
Monteringsanvisningar Mr Tuning Coilovers Volvo V70 II / S60 II / V60 I / S80 II 
 

Framaxel 
Demontera original stötdämpare fram. 

Kontrollera skicket på främre fjäderbenslagringar (slitna lagringar kan ge missljud). 

Kontrollera skicket på främre stabilisatorstag (slitna stag kan ge missljud). 

 

Montering av original fjäderbenslagring på coilovern 

 

1. Montera fjäderbenslagring på coilovern. Tänk på att fjädern ska sitta på lagret som bilden 

visar. 

2. Montera på fjäderbensfästet uppe på fjäderbenslagret 

3. Lägg på brickan och spänn muttern med handkraft. Håll emot med en insektsnyckel (använd 

ej mutterknackare). 

 

Preload (fjäderspänning) 
Efter att fjäderbenslagringen är monterad ska fjäderns preload ställas in. 

Vi siktar på max 3mm preload vilket uppnås genom att justera upp fjädersätet så att fjädern ligger i 

kläm mot fjäderbenslagringen. Justera nu upp det 3mm till och lås fast fjädersätet med låsringen. 

Fjädern får ej sitta löst men ska gå att vrida med handkraft. 

 



Höjdjustering Fram 
Justera höjden fram genom att släppa låsringen till den nedre hylsan och skruva stötdämparen nedåt 

i hylsan för att sänka bilen alternativt uppåt ur hylsan för att höja bilen. 

Tänk på att spänna fast låsringen mot hylsan igen efter höjdjusteringen är utförd. 

Om det finns smuts i gängorna efter körning behöver dessa rengöras innan höjdjustering för att ej 

skada coilovern. 

OBS: Fjädern ska aldrig justeras efter att korrekt preload är inställt. Höjden justeras alltid med den 

nedre hylsan på denna modell av coilovers. 

 

 

Bakaxel 
Demontera original stötdämpare och fjädrar bak. 

Demontera det övre fjäderfästet bak (detta ska ersättas med fjäderjusteraren senare). 

Kontrollera skicket på de bakre fjäderbenslagringarna (slitna lagringar kan ge missljud). 

Justera in höjden på fjäderjusteraren och montera den över fjädern mot karossen. 

 

Pressa upp länkarmen så att fjädern ligger i spänn men går att vrida med handkraft. 

Justera nu längden på stötdämparen så att den är i sitt yttersta läge när fjädern ligger i spänn. 

Stötdämparen ska ej tryckas ihop vid montering. 

 



De bakre stötdämparna har en insats i den nedre infästningen. 

Denna insats ska ENDAST ANVÄNDAS om er bil är utrustad med nivåreglering. 

Om er bil EJ har nivåreglering – Ta bort denna insats. 

 

 

 

Gäller endast bilar med nivåreglering 
Vid montering på bilar med nivåreglering ska insatsen sitta i den nedre infästningen på den bakre 

stötdämparen. 

Den bakre fjäderbenslagringen behöver bytas till modellen för bilar som ej är utrustade med 

nivåreglering. 


