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ABT AS3. 
Modelový atlét Medzi koMpaktMi.

Priestranný a hlboký – voči tak isto športovému sériovému modelu, ABT AS3 už na štartovacej čiare vyzerá 
ako svalnatý šprintér. Výborná kvalita súčiastok a dokonalí chiptuning garantujú výkonnosť úspešného 
kompakt modelu. V tejto kategórii poznáme len jeden typ, ktorý ho dokáže prekonať. Ochotne Vám pošleme 
informácie o ABT AS3.
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ABT AR disk z ľahkých zliatin

Diamantom opracovaný dokonalí vývin. Optimalizovaná hmotnosť, antracit lakovanie.

Jednotka vo svojej triede.

ABT BR - disk z ľahkých zliatin

Opracované diamantom  alebo vysokolešteným polírovaním, s možnosťou výberu 

skrytého ventilu, so zníženou hmotnosťou a výbornou ovládateľnosťou.

audi a3 / s3 (typ 8p) séria aBt výkon

aBt powEr  

1.8 l  Turbo 154 kW (210 k), 270 Nm 184 kW (250 k), 350 Nm

1.8 l  Turbo 165 kW (225 k), 280 Nm 184 kW (250 k), 360 Nm

1.9 l  TDI 66 kW (90 k), 210 Nm 82 kW (112 k), 255 Nm

1.9 l  TDI 74 kW (100 k), 240 Nm 92 kW (125 k), 290 Nm

1.9 l  TDI 77 kW (105 k), 250 Nm 96 kW (130 k), 305 Nm

1.9 l  TDI 81 kW (110 k), 235 Nm 97 kW (132 k), 270 Nm

1.9 l  TDI 96 kW (130 k), 310 Nm 114 kW (155 k), 365 Nm

2.0 l  TDI 103 kW (140 k), 320 Nm 125 kW (170 k), 370 Nm

2.0 l  TDI 125 kW (170 k), 350 Nm 140 kW (190 k), 400 Nm

1.8 l  Turbo 110 kW (150 k), 210 Nm 142 kW (193 k), 275 Nm

2.0 l  T-FSI 147 kW (200 k), 280 Nm 177 kW (240 k), 330 Nm

2.0 l  T-FSI 195 kW (265 k), 350 Nm 228 kW (310 k), 420 Nm

aBt powEr s

2.0 l T-FSI 147 kW (200 k), 280 Nm 199 kW (270 k), 350 Nm

2.0 l T-FSI 147 kW (200 k), 280 Nm 221 kW (300 k), 370 Nm

2.0 l  T-FSI 195 kW (265 k), 350 Nm 243 kW (330 k), 440 Nm

aBt intElligEnt sport

2.0 l T-FSI 147 kW (200 k), 280 Nm 176 kW (240 k), 330 Nm
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ABT AS3-r.
Športovec bez koMproMisov.

Mohli by sme vymenúvať jeho silné stránky ale takt medzi ne nepatrí: 300 koní, 370 Nm, z 0 na 100 km/h za 5,9 
sekúnd, maximálna rýchlosť 260 km/h – špičkoví model ABT A3 jednoznačne svedčí o kvalite a nestrpí protirečenia. 
Možnosťou nastavenia na 40 mm. ABT športoví podvozok drží na ceste a bez pochybnosti reaguje na každý pohyb 
volantu ABT AS3-R. O ABT AS3-R Vám ochotne pošleme viac informácií.
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ABT systém výfuku. Z vzácneho kovu, chrómovanými koncami a 

gravírovaným ABT logom.

ABT Motortuning. Najčistejší balík sily: dokonalá kombinácia ABT 

Power R, chiptuning a kompresor.

ABT AR disk z ľahkých zliatin. Diamantom spracovaný dokonalí 

vývin . Optimalizovaná hmotnosť, antracit lakovanie. Jednotka vo 

svojej triede.

pät’ dvier. Jedinecný pocit z Jazdy.

Nastaviteľné na 55-mm, ABT štvorrúrový výfuk vyhotovený zo vzácneho kovu a elegantné ABT AR zliatinové disky 
robia prémiový Variant kompaktnej triedy  pútavejším. Dynamizmus a funkčnosť sú v dokonalom súlade a to je aj 
viditeľné. O ABT Audi A3 Sportback Vám ochotne pošleme viac informácií.

ABT AS3 SporTBAck.
ˇ
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Náročnosť na dosiahnutie najoptimálnejšieho výkonu motora je u ABT rodinnou tradíciou. Jedno, 

či ide o Chiptuning (ABT POWER) alebo o optimalizovanie ovládacej jednotky motora + turbod-

úchadlo (ABT POWER S) – vo zvýšení výkonu motora sme svetová jednotka v kategórii VW. 

