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AZ ELISMERÉS AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS A JÖVŐA KEZDET 

CARLO ABARTH NAGYON SZERETTE ÚGY 
JELLEMEZNI MAGÁT, MINT EGY OLYAN 
ALKOTÓT, AKI „NEM ELŐKÉSZÍTETT, HANEM 
ALAPOSAN KIDOLGOZOTT” AUTÓKAT KÉSZÍT.

A siker egyik kulcsa a megkülönböztetés volt.
Carlo Abarth egy szélesebb réteg fantáziáját és 
vágyait szerette volna megragadni.

Ezért elkezdett kipufogórendszereket értékesíteni 
és teljesítménynövelő készleteket kifejleszteni; így 
lehetősége nyílt közvetlenül együttműködni más 
gyártókkal, valamint növelni saját ismertségét.

Speciális készletei széles körben ismertté váltak, 
köszönhetően annak az egyedi lehetőségnek, hogy 
ezek a készletek segítettek megnövelni a motor 
erejét, fokozni a jármű sebességét, valamint olyan 
teljesítményszintet elérni, amely más szabványos 
modellekhez képest impozánsan magas volt.
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Carlo Abarth kezdetben olyan tartozékokat tervezett és gyártott, 
amelyek segítettek javítani az autó menetteljesítményét és 
karakterisztikáját. Ebből az irányvonalból született meg ezen 
eredeti termékcsalád első tagja, egy átalakító készlet a Fiat 600-
as modell sebességváltó rendszeréhez. Carlo számára ez kiváló 
lehetőség volt, hogy tanúbizonyságot tegyen az autók részletes 
kidolgozásával kapcsolatos rátermettségéről.
Egy kompakt sportautó, a „750 GT” lett az Abarth műhely által 
átalakított autók családjának első tagja.
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Azonban a skorpiós márka valódi erejét és elismertségét a 
kipufogórendszerek és az erőteljes hangzásjavító rendszerek hozták 
meg, amelyek rendszerint jelentősen javuló teljesítményértékekkel 
párosultak, és amelyeket kereskedelmi forgalomba hoztak számos 
különféle gyártó modelljeinek az átalakításához, ideértve például a 
Fiatot, az Alfa Romeót, a Lanciát, a SIMCA-t és a Porschét.
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Azt mondják, hogy Carlo Abarth eleinte bizonytalan volt a 
kipufogórendszerek árazásával kapcsolatban, ezért úgy döntött, 
hogy a tömegük alapján határozza meg az árukat, a következők 
szerint: 1000 líra/kg.
Ferdinand Anton Ernst Porsche, ismertebb nevén „Ferry” Porsche 
Carlo Abarth-ot kérte fel, hogy „dolgozza ki” a személyes 
gyűjteményének a részét képező két autóját. Carlo Abarth 
együttműködést kezdeményezett az ambiciózus sportprojekt 
vezetéséért felelős versenyszervezettel, a Cisitaliával.
Abarth számára így lehetőség nyílt megismerkedni az autóipar 
számos jelentős szakmai tagjával, ideértve például Giovanni 
Savonuzzit, Rudolf Hruskát, Piero Taruffit és Tazio Nuvolarit.
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Amikor a Cisitalia kiszállt az üzletből, Abarth pénzbeli fizetség helyett 
megkapta a Cisitalia versenyrészlegének használt autóit, valamint 
több ládányi pótalkatrészt és egyéb anyagot. Ekkor Abarth talán 
még nem is sejtette, hogy a ládák tartalma megalapozza a későbbi 
Abarth & C vállalat iparági virágzását és sikereit.
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A KÜLÖNBSÉGET A RÉSZLETEK JELENTIK, ÉS 
A KÜLÖNBSÉG MINDEN APRÓ RÉSZLETBEN 
MEGJELENIK.

Az Abarth márka az autók iránti szenvedélyen messze
túlmutatott, és inkább egy életfilozófiát képviselt: 
„felhatalmazás”, kidolgozás a legapróbb részletekig, 
valamint a szokványos átalakítása rendkívülivé!

Az Abarth-filozófia nem csupán a sorozatgyártású 
járművekről szól, hanem sokkal inkább arról, hogy 
miként lehet őket a teljesítmény és a külső megjelenés 
terén egyaránt személyre szabni. Az átalakítások 
az autó karakterisztikáját, hajtóművét, fékezési 
dinamikáját és közúti viselkedését egyaránt érintik.

Az Abarth átalakító készletek mára széles körben 
ismertté váltak a teljesítményfokozási iparág 
világában, és hűen követik a márka filozófiáját: 
személyre szabás és részletes kidolgozás.
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Az Abart műhely által átalakított első jármű az 500 
Abarth volt, amely egy 1,4 literes, 16 szelepes, 
135 lóerős Turbo T-Jet motort kapott, amelynek 
teljesítménye az első tuningkészletek (például az 
„SS”, az „Esseesse Koni”, az „Elaborazione 595” 
és a „695 Abarth Koni Brembo”) segítségével 
tovább növelhető 160 lóerőre.
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Az évek során az Abarth átalakító készletek sokat 
fejlődtek, így ezek az átalakító készletek ma már 
széles körű testreszabási lehetőséget kínálnak 
az autókhoz, ideértve a teljesítmény, a biztonság, 
a motor, a külső megjelenés és sok más téren 
rendelkezésre álló opciókat.
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Az eredeti csomagolás, a magas szintű testre 
szabhatóság, az Abarth homologizációs 
(típusjóváhagyással rendelkező) és tanúsított 
termékek, valamint az OEM szavatosság csak 
néhány azon elemek közül, amelyek az Abarth 
készletek és tartozékok világát színesítik.



