
ABT EOS ABT EOS
VW EOS (1F)

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 opracované, individuálné lakovanie
BR disky z ľahkých zliatin 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 štvorrúrový výfukový systém k dieselovým aj k benzíno-
vým motorovým vozidlám

ABT náprAVná TEchnikA

ABT pneumatické pružiny

ABT nastaviteľný športový podvozok, nastavenie výkonu, plynulé nastavenie

ABT nastaviteľný športový podvozok, nastaviteľným tlakom a závitom, plynulé nastavenie

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 koberec pre interiér vozidla

VW Eos (Typ 1F) séria aBT Výkon

aBT poWEr  

2.0 l TDI 103 kW (140 k), 320 Nm 125 kW (170 k), 375 Nm

2.0 l T-FSI 147 kW (200 k), 280 Nm 176 kW (240 k), 330 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

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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ABT MoTorová TechnikA 

ABT kArosériA

ABT výfuková TechnikA

ABT náprAvná TechnikA

ABT Brzdová TechnológiA

ABT disky z l‘Ahkých zliATin 

ZArucEnE väcšiA SilA 
A väcší  pôžiTOk Z jAZdy.

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.

ABT EOS.
Open-Air festivAl pre milOvníkOv špOrtu.

Otvorili sa brány open-air hier v Allgäu: kemptenskí odborníci tuningu obohatili 
program kabriolet s ABT EOS. S výkonom 300 k a na mieru ušitou karosériou ponúka wolfsburgské 
športové auto v každom ohľade fascinujúce predstavenie. Elegantný, silný a neodolateľný – pokiaľ ide 
o jazdy pod šírim nebom. ABT EOS je čo najdokonalejšia voľba pre tento ciel.

ABT zadný spojler, štvorrúrovým chrómovaným výfukovým

systémom.
ABT predný spojler. Prepožičiava úplne jedinečný a 

výnimočný športový vzhľad.

ABT zadné krídlo. Elegantne dynamický.

ABT Br disky z ľahkých zliatin.

Opracované diamantom alebo vysokolesklým polírovaním,

možnosťou výberu skrytého ventilu, so zníženou hmotnosťou 

a výbornou ovládateľnosťou.

ABT Ar disk z ľahkých zliatin

diamantom spracovaný dokonalí vývin.

Optimalizovaná hmotnosť, antracitové lakovanie.

Jednotka vo svojej triede.


