkstedsudstyr og den 
nyeste 3D geometriske kontrolteknologi. 

Hvorfor betale mere for KYB?

KYB levere teknikere, som hjælper med af fi nde, tilpasse 
og sælge.

Antallet af garantikrav for KYB’s produkter i Europa ligger 
på omkring 0,2%.

Eftersom KYB er OE-leverandør, kan du være sikker på at 
du genindsætter original kvalitet eller det, der er bedre... 
aldrig dårligere!

 Klik her for at 
se videoen.

https://www.youtube.com/watch?v=ptlNp7w2CMQ


KYB Støddæmpere
KYB forhandler over 4.000 tilgængelige støddæmpere fra fl ere forskellige 
områder. Hvert område tilbyder en anden type teknologi og er udviklet 
til at hjælpe dig med at beslutte, hvilken slags teknologi er bedst for din 
kunde. Alle KYB støddæmpere leveres med 2 års ubegrænset garanti fra 
indsættelsesdatoen.

Støddæmpere er afgørende for sikkerheden. Såfremt blot en støddæmper er 
udslidt, kan stanselængden ved 50 km/t forøges med to meter.

KYB Premium
Oileenhed med dobbeltrør.

Forhandles som strut støddæmper, støddæmpere og 
kassetter til biler, 4 x 4 og LCV.

Udskiftning til køretøjer med OE olie, genindsætning af 
OE ydelse.

Komponentnumre præfiks:  44xxxx : Støddæmper  
                                               66xxxx : Kassette
                   63xxxx : Strut støddæmper

KYB Excel-G
Gasenhed med dobbeltrør.

Forhandles som strut støddæmper, støddæmpere og 
kassetter til biler, 4 x 4 og LCV.

Udskiftning til køretøjer med OE gas, eller en 
opgradering for de med OE olie.

Den mest populære mulighed på OE-niveauet, anvendt 
af 85% af alle biler.

Komponentnumre præfiks: 34xxxx : Støddæmper
                   36xxxx : Kassette
                   23xxxx : Strut støddæmper
     33xxxx : Strut støddæmper

KYB Ultra-SR
Højtryks dobbeltrør/monorør gasenhed.

Forhandles som strut støddæmper og kassetter til 
sportsvogne og biler, som trækker tunge læs.

Opgrader for sportsvogne med OE almindelig gas 
eller monorør enheder.

Enheden har en større dæmpningskraft, hvilket 
giver en bedre reaktion ved kontrol og styring.

Komponentnumre præfiks:  
24xxxx : Monorør Støddæmper                 
35xxxx : Dobbeltrør Shock
32xxxx : Strut støddæmper
37xxxx : Kassetter
         

KYB AGX Range
Justerbar dobbeltrørs gasenhed. 4 eller 8 reguleringer 
ved hjælp af enten et hjul øverst på enheden eller øverst 
på stempelstangen.

Forhandles som strut støddæmpere, støddæmpere  og 
kassetter til sportsvogne.

Dæmpningsraten kan reguleres uden at enheden fjernes.
Komponentnumre præfi ks: 76xxxx : Kassette           
                                                  74xxxx : Støddæmper  
                         73xxxx : Strut støddæmper
         

KYB Gas-A-Just
Monorør gas-støddæmper.

Tilgængelig for biler og 4x4.

Udskiftning til køretøjer med OE monorør gas, eller 
en opgradering for enheder med dobbeltrør.

Monorør designet reagerer bedre og giver ekstra 
kontrol. En højere ydelsesenhed.

Komponentnumre præfiks: 55xxxx: Støddæmper



Inde i Støddæmperen
Dobbeltrør versus Monorør

Excel-G
Dobbeltrør

En dobbeltrørs støddæmper har 
to cylindere; en ydre cylinder og en 
indre cylinder.

De indeholder både olie og 
komprimeret gas. Den krævede 
modstand skabes af at olien 
passerer fra det indre til det ydre 
rør gennem en række omhyggeligt 
kalibrerede ventiler.

