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UZNÁNÍ SPOLUPRÁCE BUDOUCNOSTZAČÁTEK 

ZAČÁTEK UZNÁNÍ SPOLUPRÁCE BUDOUCNOST 
CARLO ABARTH SÁM SEBE RÁD OZNAČOVAL 
ZA TVŮRCE „PRECIZNĚ ZPRACOVANÝCH, 
NIKOLI OBYČEJNÝCH“ VOZŮ.

Snaha odlišit se byla klíčem k jeho úspěchu. 
Carlo Abarth chtěl zachytit představivost a touhy 
širšího publika.

Proto začal prodávat výfukové systémy a vyvíjet 
sady pro zvýšení výkonu. Měl zároveň možnost úzce 
spolupracovat s jinými značkami a rozšířit tak své 
pole působnosti.

Jeho speciální sady se staly všeobecně známé díky 
unikátní možnosti posílit výkon, zvýšit rychlost a 
dosáhnout impozantní úrovně jízdních vlastností 
ve srovnání s jinými standardními modely.

HISTORIE
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CARLO ABARTH SÁM SEBE RÁD OZNAČOVAL 
ZA TVŮRCE „PRECIZNĚ ZPRACOVANÝCH A NE 
OBYČEJNÝCH“ VOZŮ.

Snaha odlišit se byla klíčem k jeho úspěchu. 
Carlo Abarth chtěl zachytit představivost a touhy 
širšího publika.

Proto začal prodávat výfukové systémy a vyvíjet 
sady pro zvýšení výkonu. Měl při tom možnost úzce 
spolupracovat s jinými značkami a rozšířit tak své 
pole působnosti.

Jeho speciální sady se staly všeobecně známé díky 
unikátní možnosti posílit výkon, zvýšit rychlost a 
dosáhnout impozantní úrovně jízdních vlastností ve 
srovnání s jinými standardními modely.

HISTORIE

ZAČÁTEK

 
ZAČÁTEK

Carlo Abarth začal navrhovat a vyrábět příslušenství pro zlepšení 
výkonu a jízdních vlastností, které dalo vzniknout prvnímu 
produktu tohoto originálního sortimentu: sady pro přestavbu 
systému řazení modelu Fiat 600. Tento produkt poskytl Carlovi 
vynikající příležitost, jak prokázat skvělé schopnosti v oblasti 
přestavby vozů.
Malý sportovní vůz „750 GT“ se stal výchozím bodem pro 
přestavby vozů pod značkou Abarth. 
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UZNÁNÍ

Značka se škorpionem však získala pravé uznání až díky sadám 
výfukových systémů, výkonných zvukových systémů a také 
podstatně zlepšeným jízdním vlastnostem, které nabízela pro 
přestavby vozů několika značek, například Fiat, Alfa Romeo, 
Lancia, SIMCA a Porsche.
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Jeho speciální sady se staly všeobecně známé díky 
unikátní možnosti posílit výkon, zvýšit rychlost a 
dosáhnout impozantní úrovně jízdních vlastností ve 
srovnání s jinými standardními modely.

HISTORIE

SPOLUPRÁCE

 
SPOLUPRÁCE

Říká se, že Carlo Abarth původně nevěděl, jakou cenu by měl chtít 
za výfukové systémy, rozhodl se tedy prodávat je na váhu: 1.000 lir 
za kilogram.
Carla Abartha si také vybral „Ferry“ Porsche, aby mu „vylepšil“ dva 
z jeho vlastních vozů. Carlo rovněž začal spolupracovat se značkou 
Cisitalia, podnikem, jenž se věnoval ambiciózním sportovním 
projektům.

Díky této zkušenosti se Abarth osobně seznámil s několika předními 
osobnostmi automobilového průmyslu, jakými byli Giovanni 
Savonuzzi, Rudolf Hruska, Piero Taruffi a Tazio Nuvolari.
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Když značka Cisitalia zkrachovala, Abarth dostal jako náhradu 
použitá auta jejího závodního oddělení a s nimi bedny plné 
náhradních dílů a jiného materiálu. Nemohl tušit, že tyto bedny 
otevřou dveře k úspěchu a ekonomické prosperitě budoucí firmy 
Abarth & C.
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FILOZOFIE

DETAILY VYTVÁŘEJÍ ROZDÍL A ROZDÍL JE V 
KAŽDÉM DETAILU. 

