Kicherer Audi RS Street

- pouličný gangster !!!
konečný výkon, ale rovnako sa s ním dá dosiahnuť
neprekonateľný zvukový efekt.
Adekvátne jazdné vlastnosti boli docielené
použitím nového kitu športových pružín, ktoré
boli vyvinuté exkluzívne pre high-tech
karosériu automobilky Audi. A čo viac, Audi RS
Street bolo znížené o 25 milimetrov, čo pridalo
dokonca aj na vzhľade verzie Avant, bez ujmy na
komforte.

S jeho výkonom a luxusnosťou sa už dávnejšie
Audi RS6 zapísalo do histórie knihy automobilovej
budúcnosti. Aj tak sa však nájdu majitelia
automobilov, ktorý sú zvyknutý na väčšiu porciu
výkonu ako 580 koní s točivým momentom 650 Nm
ako má práve Audi RS6. Aj keď dizajn, ako sa
domnievajú, môže byť uhladený v niekoľkých
stupňoch.

Prekrásne 22-palcové disky sa perfektne hodia
do priestoru pre kolesá. So zväčšením diskov boli
zväčšené aj pneumatiky, a tým bola docielená
lepšia priľnavosť a vy dostávate pocit, že ste na

Pre zákazníkov ako sú títo, firma KICHERER má
hŕstku sympatických riešení vo svojom repertoári.
Celkový koncept sa nazýva KICHERER Audi RS
Street a pozostáva z niekoľkých individuálnych
komponentov.
Ako prvé treba spomenúť, že pre vylepšenie
výkonu bola použitá optimalizácia od firmy Abt,
ktorá v konečnom dôsledku zvýšila výkon na 700
koní a točivý moment zaznamenal neuveriteľný
vzrast nahor na 780 Nm.
Následne sa meralo zrýchlenie. Z 0 na 100 km/h
zrýchlite s týmto automobilom za menej ako 4,3
sekundy. Na 200 km/h sa prepracujete v čase už
okolo 13 sekúnd a maximálna rýchlosť bola
zvýšená na cca 280 km/h.
Ak by ste chceli, môžete požiadať
o š t v or k onc ov k ov ý v ý f uk ov ý s y s t é m
z nehrdzavejúcej ocele, ktorý nielen zvýši

pretekárskej dráhe v koži pretekára. Konečný
športový akcent bol docielený exteriérovými
komponentmi od firmy KICHERER, vyrobené
z pravých uhlíkových vlákien. Kompletný kit
pozostáva z krytu spätných zrkadiel, predného
lízatka so záklopkou a k tomu korešpondujúci
zadný difúzor, ktorý je takisto vyrobený z tohto
precízneho materiálu.
Ak by si prial zákazník, celková dokonalosť sa dá
docieliť aj dvojfarebným lakom, ktorý patrí ku kitu
pre koncept Kicherer Audi RS Street .
Andrej Chrenko
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