Vďaka dlhoročným pretekárskym skúsenostiam sme došli k poznaniu, že okrem sily je  dôležitá 

aj spoľahlivosť. Preto ponúkame svojim zákazníkom individuálne poistenie, ktoré je zabezpečené 

zárukami výrobcu v rámci garančných smerníc ABT od počiatku používania vozidla do dvoch ro-

kov, alebo do prvých 100 000 ujazdených km.

Pokiaľ je pre vás individualita tak dôležitá ako výnimočný dynamizmus, tak ste tímom Abt Sportsli-

ne našli vynikajúci tím boxovej ulice. Naši dizajnéri, inžinieri, a modelári vytvárajú od prvých mode-

lov cez  prototypy aj súčiastky vozidiel.

Výrazná sila, optický a akustický zážitok sú dôsledkom inovačných snažení, ktoré viedli k vypraco-

vaniu kovového dvojstenného výfukového systému ABT a zadného dielu výfuku. Najušľachtilejším 

výrobkom kompozície ABT je zadný diel výfuku pre dieselové vozidlá, ktoré majú pozoruhodný 

zvukový efekt.

ABT MoTorová TechnikA 

ABT výfuková TechnikA

ZArucene väcšiA SilA 
A väcší  pôžiTok Z jAZdy.

ABT kArosériA
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Pôžitok z vyššej výkonnosti motora sa môže  dosiahnuť len vhodnou, kvalitnou  nápravou. Aj v 

tomto prípade prenášame na cesty naše pretekárske skúsenosti, revolučné objavy a dokonalú 

športovú nápravu, inovované našimi inžiniermi a technikmi.

Športovo riadiť vozidlo je požitkom len vtedy, keď vozidlo dokážeme kedykoľvek  zastaviť. Brzdová 

technológia ABT túto istotu  zaručuje aj v extrémnych situácii. Dosahuje sa to ideálnym tlakovým 

bodom, vynikajúcou dávkovateľnosťou a optimálnou brzdovou dráhou. Pri tom všetkom fading 

ostáva na nízkej úrovni - teda brzdová účinnosť zostáva aj pri trvalom zaťažení.

Elegantné alebo dynamické, moderné  alebo klasické, striebro,  alebo vo farbe titánu , ale dokona-

lá  v rámci hmotnosti a ovládania – ABT disky z ľahkých zliatin  zdokonaľujú individualitu vozidla.

Pre viac informácií: www.abt-sportsline.sk
www.abt-sportsline.hu

ABT náprAvná TechnikA

ABT Brzdová TechnológiA

ABT disky z l‘Ahkých zliATin

ZArucene väcšiA SilA 
A väcší  pôžiTok Z jAZdy.



ABT A3, A3 SporTBAck, S3
AUDI A3 (8P) A3

A3
SPORT-
BAck

S3

ABT - MoToRová TechnikA  

ABT - Power / Chiptuning • • •

ABT - Power S / ABT turbodúchadlo • • •

ABT - kARoséRiA

ABT - predný sací otvor • •

ABT - prahový spojler • •

ABT - zadný záves • •

ABT - zadné krídlo • •

ABT - disky z ľAhkých zliATin  

BR disky z ľAhkých zliATin

18 a 19  palcové, polírované a diamantom spracované, individuálné 
lakovanie BR ľahko-kovové disky vo vybranej farbe • • •

AR disk z ľAhkých zliATin

18 a 19 palcové • • •

z disk z ľAhkých zliATin

16, 17 a 18 palcové • • •

ABT - výfukový sysTéM  

ABT - výfuk • •

ABT - výfuk systém   •

ABT - nápRAvná TechnikA

ABT - pružiny, pre zníženie bodu hmotnosti • •

ABT - nastaviteľný športový podvozok, nastaviteľným tlakom
a závitom, bezstupňovité nastavenie.

• • •

ABT ISC - tlmič nárazu • • •

ABT - BRzdová TechnológiA

ABT - predný hriadeľ brzdového systému,
345 mm brzdový kotúč

• •

ABT - vyTvoRenie vnúToRného pRiesToRu

ABT - hliníková/kožená páka prevodovky • • •

ABT - hliníkové pedále  s držiakom na nohu • •

ABT - set kobercov pre interiér vozidla (rohože) • • •

ABT z disk z ľahkých zliatin.

Brilantný strieborný vzhľad. ABT „Z” generácia diskov z ľahkých zliatin 16, 17 a 18” palcové

ABT Sportsline Hungary & Slovakia
EAST EuropEAn CEnTrAl
 
H-4031 Debrecen, István út 147.
Telefon: 00 36 52 540-777
Fax: 00 36 52 540-778
E-mail: info@abt-sportsline.hu

www.abt-sportsline.sk
www.abt-sportsline.hu

Doporučeným
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