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‘Audi e-tron extreme’: Uithoudingstest
•• Tien landen in 24 uur: Audi e-tron on tour
•• Langeafstandstest van meer dan 1.600 kilometer, van Slovenië tot in Nederland
•• Snelladen tot 150 kW in minder dan een half uur
•• Rijbereik, efficiëntie, prestaties, comfort – de sterke punten van de Audi e-tron
Tien Europese landen in 24 uur – de Audi e-tron heeft op een indrukwekkende wijze zijn
langeafstandskwaliteiten bewezen. Op 20 augustus vertrokken negen journalisten voor een reis
van meer dan 1.600 kilometer, van het Meer van Bled in Slovenië naar Amsterdam in Nederland.

Het Meer van Bled ligt idyllisch op de rand van het Pokljuka-plateau in het noorden van
Slovenië. Daar vertrokken drie Audi e-tron 55 quattro’s voor een bijzondere uitdaging: 10
Europese landen aandoen in 24 uur. Deze reis van meer dan 1.600 kilometer leidde hen door
Oostenrijk, Italië, Liechtenstein, Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en België, tot het
Nederlandse Amsterdam. Tijdens trajecten met de meest uiteenlopende topografie bewees de
Audi e-tron hoe comfortabel en dynamisch hij is, en hoe geschikt de eerste elektrische auto van
het merk met de vier ringen is voor lange reizen.
“Onze elektrische SUV is een uitstekende auto voor lange afstanden, omdat hij op perfecte wijze
rijcomfort, geweldige prestaties en uitzonderlijke efficiëntie combineert”, zo vertelt Hans-Joachim
Rothenpieler, verantwoordelijk voor technische ontwikkelingbij Audi AG. “Tijdens de reis hebben
we ook aangetoond dat, naast het rijbereik, snelladen aan 150 kW van cruciaal belang is.”

Bespaart tijd: snelladen aan 150 kW
Dankzij gelijkstroomladen aan krachtige laadstations bereikt de lithium-ionbatterij van de Audi
e-tron 80 procent van haar opslagcapaciteit in minder dan 30 minuten, wat een fundamentele
tijdsbesparing betekent op lange trajecten. Dit hoge laadvermogen is te danken aan het complexe
temperatuurbeheer, dat ook een lange levensduur garandeert voor de batterij, net als consistente
topprestaties, zelfs bij zware belasting. De zeven laadstops tijdens de trip – in Kärnten, in ZuidTirol, in Vorarlberg, in het kanton Zurich, in de Breisgau, in de Eifel en nabij Luik – vonden allemaal
plaats aan dit soort snellaadstations. Ze werden ook opgenomen in de e-tron Charging Service, net
als de wisselstroomlaadstations waar de Audi e-tron kan laden aan maximaal 11 kW wisselstroom.
Audi’s eigen laadservice dekt zo’n 100.000 laadpunten in 19 Europese landen – en dat aantal blijft
toenemen. De klant heeft slechts één kaart nodig om het laadproces aan deze laadpunten op te

s.a. D’Ieteren n.v. / Audi Import
Industriepark Guldendelle
Arthur De Coninckstraat 3
3070 KORTENBERG
TVA / BTW BE.0403.448.140
RPM Bruxelles / RPR Brussel

Sofie Luyckx – Audi PR Manager
David Kervyn – Audi PR Coordinator
T. :	02/233.79.32 – 02/233.87.30
@ :	sofie.luyckx@dieteren.be
david.kervyn@dieteren.be

Audi MediaInfo
starten. Klanten moeten zich eenmalig registreren op het myAudi-portaal en een individueel
laadcontract aangaan om van de dienst gebruik te kunnen maken. De factuur volgt automatisch via
de gebruikersaccount. Er wordt geen fysieke betaalmethode gebruikt. Gestandaardiseerde prijzen
per land zorgen ervoor dat u vrij en eenvoudig kunt reizen zonder voortdurend de prijzen te moeten
vergelijken.
Podiumwinnaar: de perfecte mix van performance, efficiëntie en comfort
Dankzij de verschillende routeprofielen kon de Audi e-tron 55 quattro ook zijn typische
dynamische rijgedrag demonstreren. In de Alpen maakte hij volop gebruik van zijn
maximumvermogen van 300 kW en zijn koppel van 664 Nm bij de beklimmingen. Bergaf plukte
hij de vruchten van zijn recuperatieconcept, waarmee hij bij het remmen tot 220 kW en 300 Nm
kan recupereren en omzetten in elektriciteit – een referentiepunt in zijn klasse. De elektrische
vierwielaandrijving bood ook optimale trekkracht en dynamiek op de kronkelende wegen van
Zuid-Tirol. Dit systeem verzekert een doorlopende en volledig variabele regeling van de ideale
koppelverdeling tussen de twee assen, in een fractie van een seconde.

Op de vlakke stukken langs de Rijn, in België en in Nederland, waar met een constante snelheid
werd gereden, droeg de verfijnde stroomlijn met een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,27 gevoelig
bij tot het lage verbruik. En over de hele reis zette de elektrisch aangedreven SUV briljante
prestaties neer met zijn uitmuntende rij- en geluidscomfort, vergelijkbaar met modellen in de fullsizeklasse. Hetzelfde geldt voor de binnenruimte, waarbij de voetruimte achterin uitgebreid werd,
hoofdzakelijk dankzij de aandrijflijnopstelling. Maken zijn uitmuntende langeafstandskwaliteiten
helemaal af: leren zetels met massagefunctie, een ionisator voor een hoogwaardige luchtkwaliteit
en contour-/sfeerverlichting, die het interieur ’s nachts transformeert tot een comfortabele lounge.

De Audi groep stelt wereldwijd ruim 90.000 personen tewerk, waaronder meer dan 2.500 in België. In 2018
verkocht het merk met de vier ringen wereldwijd ca. 1,812 miljoen nieuwe wagens, waarvan er 28.710
ingeschreven werden op de Belgische markt. In ons land bereikte Audi in 2018 een marktaandeel van 5,2%.
Audi focust op de ontwikkeling van nieuwe producten en duurzame technologieën voor de mobiliteit van de
toekomst. Van 2019 tot eind 2023 plant de onderneming een totale investering van ongeveer 14 miljard euro in
elektrische mobiliteit, digitalisering en autonoom rijden.
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