BTS GOLF RS 20 EDITION/HOHENESTER GOLF R/MTB GOLF R/ROTHE GOLF R20

EIes küzdelem: negy tuningolt Golf R
versenygumikkal, DSG valt6val
es nagyjab61 azonos teljesrtmenysiillyal.
Vajon melyiküke lesz a paIrna?

Fektusko: a latvanynak es a stabilltäsnak jot tett a klszälesltes,
a vegsebesseget azonban megnyirbälta.
"Vekonyan sokkal gyorsabb volt" - elcelödik Mike Roth
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Erönyerö: häla a legbrutalisabb motornak, a Rothe Golf menetteljesftmenyei a legjobbak - de csak 100-as cktänszämü
benzinnel
vegleges jelleggel. Köszönhetöen annak, hogy
rägögumi mödjära tapadtak a Dunlop-semisliekek, es nem hagyott aläbb a hatäsfokuk, egy
rnäsodperccel gyorsabb köridöt lehetett autözni
a nagyon elenk, sportos kormänyreakciöjü
Hohenester Golffal, mint a Rothe autöjäval,
Ahol megis hätränyba került rivälisäval szemben, azok az ernelkedök es a gyorsasägi szakaszok voltak, ez utöbbi jöl lätszott a legnagyobb
rnert sebesseg adatain. Ezenkivül a gyäri fek
sem bfrta olyan sokäig a tartös igenybevetelt,
Kedvezöbb alakitäst egyedül aBTS Golf tudott nyüjtani. Elöl ezen az autön is Audi RS fe-

Vegyes päros:
täradhatatlan RS6 täkek,
csüszös semislickek

kek teljesftettek szolgälatot, de nem az RS6röl, hanem a TI 340 löerös csücsvältozatäröl.
Strapabfrö fekei es intenzfven tapadö Dunlop
gumijai mellett mindenekelött rendkivül semleges viselkedesevel tudott ertekes tizedrnäsodpereeket összegyüjteni az RS 20. Szinte
teljesen mindegy volt neki, mekkora sebesseggel kellett vennie a kanyart: mintha esak sfnen
hüztäk volna, a Porsehe Carrera S-enel jobb
idöeredmennyel fejezte be a rnert kört,
Az MTB a pälyän fizette meg a visszafogott
es egyszerü futömütuning ärät. A mäsik härom autöval ellentetben nem ällitottak be rajta
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Függetlenseg: a tetszes
szerinti vältäst segitette elö a
vältömechanika mönnsltäsa

a semisliekek szärnära ideälis 2,5 fokos kerekdölest, ezert a legnagyobb alulkormänyozottsäggal, es meg sport üzemmödban is alaposan
ide-oda ingö karosszeriäval vette a kanyarokat. lgy összessegeben 2-4 mäsodperccel maradt le rivälisaihoz kepest, ami bizony nagyon
nagy különbseg, Ez terrneszetesen nem jelenti
azt, hogy kevesbe ajänljuk bärkinek is a megväsärläsät, mint a többi autöet, hiszen teljes
mertekben sikerül az MTB azon szändeka,
hogy mindennapos hasznälatra alkalmas, kedvezö ärfekvesü tuningautöt faragjon a gyäri
VW Golf R-boL
szendi

BIS
GOLFRS 20 EDITION

HOHENESTER
GOlFR

MIB
GOlFR

Molor
Hengerszam/elrendezes
__
saros 4 ~e~gerest!!':.b6
saros 4 h~ng~s !u!~6 __ __ _ sara~ 4 h~ngere~b6
1--"- - _.J!engerürtartalam
1984 cm'
1984 cm'
1984 cm'
- -_..125 ~E/239 kW 5900/perc
Ma~jesilmeny _
310
LE/228
k~
~O/pe;c
~5
LE@39kW
6600~perc
-- .Max, fargat6nyamatek
450 Nm 3700/perc
410 Nm 2950/perc
460 Nm 3200/perc
Eröatvilel/ful6mü
Vall6
hatfakazatu DSG
hatfakazatu DSG
hatfakazatu DSG
._--- -- -- ---~ghajtas _______
összkerekhajtas
~s~erekhajtas
öss~kerek~jtas
Kerekmeret
235/40 R 18
235/40 R 18
235/35 R 19
Merelek/tömegek
Hassz.lszel.lmag.
421211779/1421 mm
4212/1779/1431 mm
4212/1779/1441 mm
-------Sajat töm~ _ _
1533 kg
~549 kg
- ----- ~kg
Terhelhet6seg
_481 kg
__
497~
~!L
- - -lblmanyagtartaly-60 liter
60 liter
6~

-

Togyasztas'
...,
Atlagfagyasztas
Menellulajdonsagok
Gyarsulas O~OOJ~-r~
Gyarsulas 0-200~m/h-ra_
Vegsebesseg

11,5 liter

ROIHE
GOlFR20
__ saros ~engeres turb6
1984 cm'
--__ 338 LEE4~~W 62.QQtee~
500 Nm 300D-5000/perc

-

_ _

- --

4,6 mp_

- 18,0 mp
- 266 km/h
-----

51363

euro

-

Hem voh meghibasodas

_5~fl.
_2~mp_
260 km/h
---44 868 euro

_

4212/1839/1421 mm

--~~
-

11,4 liter

11,3 liter

--

-

-

___

~8mp_
18,0 mp
- -----'271 km/h
43 290 euro

51~ kg_
60 liter
11,5 liter

-~

-

hatfakazatu DSG
összkerekhajtas
235/35 R 19

f------------

--

__

4,3mp
_.J.6,~
271 km/h
fi1120 euro

Osszegzes
Meggyozo menetteliesltmenyeivel, kimagaslöan jo köridejevel, taracäst nem ismerö fekeivel es minden körülrnenyek között bolondbiztos, sem leges viselkedesevel jogosan
szerezte meg az elsö helyet aBTS autöla az
összehasonlttö teszten. A vad kinezetü es
brutalisan qyorsulö Rothe is eselves volt a
qyözelemre, de eleqtelenül tapado gumijai
miatt elszalasztotta az eselyt, arrol nem beszelve, hogy messze a legdragabb a negy autö közül. A Hohenester ugyan alulmaradt a

A tavalyi Golf GTI teszt alkalmaval a
vizsqatt autö kiällni kenyszerült a hetedik rnert körben, miutan rövid id6re felvillant az olalnyornas-visszaielzö
larnpaia. A feltuningolt
Golf R-ek kivetel
nelkül kialltak a probat.

Nem vltäs, az eröt
suaärzö Rothe külseje
a leginkabb
tekintelyt parancsolö
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rnenetteliesltrnenyek ertekeleseben, de rendkivül elenk es elvezetes korrnanyanak, illetve
tutörnüvenek köszönhetöen veqül azonos
pontszärnmal, holtversenyben a masodik neIyen veuzett a Rothe autojaval együtt. Versenypälyan tul nagy idöveszteseqet jelentett
a szeriaközeli beallltas ahhoz, hogy elökelöbb
helyezest tudjon elerni a teszt rendkivül sportos rnezönyeben. Nem mintha a rezzenestelenül stabil hetköznapi hanqolasnak nem lenne meg a maga vonzereie.

