
VW Touareg 
(7L) 

VW Touareg 
(7L) Facelift

ABT MoTorová TechnikA  

ABT - Power / Chiptuning • •

ABT - POWER S / ABT  turbodúchadlo • •

ABT - POWER R / ABT kompresor • •

ABT kArosériA

ABT - predný spojler •

ABT - vložka predného spojleru •

ABT - zadné krídlo • •

ABT - ozdobný rám chladiča • •

ABT - rozširovanie blatníka •

ABT disky z ľAhkých zliATin  

Br- disky z ľAhkých zliATin

19, 20 a 22 palcové, polírované a diamantom spracované, indi-
viduálné lakovanie BR disky z ľahkých zliatin vo vybranej farbe • •

Ar - disk z ľAhkých zliATin

18, 19, 20 a 22 palcové • •

ABT výfukový sysTéM  

ABT - zadný diel výfuku • •

ABT - výfukové koncovky • •

ABT náprAvná TechnikA

ABT - pneumatické pružiny • •

ABT - adaptívne pneumatické pruženie • •

ABT Brzdová TechnológiA

ABT- predný hriadeľ  športového brzdového systému,
380 mm brzdový kotúč

• •

ABT vyTvorenie vnúTorného priesToru

ABT - Koberec pre batožinoví priestor • •

ABT - set kobercov pre interiér vozidla • •

VW Touareg (7L) FaceLiFT Séria aBT Výkon

aBT PoWer  

2.5 l TDI 120 kW (163 k), 400 Nm 144 kW (195 k), 450 Nm

2.5 l TDI 128 kW (174 k), 400 Nm 144 kW (195 k), 450 Nm

3.0 l TDI 155 kW (211 k), 500 Nm 195 kW (265 k), 550 Nm

3.0 l TDI 165 kW (225 k), 500 Nm 199 kW (270 k), 550 Nm

5.0 l TDI 230 kW (313 k), 750 Nm 274 kW (373 k, 860 Nm

5.0 l TDI DPF 230 kW (313 k), 750 Nm 265 kW (360 k), 850 Nm

aBT PoWer S

3.0 l TDI 165 kW (225 k), 500 Nm 221 kW (300 k), 600 Nm

aBT PoWer r  

4.2 l 228 kW (310 k), 410 Nm 331 kW (450 k), 520 Nm

4.2 l 257 kW (350 k), 440 Nm 368 kW (500 k), 550 Nm

ABT TOUAREG ABT TOUAREG

Doporučeným
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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 – set zadných spojlerov. Stvorrúrovým chromovaným výfuko-

vým systémom.

ABT predný spojler. Prepožičia úplne jedinečný a výnimočný 

športový vzhľad.

ABT Motor tuning. Čistý balík sily: ABT Power R, výborná kom-

binácia chiptuning-u a kompresoru.

ABT Ar disk z ľahkých zliatin.

Diamantom opracovaný dokonalí vývin. Optimalizovaná hmotnosť,

antracit lakovanie. Jednotka vo svojej triede.

ABT TOUAREG.
ˇ ˇŠpickové terénne auto s efektívne väcŠou dynamikou.

ABT Sportsline chiptuning a turbodúchadlo dodáva kolesám  terénneho auta 500 koni. Špeciálna  náprava 
ABT, komfortné ALS (nastavytelné pneumatické pružiny) a brzdový systém ABT zabezpečujú pôžitok z 
bezpečnej jazdy. To všetko aj vidieť na Touareg ABT: extravagantná karoséria, predný spojler so sacím otvorom, 
rozšírené blatníky, zadné spojleri od ABT, štvorrúrovým výfukovým systémom a 22 palcovými AR diskami z 
ľahkých zliatin, spolu tvoria perfektný dizajn, čo dodáva  vozidlu extrémny dynamizmus.

ABT Br  disky z ľahkých zliatin.

Opracované diamantom alebo vysokolešteným polírovaním, s možnosťou výberu 

skrytého ventilu, so zníženou hmotnosťou a výbornou ovládateľnosťou.


