
AUDI A5 (8T)

ABT MoTorová TechnikA  

ABT Power / Chiptuning

ABT Power S / ABT TurBO

ABT kArosériA

ABT - predný sací otvor

ABT - prahový spojler

ABT - zadný spojler

ABT - zadné krídlo

ABT - predný blatník so sacím otvorom

ABT DIsky z ľAhkých zlIATIn  

Br disk z ľAhkých zliATin

18, 19 a 20 palcové, polírované a diamantom opracované, jedinečné lakovanie,
Br disk z ľahkých zliatin vo vybranej farbe

Ar disk z ľAhkých zliATin

18, 19 a 20 palcové

ABT výfukový sysTéM  

ABT - štvorrúrový výfuk k dieselovým aj k benzínovým motorovým vozidlám

ABT náprAvná TechnikA

ABT - pružina, so zníženým bodom hmotnosti

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

ABT Brzdová TechnológiA

ABT - predný hriadeľ brzdového systému, 345 mm brzdový kotúč

ABT - predný hriadeľ brzdového systému, 380 mm brzdový kotúč

ABT vyTvorenie inTeriéru

ABT - kožená páka prevodovky, k automatickej alebo k manuálnej  prevodovke 

ABT - hliníkové pedále  s držiakom na nohu

ABT - set kobercov pre interiér vozidla 

ABT A5 ABT A5

Doporučeným

Abt Sportsline East EuropEan CEntral

East EuropEan CEntral

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
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audi a5 (8t) séria aBt výkon

aBt powEr  

1.8 l T-FSI 118 kW (160 k), 250 Nm 154 kW (210 k), 310 Nm

2.7 l TDI 132 kW (190 k), 390 Nm 169 kW (230 k), 450 Nm

3.0 l TDI 176 kW (240 k), 500 Nm 207 kW (282 k), 560 Nm

aBt powEr s

3.0 l TDI 176 kW (240 k), 500 Nm 228 kW (310 k), 610 Nm
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ABT disky z l‘Ahkých zliATin 

ZArucene väcšiA silA 
A väcší  pôžiTok Z jAZdy.

ABT - zadné krídlo. Elegantne dynamické. ABT - predný blatník so sacím otvorom.

Do detailov svalnatá optika.

ABT - set zadných nárazníkov, štvorrúrový výfuk.

ABT AR - disk z l’ahkých zliatin.

Diamantom opracovaný, dokonalé prevedenie. Optimalizovaná 

hmotnost’, antracitové lakovanie. Jednotka vo svojej triede.

ABT BR - disky z l’ahkých zliatin.

Opracované diamantom  alebo vysokolešteným polírovaním, možnost’ 

výberu  skrytého ventilu, znížená hmotnost’, výborná ovládatel’nost’.

ABT As5.
KemptensKý balíK sily pre svalnaté coupé.

už aj základné vybavenie Audi A5 fascinuje človeka s jeho silou a športovou eleganciou. Inžiniersky a 
projektantský tím ABT uchvacuje výsledkami svojej práce, ktoré spočívajú v zdokonalení dynamiky a 
optiky  ingolstadského coupé. Svedčí o tom efektná karoséria, vylepšená riadiaca jednotka motora, turbo, 
ABT - nastaviteľný športový podvozok, ABT - brzdový systém, a disky z ľahkých zliatin do 18-20 palcov. 
To všetko vytvára obraz dokonalého diela. V spojitosti s ABT Audi A5 vám ochotne poskytneme ďalšie 
informácie.

Náročnosť  na dosiahnutie najoptimálnejšieho výkonu motora je u ABT rodinnou tradíciou. Jedno, či 
ide o Chiptuning (ABT POWER) alebo o optimalizovanie ovládacej jednotky motora  + turbodúchadlo 
(ABT POWER s) – vo zvýšení výkonu motora sme svetová jednotka v kategórii VW. Vďaka dlhoroč-
ným 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 rokov, alebo do prvých 100 000 
ujazdených km.

Pokiaľ je pre vás individualita tak dôležitá ako výnimočný dynamizmus, tak ste tímom Abt Sportsline 
našli vynikajúci tím boxovej ulice. Naši dizajnéri, inžinieri, a modelári vytvárajú od prvých modelov cez  
prototypy aj súčiastky vozidiel.

Výrazná sila, optický a akustický zážitok sú dôsledkom inovačných snažení, ktoré viedli k vypracovaniu  
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.

Pôžitok z vyššej výkonnosti motora sa môže dosiahnuť len vhodnou, kvalitnou nápravou. Aj v tomto prí-
pade 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 tech-
nológia 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 dokonalá v rámci 
hmotnosti a ovládania – ABT disky z ľahkých zliatin zdokonaľujú individualitu vozidla.


