Snelheid, kracht, adrenaline en pure sensatie.
Bedrijfswagens

Abt Sportsline
De Volkswagen Transporter is praktisch en sterk. Dankzij Volkswagen motortuning kunt u de prestaties van uw
motor aanzienlijk verhogen. Dit geeft uw Transporter sportievere rijeigenschappen en verruimt de gebruiksmogelijkheden. Een groter vermogen, toegenomen trekkracht en verbeterde acceleratie, vormen de directe resultaten van
Volkswagen motortuning.
Volkswagen motortuning, door Abt Sportsline
Bij Volkswagen motortuning wordt het standaard motormanagementsysteem aangepast door hiervoor opgeleide
specialisten en volgens de fabrieksspecificaties. Afhankelijk van het motormanagement in uw Transporter kan elke
turbomotor op deze wijze worden getuned. Dat geldt voor zowel turbobenzine- als turbodieselmotoren.

Motortuning en styling

Fabrieksgarantie
Een extra reden om tuning door uw Volkswagen-dealer te laten uitvoeren, is het behoud van de fabrieksgarantie.
Bij een nieuwe, door uw Volkswagen-dealer, getunede Transporter blijven garantietermijn en -bepalingen gehand-

Volkswagen Transporter

haafd. Indien bij een gebruikte auto de tuning plaatsvindt voor een kilometerstand van 100.000, behoudt u de reste-

door Abt Sportsline

rende fabrieksgarantie. Bij Volkswagen motortuning geldt een garantieperiode van 2 jaar op de tuningonderdelen.

Onderstaand vindt u een aantal voorbeelden wat Volkswagen motortuning voor uw Transporter kan doen.
Motor

Standaard

Na Volkswagen motortuning*

1.9 TDI
2.5 TDI
2.5 TDI

85 pk/63 kW
130 pk/96 kW
174 pk/128 kW

110 pk/81 kW
160 pk/118 kW
190 pk/140 kW

Niet in combinatie met automatische versnellingsbak
Bij Volkswagen motortuning staan de eisen die worden gesteld aan de levensduur, rijeigenschappen en emissie voorop.
In onderstaande grafieken kunt u zien hoe het vermogen en draaimoment van de motor zich gedraagt voor en na
Volkswagen motortuning.
Motor

Standaard

Na Volkswagen motortuning*

1.9 TDI Vermogen
Koppel
0-100 km/h
Topsnelheid

85 pk/63 kW bij 3500 t/min
200 Nm bij 2000 t/min
10,9 s
146 km/h

110 pk/81 kW bij 3900 t/min
260 Nm bij 2200 t/min
10,6 s
151 km/h
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De vermelde gegevens omtrent leveringsmogelijkheden, uitvoeringsdetails, vermogens,
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maten, gewichten en brandstofverbruik hebben betrekking op gegevens, zoals deze op het
moment van druk bekend zijn. Deze kunnen zich per type wijzigingen.
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Uw Volkswagen dealer informeert u hier graag over.
Wijzigingen voorbehouden

www.volkswagen.nl

Bestelnummer: SMV7H0ABTBR105
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Transporter, weten waar kracht voor staat.
Wie kiest voor een Volkswagen Transporter, kiest voor mogelijkheden. Een Transporter is niet alleen praktisch en

1

veelzijdig, maar bezit ook een groot motorvermogen. Met Abt styling en motortuning is uw Transporter helemaal

2

aan te passen naar uw eigen wensen. Houdt u van een sportieve look dan biedt het Abt styling assortiment u een
ruime keuze. Ligt uw voorkeur meer bij een krachtig motorvermogen dan kunt u met Volkswagen motortuning
het optimale resultaat uit uw Transporter halen. Maar u kunt uw Transporter natuurlijk ook transformeren tot een
complete Abt Sportsline Transporter. De keuze is aan u.
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1.

Het is mogelijk om uw Transporter van een complete design set te voorzien, maar u kunt er ook voor kiezen om
bepaalde gedeeltes een sportief accent te geven. Abt heeft diverse opties voor uw Transporter.

2.

De robuust ogende voorzijde van uw Transporter is een duidelijk kenmerk van deze Volkswagen. Maar de
Transporter krijgt een nog sportiever en persoonlijker karakter wanneer u er enkele details aan toevoegt. Een Abt
frontgrille is zo’n detail dat uw Transporter een meerwaarde kan geven. Uw Volkswagen-dealer verschaft u u graag
alle informatie over het Abt assortiment.

3.

Bijzonder mooi zijn ook de exclusieve lichtmetalen velgen uit het Abt assortiment. Niets benadrukt zo het speciale
eigen karakter van uw Volkswagen Transporter. Verkrijgbaar in 16 tot 19 inch

