ABT TIGUAN

ABT TIGUAN
VW Tiguan (5N)

ABT Motortechnika
ABT Power / Chiptuning
ABT Power S / Turbófeltöltő
ABT Karosszéria
ABT első légbeömlő
ABT küszöbspoiler
ABT hátsó köténylemez
ABT hátsó szárny
ABT hűtődíszrács
ABT sárvédőszélesítés
ABT Könnyűfém keréktárcsák
BR könnyűfém keréktárcsa
18, 19 és 20 col, polírozott és gyémánttal megmunkált,
BR könnyűfém keréktárcsák egyedi lakkozása a kívánt színben
AR könnyűfém keréktárcsa
18, 19 és 20 col
ABT Kipufogórendszer
ABT kipufogó kivezetés

ABT AR könnyűfém keréktárcsa.
Gyémánttal megmunkált tökéletes kivitel. Súlyoptimalizált,
antracitlakkozás. Első a maga nemében.

ABT Futóműtechnika
ABT ültethető rugók
ABT Féktechnológia
ABT első tengely sport fékrendszer, 345 mm-es féktárcsa
ABT Belső tér kialakítás
ABT alumínium/bőrváltókar
ABT alumínium pedálok lábtartóval
ABT utastér szőnyeg szett
ABT csomagtér szőnyeg

VW Tiguan (Typ 5N)

Széria

ABT teljesítmény

1.4 l TSI

110 kW (150 LE), 240 Nm

147 kW (200 LE), 280 Nm

2.0 l TDI

103 kW (140 LE), 320 Nm

125 kW (170 LE), 360 Nm

1.4 TSI

110 kW (150 LE), 240 Nm

177 kW (240 LE), 330 Nm

2.0 l TDI

103 kW (140 LE), 320 Nm

147 kW (200 LE), 400 Nm

Abt Power

Abt Power S
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Garantáltan több ero
és nagyobb vezetési élvezet.
ABT motortechnika
A motor legoptimálisabb teljesítményének elérésére való igény, az ABT-nál már családi hagyomány.
Mindegy hogy Chiptuning (ABT POWER) vagy optimalizált motorvezérlő-egység + turbófeltöltő
(ABT POWER S) – a teljesítménynövelés terén világviszonylatban abszolút elsők vagyunk
a VW-csoport gépjárműveinél. Továbbá a több éves versenyzői tapasztalatunk révén tisztában vagyunk
azzal, hogy nem csupán az erő a mérvadó, hanem maga a megbízhatóság. Ezért kínálunk a vevőinknek
egyedi biztosítást: a gépjármű első forgalomba helyezésétől számított 2 évig vagy 100.000 km-ig
a gyártó által biztosított garancia keretén belül az ABT garancia irányelvei szerint.

ABT karosszéria
Amennyiben ugyan olyan fontosnak tartja Ön az egyediséget, mint a különleges dinamizmust, akkor
megtalálta az Abt Sportsline csapatával a tökéletes boxutca csapatot. Nálunk formatervezők, mérnökök, technikusok és modellezők dolgoznak kézből kézbe – az első modellektől a prototípusgyártáson
át az alkatrészek előállításáig.

ABT kipufogó technika
Megnyerő erő, optikai és akusztikus élvezet: az alapos fejlesztőmunkánknak és a duplafalú nemesfémkialakításának köszönhetően az ABT kipufogó rendszer és kivezetés mindig jól szerepel.
Az ABT kompozíció egyik legnemesebb darabja a külön a dízel gépjárművekre tervezett kipufogó
kivezetés, mely még a kishangúaknak is hangot kölcsönöz.

ABT BR könnyűfém keréktárcsa.
Gyémánttal megmunkált vagy magasfényű polírozással,
választható rejtett szeleppel, súlycsökkentett és tökéletes
kezelhetőség.

ABT futómű technika
Csupán a megfelelő futóművel érhető el a magasabb motorikus teljesítmény színtiszta élvezete.
Ezen a téren is a versenytapasztalatunkat, és ezzel a tökéletes technikánkat visszük az utakra.
Forradalmian új fejlesztésekkel és a tökéletesített sport futóművekkel. A saját mérnökeink és technikusaink által kifejlesztve és tökéletesen összehangolva.

az ABT Tiguan.

ABT féktechnológia
A sportos vezetés egyszerűen csúcs, de csak annak a tudatában, hogy bármikor hirtelen meg tudunk
állni. Az ABT fékrendszerei garantálják ezt a biztonságot. Tökéletesen szerepelnek az extrém helyzetekben is. Ideális nyomásponttal, kiváló adagolhatósággal és optimális fékúttal – mindemellett sokkal
alacsonyabb a fading: azaz a tartós terhelés mellett sem hagy alább a fékhatás.

„Ragadozó-érzés” a Tiguan-nal.

Kiengedik a tervező-, és lóerő-idomárok az új wolfsburgi kompakt-SUV Tiguan-ját: új karosszéria készlet
elemeinek köszönhetően – lökhárító, lökhárítórács, sárvédő szélesítés, ajtódíszléc, hátsó lökhárító és szárny
– az alapkivitelhez képest erősebb és agresszívabb. A 18-20 col széles „tappancsokon” portyázó Tiguan,
a mély benyomást keltő 200-as lóerejével ordít a 4 csöves kipufogó kivezetésén keresztül. Kordában az Abt
állítható futómű tartja. Igazából csupán a 345×30 mm-es Abt fékberendezés fékezi meg.

ABT könnyűfém keréktárcsák
Elegáns vagy dinamikus, modern vagy klasszikus, ezüst, vagy titán színben, de a részletekbe menően
tökéletesen kiegyensúlyozott a súly és az irányíthatósága terén – az ABT könnyűfém keréktárcsái
tökéletesítik gépjárműve egyediségét.
ABT alumínium pedálok.
Matt eloxált, gravírozott logóval.

ABT hátsó köténylemez szett.
4 csöves krómozott ABT kipufogó kivezetéssel.

ABT AR könnyűfém keréktárcsa. Gyémánttal megmunkált tökéletes kivitel. Súlyoptimalizált, antracitlakkozás. Első a maga nemében.

További információ: www.abt-sportsline.hu

