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ABT AS7.
VýnimoCné V triede SUV.

Kto šoféruje Audi Q7 vie čo chce: vysoký výkon a razantné vystúpenie. Kto sa rozhodol pri ABT AS7, chce viac. 
Väčší výkon a vystúpenie ktorým zatieni ostatné SUV. Špičková kvalita a inteligentný tuning motora demonštruje 
silu ABT AS7 v úzkom zmysle slova.
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Základný typ: AUDI Q7 3.0 l TDI; 171 kW (233 k), 450 Nm

300 k, 600 nm ABt AS7

ABT BR disky z l‘ahkých zliatin.

Opracované diamantom alebo vysokolešteným polírovaním, 

možnosťou výberu so skrytým ventilom, znížená hmotnosť a 

výborná ovládateľnosť.
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audi Q7 (typ 4l) séria aBt výkon

aBt powEr  

3.0 l TDI 155 kW (211 k), 500 Nm 200 kW (272 k), 550 Nm

3.0 l TDI 171 kW (233 k), 500 Nm 200 kW (272 k), 550 Nm

3.0 l TDI 176 kW (240 k), 500 Nm 207 kW (282 k), 580 Nm

4.2 l TDI 240 kW (326 k), 760 Nm 268 kW (365 k), 820 Nm

aBt powEr s

3.0 l TDI 176 kW (240 k), 500 Nm 228 kW (310 k), 610 Nm

aBt powEr r

4.2 l FSI 257 kW (350 k), 440 Nm 368 kW (500 k), 550 Nm
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ABT AS7-R.
SUV z inej dimenzie.

Čo môže byť presvedčivejší ako tuningované SUV? Veľmi jednoduché: jeden SUV, ktorý výkonom zahanbí 
výkon športových aut. Ako ABT AS7-R 500 k, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 5.9 sekúnd, maximálna 
rýchlosť 260 km/h. Pri Audi Q7 je to ozaj fascinujúce. Zrýchlenie alebo len vychádzková jazda , na diaľnici 
alebo v teréne – ABT AS7-R všade a v každej chvíli predvedie, že jeho šofér sedí za volantom takého 
výnimočného auta, na ktoré tradičné miery neplatia.
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ABT AR - disk z ľahkých zliatin

Diamantom opracovaný dokonalí vývin. Optimalizovaná hmotnosť, antracit 

lakovanie. Jednotka vo svojej triede.

ABT - Motor tuning.

Samá sila: ABT Power R, chiptuning a výborný súlad

kompresorom.

ABT - zadný spojler. Štvorrúrovým výfukom ABT.ABT - zadné krídlo. Elegantne dynamický.
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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 Q7
AUDI Q7 (4L)

ABT MOTOROVá TechNIKA  

ABT Power / Chiptuning

ABT Power S / ABT TURBO

ABT Power R / ABT kompresor

ABT KAROséRIA

ABT - predný spojler 

ABT - prahový spojler

ABT - zadný spojler

ABT - zadné krídlo

ABT - rozširovanie blatníka

ABT diSky z ľAhkých zliATin  

BR DIsK z ľAhKých zLIATIN

20 a 22 palcové polírované a diamantom opracované, individuálne lakovanie
vo vybranej farbe

AR DIsK z ľAhKých zLIATIN

20 a 22 palcové

ABT VýfUKOVý sysTéM  

ABT - zadný diel výfuku s ABT- zadným spojlerom 

ABT - výfukové konce s ABT- zadným spojlerom

ABT NáPRAVNá TechNIKA

ABT - regulovanie výšky, nastavenie elektronických vzduchových pružín

ABT BRzDOVá TechNOLógIA

ABT - športové brzdy prednej nápravy, 380 mm brzdový kotúč

ABT VyTVOReNIe INTeRIéRU

ABT - vytvorenie interiéru

ABT - hliníkové pedále  s držiakom na nohy

ABT - koberec batožinového priestoru

ABT - koberec interiéru

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

Abt Sportsline
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