Značka Abarth je skutečně životní filozofií, je to 
mnohem více než pouhé nadšení pro krásná auta: je 
to „posílení“, přepracování a transformace něčeho, 
co je obyčejné, na něco opravdu neobyčejného!

Abarth není o masové výrobě vozidel, ale o možnosti 
přizpůsobit si je z hlediska výkonu i estetiky. Charakter, 
jízda, brzdění a chování na vozovce – to vše se 
přestavbou mění.

Sady pro přestavbu Abarth jsou v současnosti dobře 
známé ve světě tuningu a představují rysy obsažené 
v DNA této značky: personalizace a propracovanost.
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DETAILY VYTVÁŘEJÍ ROZDÍL A ROZDÍL JE V 
KAŽDÉM DETAILU. 

Značka Abarth je skutečně životní filozofií, je to 
mnohem více než pouhé nadšení pro krásná auta: je 
to „posílení“, přepracování a transformace něčeho, 
co je obyčejné, na něco opravdu neobyčejného!

Abarth není o masové výrobě vozidel, ale o možnosti 
přizpůsobit si je z hlediska výkonu i estetiky. 
Charakter, jízda, brzdění a chování na vozovce – to 
vše se přestavbou mění.

Sady pro přestavbu Abarth jsou v současnosti dobře 
známé ve světě tuningu a představují rysy obsažené 
v DNA této značky: personalizace a propracovanost.

Prvním přestavěným vozem byl Abarth 500 
vybavený motorem 1,4 Turbo T-Jet 16v s 
výkonem 135 k, který mohl být dále posílen až 
na 160 k pomocí prvních tuningových sad, jako 
například „SS“, „Esseesse Koni“, „Elaborazione 
595“ a „695 Abarth Koni Brembo“.
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DETAILY VYTVÁŘEJÍ ROZDÍL A ROZDÍL JE V 
KAŽDÉM DETAILU. 

Značka Abarth je skutečně životní filozofií, je to 
mnohem více než pouhé nadšení pro krásná auta: je 
to „posílení“, přepracování a transformace něčeho, 
co je obyčejné, na něco opravdu neobyčejného!

Abarth není o masové výrobě vozidel, ale o možnosti 
přizpůsobit si je z hlediska výkonu i estetiky. 
Charakter, jízda, brzdění a chování na vozovce – to 
vše se přestavbou mění.

Sady pro přestavbu Abarth jsou v současnosti dobře 
známé ve světě tuningu a představují rysy obsažené 
v DNA této značky: personalizace a propracovanost.

V posledních několika letech zaznamenaly 
sady pro přestavbu značky Abarth velký 
rozvoj a v současnosti přinášejí širší možnosti 
personalizace a bohatý výběr v oblastech 
výkonu, bezpečnosti, motorů, estetiky i v mnoha 
dalších.
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DETAILY VYTVÁŘEJÍ ROZDÍL A ROZDÍL JE V 
KAŽDÉM DETAILU. 

Značka Abarth je skutečně životní filozofií, je to 
mnohem více než pouhé nadšení pro krásná auta: je 
to „posílení“, přepracování a transformace něčeho, 
co je obyčejné, na něco opravdu neobyčejného!

Abarth není o masové výrobě vozidel, ale o možnosti 
přizpůsobit si je z hlediska výkonu i estetiky. 
Charakter, jízda, brzdění a chování na vozovce – to 
vše se přestavbou mění.

Sady pro přestavbu Abarth jsou v současnosti dobře 
známé ve světě tuningu a představují rysy obsažené 
v DNA této značky: personalizace a propracovanost.

Originální balení, vysoká úroveň personalizace, 
homologace Abarth a certifikované výrobky, 
OEM záruka – to jsou jen některé z prvků, které 
tvoří svět konverzních sad a příslušenství značky 
Abarth.



SADY PRO ZVÝŠENÍ 
VÝKONU - PERFORMANCE KITY

RECORD MONZA
VÝFUKOVÝ SYSTÉM

160 K
KIT ELABORAZIONE

180 K
KIT ELABORAZIONE

Žádejte od svého vozu Abarth ještě více. Doveďte ho k maximu, až tam, kam chcete vy.
Vyberte si ideální sadu pro zvýšení výkonu vašeho vozu a pamatujte, že se vždy můžete spolehnout na kvalitu značky Abarth.



SADY PRO ZVÝŠENÍ VÝKONU -  
PERFORMANCE KITY

Žádejte od svého vozu Abarth ještě více. Doveďte ho k maximu, až tam, kam chcete vy.
Vyberte si ideální sadu pro zvýšení výkonu vašeho vozu a pamatujte, že se vždy můžete spolehnout na kvalitu značky Abarth.

RECORD MONZA 
EXHAUST SYSTEM

160 HP 
ELABORATION

KIT ELABORAZIONE 
180 CV

RECORD MONZA 
EXHAUST SYSTEM

160 HP 
ELABORATION

Výfukový systém Record Monza je pojmenován po slavném italském okruhu, na kterém Carlo Abarth dosáhl jednoho  
ze svých mnoha rychlostních rekordů.

NEJZNÁMĚJŠÍ PŘESTAVBA OD ZNAČKY ABARTH:  
MOTORY ŘVOU!
Sada Record Monza zaručuje mocný a agresivní zvuk společně 
s unikátním designem. Vychází z technologie dvojitého režimu, zahrnuje 
4 koncovky výfuku a dokáže posílit zvuk motoru při otáčkách nad 
4000 ot/min. Tato technologie zahrnuje použití dvoucestného 
a mechanicky ovládaného ventilu, který je zařazen před koncovky výfuku 
a je nastaven tak, aby optimalizoval a zlepšoval křivku zpětného tlaku ve 
výfukové soustavě.

ČÍSLO DÍLU: 5747839K DISPOZICI:

RECORD MONZA
VÝFUKOVÝ SYSTÉM

VÝHODA
• Kultovní zvuk Abarth 



SADY PRO ZVÝŠENÍ VÝKONU -  
PERFORMANCE KITY

Žádejte od svého vozu Abarth ještě více. Doveďte ho k maximu, až tam, kam chcete vy.
Vyberte si ideální sadu pro zvýšení výkonu vašeho vozu a pamatujte, že se vždy můžete spolehnout na kvalitu značky Abarth.

RECORD MONZA 
EXHAUST SYSTEM

160 HP 
ELABORATION

180 HP 
ELABORATION

RECORD MONZA 
EXHAUST SYSTEM

160 HP 
ELABORATION

VÝHODA
• Větší výkon
• Lepší jízdní vlastnosti

Zvyšte výkon svého vozu 595 a posaďte se za volant, abyste zažili nový druh adrenalinu: kompletní přemapování  
motoru společně s přizpůsobenými systémy brzd a zavěšení.

To je to pravé vzrušení!

NOVÝ KIT PRO ZVÝŠENÍ VÝKONU MOTORU ZE 145 K NA 160 K 
PRO MODEL 595
• Vzduchový filtr BMC
• 4 tlumiče KONI (přední a zadní)
• 4 červené pružiny EIBACH
• Přední brzdové segmenty FERODO HP 1000/1
• Emblém „Abarth Elaborazione“

160 K
KIT ELABORAZIONE

ČÍSLO DÍLU: 5747840  
(5747752 MT/ 5747753 MTA) 

K DISPOZICI POUZE PRO NOVÝ ABARTH 595 
(VERZE 2016):



SADY PRO ZVÝŠENÍ VÝKONU -
PERFORMANCE KITY

Žádejte od svého vozu Abarth ještě více. Doveďte ho k maximu, až tam, kam chcete vy.
Vyberte si ideální sadu pro zvýšení výkonu vašeho vozu a pamatujte, že se vždy můžete spolehnout na kvalitu značky Abarth.
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ELABORATION

RECORD MONZA 
EXHAUST SYSTEM

160 HP 
ELABORATION

NOVÝ KIT PRO ZVÝŠENÍ VÝKONU MOTORU ZE 165 K NA 180 K 
PRO MODEL TURISMO
• 2 přední tlumiče KONI
• Přední brzdové segmenty FERODO HP 1000/1
•  2 přední vrtané brzdové kotouče BREMBO s červenými brzdovými 

třmeny
• Emblém „Abarth Elaborazione“

VÝHODA
• Větší výkon
• Lepší jízdní vlastnosti
• Vynikající brzdný výkon

Získejte maximum ze svého modelu Abarth: při plném výkonu budete mít k dispozici ještě agresivnější řízení,
přizpůsobenou brzdovou soustavu a výjimečné jízdní vlastnosti, a to za každé situace.

180 K
KIT ELABORAZIONE

K DISPOZICI POUZE PRO NOVÝ ABARTH 595 
(VERZE 2016):

ČÍSLO DÍLU: 5747841  
(5747754 MT/ 5747755 MTA)


