Abt Sportsline

VOLKSWAGEN TOUAREG
Písal sa rok 2002 keď si cestu medzi
silné SUV začal raziť Volkswagen s typom
Touareg. „Taktiež pre firmu Abt je toto
auto absolútne novým teritóriom“,
vysvetľuje Hans-Jürgen z Abt. Tesne
potom, riaditeľ manažmentu firmy Abt
Sportsline malo v skutku pochybnosti o
trhových vyhliadkach tohto silného SUV.
Ale toto SUV sa stalo nad očakávania veľmi
úspešným modelom. Spolu s Touaregom
písalo úspešnú kapitolu aj Audi Q7, a tak
vytváralo konkurenciu pre firmu
Vo l k s w a g e n . S a m o z re j m e , j e d n o u
samozrejmosťou tohto je fakt, že väčšina z
Allgäuských tunerov si z tohto SUV vyberú
športovú verziu S.
V tomto momente sú k dispozícii tri
dieselové motory VW a každý z nich
prichádza so zvýšeným výkonom z dielne Abt
Sportsline. Tu je očividne najpopulárnejší
motor 3,0 TDI, ktorý, v tejto verzii, prináša
výkon 270 koní (199 kW) zo sériových 225
koní (165 kW) a točivým momentom 550 Nm.
Tento oddiel elegantných SUV začína s
motorom 2,5 TDI, ktorý vďaka firme Abt
prináša výkon 295 koní (z pôvodných 174),
alebo 143 kW (zo sériových 128 kW).
Klenotom firmy Abt je Touareg VS10, 10valcový turbo diesel, z ktorého vytiahli slušný
výkon 360 koní (265 kW) z päťlitrového
motoru. Motor perfektne harmonizuje s
úpravami od Abt. Takisto aj verzia V8, s
objemom motoru 4,2 litra je perfektnou

ukážkou SUV vyrobeného v Kemptene.
Namiesto sériových 350 koní (257 kW) je tu
výkon 500 koní (368 kW), ktoré dávajú
modelu Abt VS8-R pôsobivý drive.
Abt podvozok, ktorý je na mieru
vyrobený pre požiadavky tohto mimoriadneho auta, garantuje enormný potenciál pre
ovládanie počas jazdy v modeli Abt Touareg.
Pre túto verziu je tiež k dispozícii pohodlný
vzduchový podvozok, ktorý je výškovo
nastaviteľný a taktiež vyrobený firmou Abt.
Dokonca v rizikových situáciách brzdový
systém od Abt sa dokáže silným stiskom
zastaviť toto 2,4 tonové auto vo veľmi
krátkom čase.
Tuneri z Kemptenu navrhli tomuto SUV
taktiež extravagantný bodykit. Tak ako to
spravili v prvej verzii Touaregu: „lízatko“ pod
predný nárazník, bočné prahy, rozšírenie
blatníkov, zadné krídlo a 4 koncovky
výfukového systému typické pre firmu Abt a
ich dizajnové prvky, ktoré dodávajú autu na
kráse a dodávajú mu dynamický vzhľad z
každého uhlu pohľadu.
Abt Touareg je ďaleko nižší a širší ako
jeho sérové dvojča a svedčí mu to perfektne.
Dokonca nielen keď auto stojí, ale aj v
akomkoľvek teréne sa cítite, ako keby ste
sedeli doma v obývačke. A to aj vďaka
diskom, s možnosťou výberu 19, 20 alebo 22
palcov. S týmto autom sa vždy reprezentujete
adekvátne.
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