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Abt S4+ Avant
Ab(t)solútny športiak. Nemecký
ladič nemeckých produktov ponúka priaznivcom Audi nové prevedenie športovej verzie Audi S4
Avant. Podľa slov úpravcu nie je
možné priniesť na cestu viac
fascinácie zo šampionátu DTM
(Deutsche Tourenwagen Masters), než ponúka toto vozidlo.
Jeho majiteľ totiž nebude profitovať iba z technickej vyspelosti,
ktorou tím disponuje, ale aj z dizajnu a farebného prevedenia,

Ten navrhoval a osobne na jeho
konštrukciu dozeral samotný
Christian Abt, ktorý sa šampionátu DTM osobne zúčastňuje.
Športový podvozok „es štvorky“
bol teda nastavený na maximálnu tvrdosť, aby jazdec mohol čo
najlepšie cítiť a užiť si výkon motora. Navyše S4+ má obuté disky
s rozmerom 8,5 x 19 a pneumatiky ContiSportContact 235 x 30.
Keďže z tohto automobilu bol vymontovaný sériový obmedzovač
maximálnej
rýchlosti, ktorý
zabraňoval jazde nad 250
km/h, muselo
byť vybavené aj
špeciálnym brzdovým systémom z dielne
Podºa tohto ‰peciálu Laurenta Aiella bolo S4+
Abt. Samozrejfarebne zladené
mosťou je aj dvoktoré nápadne pripomína vozid- jité výfukové potrubie, na ktolo Laurenta Aiella - zástupcu fir- rého koncoch trónia mohutné
tlmiče so zdvojenými koncovkamy Abt v tomto šampionáte.
Motorizácia, ktorú ukrýva pred- mi, ktoré umocňujú dravý zvuk
ná kapota S4, má už v sérii 253 vidlicového osemvalca s objekW (344 koní) a brutálnych 410 mom 4,2 litra.
Peter Stiasný
Nm nebolo treba veľmi pre bežné
jazdenie upravovať. Zmien sa dočkal najmä exteriér vozidla, predný aj zadný nárazník, ktoré
dostali spoločného menovateľa
– karbón. Ten si našiel svoje
umiestnenie aj pod prednou kapotou, kde nahradil pôvodné
plastové kryty.
Zaujímavý je najmä podvozok.

MISS TUNING
Oddávna patria krásne ženy a silné, drahé autá k sebe. Zvyšujú
pozornosť okolo seba a teda aj
okolo auta, čím ich exluzivita
priam vyniká a prezentovanie
produktu i majiteľa je omnoho účinnejšie. Každé významnejšie
podujatie sa priam hemží touto kombináciou, teda niet divu, že sa
pristúpilo k voľbe Miss Tuning. Tohtoročnou víťazkou sa stala 26
ročná Katharina Kuhlmann, ktorá tento titul získala na tuningovom zraze s názvom Tuning World Bodensee v mestečku Friedrichshafen, na ktorý sa prišlo pozrieť vyše 40 000 fanúšikov.
Karbón sa
dostal v‰ade,
kam len mohol.
Iba spodná li‰ta
predného
spojleru môÏe
dostaÈ svoje pri
parkovaniach
blízko
obrubníkov.
Inak vcelku
civilne
pouÏiteºné
vozidlo

Karbónové
kryty motora
pod prednou
kapotou

Nápis na piatych
dverách
a mohutné
koncovky
v˘fukového
potrubia
prezrádzajú
potenciál vozidla

Karbónové kryty motora pod prednou kapotou.

PRE V·ETKY TYPY A MODELY ÁUT !
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• Neobmedzená ÏivotnosÈ / doÏivotná záruka
• ZníÏenie spotreby paliva Vá‰ho auta
• Zv˘‰enie v˘konu a krútiaceho momentu Vá‰ho auta aÏ o 5%
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