Det er det mest populære valg af 
OE, men under ekstreme betingelser 
eller energisk kørsel kan olien og 
gassen blandes, hvilket resulterer 
i en ringere ydelse. Vi anbefaler 
at opgradere til monorør, hvis det 
er sandsynligt at kunder kører på 
denne måde.

Gas i et dobbeltrør er under et tryk 
på omkring 2,5 bar.

Ydre cylinder

Indre cylinder

Olie

Gas

Gas-A-Just
Monorør

En monorør støddæmper har kun 
en stor cylinder, i stedet for to.

Gas og olie er fysisk adskilt af et 
fl ydende stempel, så der er ingen 
risiko for luftning.

En større stempelglider er 
ensbetydende med et større 
trykområde, hvilket giver en 
mere præcis og reagerende 
dæmpningsstyrke.

Gas i en monorør-enhed er under 
et tryk på mellem 25 og 30 bar.

Olie

Gas

Enkelt cylinder

Stempelglider 

Flydende stempel

Har du lyst til at se ind i en støddæmper i drift? Klik her.

https://www.youtube.com/watch?v=f0SQ7rBayg8


KYB Springfjedre
Konstant versus Konisk Tråd
Du har muligvis bemærket, at for nogle mini-blok (ovale) 
springfjedre, tilbyder KYB valg mellem: konstant tråd 
eller konisk tråd-design.

RJ

RX

Konisk tråd
Komponentnummeret begynder 
med RJ.

Tråden bliver tyndere mod 
fjederens slutning, så spiralerne 
kan let komprimeres inden i 
hinanden.

Jo større bumpet er, jo mere 
komprimeres fjederen, og derfor 
denne ”progressive” ydelse.

Designet matcher OE-fjederen, 
som befi nder sig på køretøjet.

Konstant Tråd
Komponentnummeret begynder 
med RX.

Tråden har en konstant diameter, 
så fjederen komprimeres ensartet 
på samme tid, hvilket giver en 
”lineær” ydelse.

Denne mulighed giver en 
konkurrencedygtig pris til 
alternative eftermarked-design.

Mange konkurrerende virksomheder tilbyder udelukkende konstante 
springfjedre til eftermarkedet, mens KYB tilbyder et fuldt udvalg af både 
konstant og konisk tråd.

De to typer har en totalt forskellig adfærd De må derfor aldrig blandes på 
samme aksel.

Fjedre til sidebelastning
Fjedre til sidebelastning - også kendt som bananformede spiralfjedre - ser en 
smule anderledes ud end normale spiralfjedre, eftersom de er let kurvede. 
Det kan ofte give lidt forvirring, når de isættes.

Når den installeres skal den del 
af fjederen, der bøjer udad være 
vendt mod kompressorens indre. 

Hvis den nye komprimerede spiral 
stadig bøjer udad og ser ud 
som om, den vil gnide sig mod  
hjulkassen, er fjederen ikke blevet 
installeret i korrekt position.

Så snart de anbringes under 
bilens fulde vægt, vil fjedre 
til sidebelastning komprimere 
ligeud. Efter i fl ere år af være 
blevet komprimeret ligeud, ser de 
originale fjedre langt mere lige ud 
end erstatningerne.



KYB Støttelejer
Støttelejer er et væsentligt komponent i køretøjets affjedringssystem. 
De leverer en gummipude mellem chassiset og affjedringen, som hjælper 
med at reducere belastning af affjedringen ved at absorbere vibrationer.

De inkluderer også et leje, som gør det muligt for rattet at dreje affjedringssøjlen 
og hjulene. Det sikrer, at rattet vender tilbage til sin naturlige ligeud position, 
når det frigøres.

Støttelejer fungerer lige så effektivt som støddæmpere. For at sikre glidende 
styring og passagerkomfort bør støttelejer udskiftes samtidigt med 
støddæmpere og fjedre.

