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PERFORMANCE                                  924 
WIELOPHANGING – CARDAN – SHIFTER 
KOPPELING  
 
 
STABILISATOR STANG SET “HEAVY DUTY” 
Voor het upgraden van de wielophanging zonder het rijcomfort te 
verminderen. Deze stabilisatorstangen zorgen voor minder “body 
roll” en een stabieler rijgedrag. Incl. polyurethaan middenbussen. 
Voor de HD end links zie onder nummer 924-014 
924-004 05-06 STAB.STANG SET VOOR 1 3/8” (Ф 35mm) 
924-005 05-06 STAB.STANG SET ACHTER 1” (Ф 25 mm) 

004 

005 
 
VERLAGINGSSET                                               
Met dit set wordt de auto plm 5 cm verlaagd. Een betere “look” en 
betere wegligging zijn het resultaat. De speciale polyurethaan 
rubbers worden over de bestaande veerbouten gezet.  
Het is nodig om de wielophanging te demonteren. Incl. instructies. 
Zie ook het “bump steer” set 924-010 hieronder.  
924-006 05-06 VERLAGINGSSET  

006 
 
“BUMP STEER” VOORSET 
Zeer effectief voor verlaagde auto’s (zie verlagingsset 924-006) 
Door deze set wordt het bevestigingspunt van de stuurstang 
anders ingesteld. Dit voorkomt het “zoeken”  dat ontstaat wanneer 
een belast veersysteem op wegoneffenheden moet reageren. 
Incl. een paar eindbusjes en geharde pennen. 
924-010 05-06 BUMP STEER SET VOORZIJDE  

010 
 
 
“BUMP STEER” ACHTERSET 
Ontwikkeld in combinatie met het voorset 924-010. 
Hiermee kan men het stuurgedrag en “toe” instelling van de 
achterwielen zo beinvloeden, dat men harder door de bocht kan. 
Incl. geharde gaffels, aluminium tussenstangen,  linker en rechter 
spoorstangeinden, geharde pennen en montagemateriaal. 
924-011 05-06 BUMP STEER SET ACHTERZIJDE 

011 
 
 

 
 
END LINK SET, STABILISATORSTANGEN  
Om een beter weggedrag in de bochten te krijgen kan men dit end 
link set in plaats van de originele gegoten uitvoering monteren. 
Vooral nodig wanneer men de heavy duty stabilisatorstangen 
monteert (924-004 en 005). Deze end links zijn in kogelscharnier 
uitvoering. (set van 4)  
924-014 05-06 END LINK SET, ACHTERZIJDE 

  014 
 
 
SCHAKELPOOK “B & M RIPPER”  
Deze precisie-pook heeft een 25% kortere slag, waardoor 
schakelen sneller en meer accuraat gaat. Met instelbare “stops” 
om doorschakelen tegen de gaan. RVS pookgedeelte en een billet 
aluminium behuizing. De originele knop en pookhoes overzetten.  
924-015 05-06 SCHAKELPOOK B & M (6-BAK) 

015 
 
SCHAKELPOOK “KIRBAN”  
Deze pook heeft een 20% kortere slag en een soepeler 2-3 versn. 
bediening. Billet aluminium met een zwart geanodiseerde finish. 
Ook voorzien van instelbare “stops”.  De originele pookknop en 
hoes overzetten. 
924-016 05-06 SCHAKELPOOK KIRBAN (6-BAK) 
 
SCHAKELPOOK “HURST” 
De legendarische Hurst pook met een 30% kortere slag. Van deze 
pook kan men door middel van een instelbare veer de spanning 
naar eigen voorkeur instellen.  Uitvoering met stalen pookhandle 
(zwart gepoedercoat) en aluminium behuizing. De originele 
pookknop en pookhoes overzetten. 
924-017 05-06 SCHAKELPOOK HURST (6-BAK) 

017 
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CARDAN ASSTUK “HEAVY DUTY”  
Deze uitgaande cardanas is gemaakt om zeer grote krachten te 
weerstaan. Speciaal gehard staal voorkomt getordeerde en 
gebroken assen. Een directe vervanging voor de originele 
uitgaande as aan de linkerzijde van het cardan. Wanneer men 
grote vermogens over moet brengen is dit een noodzakelijke 
upgrade. Alleen voor C6 van 2005. 
924-020 05 CARDAN ASSTUK HEAVY DUTY 

020 
 
 
PIGNON & KROONWIEL SETS   
Deze “ring & pinion” sets geven een extra dimensie aan de 
acceleratie van de auto. Kies uit een van de onderstaande 
performance overbrengingen. Alleen voor 2005 model. 
924-030 05 PIGNON / KROONWIEL SET  -3.42- 
924-031 05 PIGNON / KROONWIEL SET  -3,73- 
924-032 05 PIGNON / KROONWIEL SET  -3,90- 
924-033 05 PIGNON / KROONWIEL SET  -4,10- 

                        030  
 
 
KOPPELINGSKIT “STAGE  2”   
Een lichtgewicht vliegwiel en een koppeling voor hoge 
vermogensoverdracht geven minder vermogensverlies in de 
aandrijflijn, en meer vermogen op de weg. Dit (gebalanceerde) 
koppelingskit bestaat uit de koppeling en drukplaat, aluminium 
vliegwiel, lagers en uitlijngereedschap. Aanbevolen voor 425 PK 
aan de achterwielen en 450 lb-ft koppel. 
924-035 05-06 KOPPELINGSKIT “STAGE 2”  

035 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KOPPELINGSKIT “STAGE 3” 
Dit lichtgewicht koppelingskit weegt plm 16 kg, wat een 
gewichtsbesparing geeft van plm 9,5 kg tov de originele. 
Ontwikkeld om soepel en op hoog toerenal te schakelen. 
Gebalanceerd, met een aangepaste koppeling (drukplaat), 
lichtgewicht gesegmenteerd vliegwiel en dubbele frictie plaat.  
Aanbevolen voor wagens tot 550 PK (achterwielen) en 550 lb-ft 
koppel. 
924-036 05-06 KOPPELINGSKIT “STAGE 3” 

036 
 
 
 
KOPPELINGSKIT “STAGE 4”  
Dit set bestaat uit dezelfde componenten als het “stage 3” set, 
maar doorontwikkeld om nog grotere krachten over te kunnen 
brengen. De koppelingsplaat bestaat uit keramisch materiaal. 
Geschikt tot 650 PK (achterwielen) en 650 lb-ft koppel.  
924-037 05-06 KOPPELINGSKIT “STAGE 4”  
 
 
 
CAGS OVERBRUGGING   
De “computer aided gear selection” bij een automaat weet soms 
niet goed het juiste schakelpunt te vinden en blijft dan vervelend 
tussen de 1-4 versnellingen “hangen”. Door middel van dit 
apparaatje wordt de CAGS uitgeschakeld. Simpele “plug in” 
installatie, geen modificaties nodig. 
924-040 05-06 CAGS OVERBRUGGING SET 
 

040 
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