• Biztosan meg ma is emlegeti azt a különös talälkozäst a nemet Audi A6 gazdaja.
agyjabol ketszazzal repesztett az autöpäIya belsö sävjäban, arnikor is feltünt a viszszapillanto tükreben egy kis pont, majd
rövid idön belül egyre nagyobb es nagyobb
lett. Kezdetben meg nem tudta pontosan
kivenni, mi is az. Aztan ahogy közelebb
ert, egy VW Transporter vonasait velte felfedezni benne. Kizart dolog, hogy ennyivel
tudjon repeszteni a testes szällitö jarmül
Pedig, mint a tükör tanusitotta, igenis tud.
Szepen felzarkozott a kombira, es finoman,
de következetesen jelezte neki, hogy szeretne elözni, mert sietös a dolga. Az audis
vegül 220-näl kenytelen volt felrehüzodni
az utjäbol. A kisbusz erre, ahogy jött,
ugyanolyan könnyeden el is huzott mellette, majd fokozatosan eltünt a horizonton.
Oe hat hogy lehetseges, hogy igy megalazza az Audit holmi jöttment kisbusz?
Nagyon egyszerü a dolog magyarazata,
ugyanis a Volkswagen egy ideje mar azzal
a ketliteres TSl-motorral is kinalja a T5-öt,
ami a konszern sportos modelljeiben,
a
VW G'Tl-kben, a Skoda RS-ekben es a
Seat Cuprakban teljesit szolgalatot. Räada-

sul a I5 a Volkswagen egyetlen termeke,
amely nemcsak
a wolfsburgi,
hanem
együttal az ingolstadti rnarkaj Audi) alkatreszeit is hasznositja.
konkretan aztjelenti, hogy atvette
a kipufogooldali
Valvelift-rendszert,
amely rugalmasan alakitja a szelepek kiemelkedesi magassägät,
ezzel 70 newtonrneternyi
plusz-forgatonyornatekhoz
segitve hozzä a motort. A
valtoztatas eredmenyekent 280 he1yett 350
Nm mozgosul, a nevleges teljesitmeny erteke pedig 204 loerö, Persze, mint tudjuk,
mindenen lehet meg sr6folni!
A Rothe Motorsport es a Sportee vette maganak a batorsagot, hogy hozzänyüljon
a
motorhoz, es meg gyorsabba tegye a gyärilag 197 kmJh vegsebessegre kepes Multivan 2.0 IST 4Motiont.
Egyikük sem
elegedett meg a motorvezerles
atprogramozasäväl, elvegre 2,5 tonnanyi [tömeg
sportos mozgatasat kellett niegoldaniuk.
ARothe kisbuszan elsö pillantasra nem latszik a nagyobb teljesitmeny, mivel öncelu
latvanykeltes helyett a müszaki tartalomra
helyezi a hangsulyt. Kivülröl csak az allithat6 magassägu Bilstein Bl4 futornü segitsegevel elert 30 millimeteres megültetes es

q

a 19 colos Azev felnigarnitura
arulkodik
r6la, hogy nem konfekcioaruval
van dolgunk. .Belül" lenyegesen több a vältozäs.
Elöször is megfosztottäk a motort a gyari
turb6t6l, es m6dositott K04-es tipust epitettek be a helyere. Mivel a busz, T'Sl-valtozata a nagyobb vontathato tömeg miatt
együttal gyarilag megkapja azAudi TI RS
duplakuplungos vältojät, lehetösege-volt rä
a tuningmühelynek,
ho gy beelesitse a
hozza adott launch controlt. Az.. elvegzett
intezkedesek együttes hatäsära 306 loeröre
nött a nevleges teljesitmeny es 500 Nm-re
a maxirnalis forgatonyomatek
erteke,
A Sportee nernetorszägi kepviselete altal
kezelesbe vett Multivan is hasonl6an j6
eröben van, ami nem veletlen, hiszen sok
mindent m6dositottak rajta. Ezen is lecsereltek a turbotöltöt, tovabbä sportkatalizätort,
csappantyus
kipufog6dobot
es
nagyobb meretü töltölevegö-bütöt
kapott.
Hozzänyültak
a befecskendezesehez es a
szivorendszerehez
is, igy sikerült 300-r61
400-ra feltornazni a rnaximalis forgat6nyomatekät. A külsö valtoztatäsok sora is hoszszabb, mint a masik busz eseteben. A
Sportee megemelte a karosszeriät, hogy