TELJESÍTMÉNYFOKOZÓ
KÉSZLETEK

RECORD MONZA
KIPUFOGÓRENDSZER

160 LE-S
ELABORAZIONE-KÉSZLETEK

180 LE-S
ELABORAZIONE-KÉSZLETEK

Bővebb információért érdeklődjön az Abarth forgalmazójánál. Tolja ki autója határait az Ön által elérni kívánt maximális szintig.
Válassza az autójához ideális teljesítménynövelő készletet. Az Abarth kiválóságára mindig számíthat.
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Válassza az autójához ideális teljesítménynövelő készletet. Az Abarth kiválóságára mindig számíthat.
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RECORD MONZA 
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A Record Monza kipufogórendszer a legendás olasz versenypályáról kapta a nevét, ahol Carlo Abarth
a versenyzői karrierje során elért számos sebességrekord egyikét futotta.

A LEGHÍRESEBB ABARTH TELJESÍTMÉNYNÖVELÉS:
HADD SZÓLJANAK A MOTOROK!
A Record Monza készlet az erős és agresszív hangzás, valamint az 
egyedi megjelenés egyvelegét kínálja. A kettős üzemmód (Dual Mode) 
technológiára épülő, 4 kipufogóvéggel rendelkező készlet képes 
javítani a motor hangzását 4000 fordulat/perces fordulatszám felett. A 
technológia részét képező kétutas, mechanikus működésű szelep a 
kipufogócsövek előtt helyezkedik el, és a kialakításának köszönhetően 
optimalizálja és javítja a kipufogórendszerben jelentkező ellennyomás 
görbéjét. 

CIKKSZÁM: 5747839A KÖVETKEZŐ MODELLEKHEZ ÉRHETŐ EL:

RECORD MONZA
KIPUFOGÓRENDSZER

ELŐNY
• Legendás Abarth-hangzás
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ELŐNY
• Nagyobb motorteljesítmény
• Jobb vezethetőség

Növelje meg 595-öse teljesítményét, és a volán mögé ülve fedezze fel korábban nem tapasztalt formában, hogy mit jelent az 
adrenalinlöket: teljesen átdolgozott motor, egyedi fékekkel és felfüggesztéssel párosítva.

Ez aztán az izgalom!

ÚJ TELJESÍTMÉNYNÖVELŐ CSOMAG AZ 595 TRIM-HEZ
A MOTORTELJESÍTMÉNY 145 LE-RŐL 160 LE-RE NÖVELÉSÉHEZ.
• BMC légszűrő
• 4 darab KONI lengéscsillapító (elöl és hátul)
• 4 darab piros EIBACH rugó
• FERODO HP 1000/1 első fékbetétek
• „Abarth Elaborazione” külső jelvény

160 LE-S
ELABORAZIONE-KÉSZLETEK

CIKKSZÁM: 5747840  
(5747752 MT/ 5747753 MTA) 

A KÖVETKEZŐ MODELLEKHEZ ÉRHETŐ EL:



TELJESÍTMÉNYFOKOZÓ
KÉSZLETEK

Bővebb információkért érdeklődjön az Abarth forgalmazójától. Tolja ki autója határait az Ön által elérni kívánt maximális szintig.
Válassza az autójához ideális teljesítménynövelő készletet. Az Abarth kiválóságára mindig számíthat.

RECORD MONZA 
EXHAUST SYSTEM

160 HP 
ELABORATION

180 LE-S
ELABORAZIONE-KÉSZLETEK

RECORD MONZA 
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ÚJ TELJESÍTMÉNYNÖVELŐ CSOMAG A TURISMO TRIM-HEZ A 
MOTORTELJESÍTMÉNY 165 LE-RŐL 180 LE-RE NÖVELÉSÉHEZ.
• 2 darab elülső KONI lengéscsillapító
• FERODO HP 1000/1 első fékbetétek
• 2 darab elülső úszó, lyuggatott BREMBO féktárcsa piros féknyergekkel
• „Abarth Elaborazione” külső jelvény

ELŐNY
• Nagyobb motorteljesítmény
• Jobb vezethetőség
• Kimagasló fékezési dinamika

Emelje Abarth-modelljét a csúcsszintre: a teljes motorteljesítménnyel kombinálva a kormányzás még agresszívebb,
miközben az eseti jellegű fékrendszer és a kivételes teljesítmény bármilyen vezetési helyzetben rendelkezésre áll.

180 LE-S
ELABORAZIONE-KÉSZLETEK

CIKKSZÁM: 5747841  
(5747754 MT/ 5747755 MTA)

A KÖVETKEZŐ MODELLEKHEZ ÉRHETŐ EL:


