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AUDI A4 allroad Quattro 2.0 Tdi 150
: nova versió d'accés a la gamma
Aquesta combinació de motor i transmissió també passa a estar disponible a les
gammes Audi A4 i A4 Avant

L'A4 allroad tdi 150 Cv està disponible amb un preu mínim de 43.050 euros | Audi AG

Si fa no gaire, provàvem la versió més alta de l'A4 allroad, el V6 3.0 Tdi de 272 Cv
(http://www.naciodigital.cat/motor/noticia/964/provem/audi/a4/allroad/v6/30/tdi/quattro/probableme
nt/millor/dels/a4) , ara la gamma Audi A4 allroad compta amb una nova versió d'accés, que
combina l'eficiència del motor 2.0 TDI en la variant de 110 kW (150 CV) i canvi manual de 6
velocitats amb l'eficàcia de la tracció quattro amb tecnologia ultra.
El 2.0 TDI de 110 kW (150 CV) permet a l'Audi A4 allroad quattro aconseguir els 100 km / h des
d'aturat en 9,1 segons, i la seva velocitat màxima és de 205 km / h. El consum mitjà homologat de
combustible és de 4,9 l / 100 km, equivalent a unes emissions de CO2 de 127 g / km. La tracció
quattro amb tecnologia ultra aconsegueix la màxima eficiència sense limitacions pel que fa la
dinàmica de conducció, en anticipar-se a cada situació i ser capaç de desconnectar de forma
predictiva la tracció a l'eix posterior. D'aquesta manera, quan se circula sense risc de lliscament la
tracció quattro ultra aprofita els avantatges pel que fa a consum i eficiència dels sistemes de tracció
davantera, mantenint el màxim d'adherència sempre que és necessari.
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A més, el motor 2.0 TDI de 110 kW (150 CV) en combinació amb la tracció quattro i canvi manual
també s'afegeix a les gammes Audi A4 i Audi A4 Avant, en què el quatre cilindres dièsel amb
aquesta potència ja estava disponible amb canvi manual de 6 marxes i amb canvi S tronic de 7
velocitats.
Amb un consum mitjà homologat des de 4,2 l / 100 km i unes emissions de CO2 des de 109 g /
km, el preu de l'Audi A4 2.0 TDI 110 kW (150 CV) quattro ultra és de 37.750 euros, i de 39.690
per a la versió amb carrosseria Avant, el que converteix a aquests models en l'accés per a gaudir
de la tracció quattro en la família Audi A4.
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