KYB tilbyder et fuldt udvalg af støttelejer - det betyder beslag, leje og 
alle møtrikker, skruer og andre ledsagende elementer er inkluderet. 
Komponentnummeret for disse begynder altid med ”SM”. Vær opmærksom 
på dette, når du sammenligner med konkurrenternes tilbud, eftersom mange 
af disse ikke tilbyder et fuldt sæt.

KYB  tilbyder nu også et begrænset udvalg af delkomponenter, når der ikke 
er behov for et helt sæt. Disse komponentnumre begynder altid med “MB” 
og indeholder kun lejet.

LejeGummipude

KYB Beskyttelsessæt
Beskyttelsessæt består af et bumpe-stop og en støvdæksel.

Bumpe-Stop
For øjeblikke med 

total komprimering af  
stempelstangen, leveres 
en pude som forhindrer 

“udfl adning”

Alle KYB beskyttelsessæt leveres som par. De skal altid udskiftes, når 
støddæmperen udskiftes, således at denne beskyttes og får et længere liv.

Salgstip: Når du sælger en støddæmper, kan du spørge, 
”hvor længe har du tænkt dig at beholde din bil?”, eftersom 
et beskyttelsessæt vil forlænge brugsperioden for deres nye 
støddæmpere for en relativ billig pris.

!

Støvdæksel 
Beskytter olieseglet 
og stempelstang fra 

efterladenskaber på vejen 
samt støv, is/ sjap og 

korroderende salt.



Find den korrekte 
KYB reservedel

KYB katalog

Der eksisterer tre forskellige måder, hvorpå du kan fi nde den korrekte 
KYB reservedel:

KYB katalog

1

KYB har to forskellige 
kataloger: et for 
støddæmpere, 
støttelejer og 

beskyttelsessæt og et 
andet for springfjedre.

TecDoc

2

KYB er en 
offi  ciel Premium 
dataleverandør til 

TecDoc.

Online katalog

3

Tilgængelig på 
www.kyb-europe.com 

eller på KYB
Løsninger for Affjedring 

App.

Klik her for mere information

KYB
Suspension Solutions
KYB råder over en række tilgængelige værktøjer, som hjælper distributører og 
værksteder.

360° Produktillustrationer
KYB struts og semi-strut støddæmpere kan ses i 3D på 
KYB’s internetside. Brugeren kan rotere og zoome på 
illustrationen og sammenligne med den erstattede enhed.
Muligheden for at sammenligne detaljer hjælper med at 
sikre, at den korrekte reservedel vælges til jobbet, forøger 
effektivitet og reducerer returvarer.

KYB Løsninger for Affjedring App
KYB  leverer en gratis App særligt udviklet til at 
hjælpe teknikere med at identifi cere og sælge 
reservedele til udskiftning til køretøjer med udslidte 
affjedringskomponenter.

Videoer med indsætning
KYB har et bibliotek med over 130 videoer med indsætning 
af komponenter, som kan ses på YouTube - med over 5 
millioner besøgende indtil nu! De er specifi kke i forhold til de 
enkelte reservedele, og viser dele, som vi erfaringsmæssigt 
ved kan være vanskelige at tilpasse.

Klik på den enkelte illustration, for at blive stillet videre til et hjælpeværktøj.

https://kyb-europe.com/dansk/supportzone/
https://kyb-europe.com/dansk/360-zone/
https://kyb-europe.com/dansk/app/
https://kyb-europe.com/dansk/monteringsvideoer/


kyb-europe.com

KYBSuspension

@KYBEurope

KYB-Europe

@KYBEurope

For en mere dybdegående erfaring, 
tilbyder KYB online træning 

til værksteder.

Klik her, for at bestille træning med et 
medlem af KYB’s tekniske team.

https://kyb-europe.com/dansk/training/
https://kyb-europe.com/dansk/
https://www.facebook.com/KYBSuspension/
https://twitter.com/kybeurope
https://www.youtube.com/kyb-europe
https://www.instagram.com/kybeurope/



