
 septembrie 2014 43

  www.amsonline.ro

cel care anunță faptul că transmisiile cu variație 
continuă vor dispărea încet, încet din toată gama 
Audi. Un caz special e dieselul 3.0 TDI Bi-Turbo 
ajuns la 320 CP, care vine în compania excelentei 
transmisii ZF cu opt viteze, ce reușește să schim-
be treptele foarte rapid și cu o discreție maximă. 
Păcat că această cutie automată nu poate fi co-
mandată și în cazul celorlalte versiuni de motori-
zare, care sunt cuplate opțional la transmisia DSG. 
Acest diesel de top este disponibil și în versiunea 
Competition, situație în care dezvoltă 326 CP. 

Nici ca ținută de drum, Audi A7 Sportback nu 
schimbă macazul, comportamentul eficient, asi-
gurat în principal de tracțiunea integrală quattro, 
având în continuare întâietate în fața spiritului 
ludic, care să-l entuziasmeze mai mult pe cel de 
la volan. În schimb, trenul de rulare adaptiv nu se 
vede pus în dificultate pe drumurile cariate, iar pe 
viraje, ține ruliul la cote minime. Direcția e ușoară 
și precisă, fără a impresiona prin feedback.

Având în continuare o apariție destul de re-
zervată pentru segmentul în care joacă, Audi A7 
Sportback face prin acest facelift o jumătate de 
pas către exuberanța afișată de modelele concu-
rente. Pentru criticii care îl considerau prea timid 
este o mutare de bun augur, iar ceilalți sigur nu se 
vor simți deranjați de noile detalii mai șmechere.  
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Audi A7 Sportback 3.0 TDI Bi-Turbo

Preț (euro)  nc.

Concurenți:                 Mercedes CLS, BMW Seria 4 Gran Coupé

Putere maximă (CP/rpm) 320/3900–4600

0–100 km/h (s) 5.2

Viteză maximă (km/h) 250

Consum mediu ECE (l/100 km) 6,1

Emisii CO2 (g/km) 162

Propulsie Diesel, V6, 2967 cmc, cuplu maxim 650 Nm/ 
1400–2800 rpm, cutie automată cu 8 trepte, trac țiu ne 
integrală

Caroserie Coupé cu 4 uși și 5 locuri. L x l x h: 4974 x 1911 
x 1420 mm. Ampatament: 2914 mm. Volum portbagaj: 
535–1390 l. Masă la gol: 1970 kg

DATe TehnIce

În versiunea Competition, motorul  
3.0 TDI Bi-Turbo dezvoltă 326 CP și, 

pentru scurt timp, funcția overboost 
asigură un supliment de 20 CP. Sprintul 

0–100 km/h durează 5.1 secunde.

Grație hayonului amplu, Audi A7 
Sportback rămâne cel mai practic 
model din segmentul său.

Excelenta cutie de viteze ZF cu 
opt trepte este prezentă doar pe 
motorizarea 3.0 TDI Bi-Turbo.

Deși faceliftul nu a adus 
modificări estetice importante, A7 
Sportback își consolidează poziția 
de cel mai spectaculos model al 
gamei Audi. Cu excepția adoptării 
unui motor de bază pe benzină 
nou și a înlocuirii transmisiei CVT, 
celelalte îmbunătățiri tehnice sunt 
destul de sumare. 
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