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Mångsidiga Audi Q5 – nu i uppgraderad form 
 

Sportig, rymlig, bekväm och funktionell – populära Audi Q5 har en mångsidig och 

vinnande karaktär. Nu har modellen uppdaterats och blivit ännu mer attraktiv och 

sportig – samtidigt som förbrukningen reducerats med upp till 17 procent.  

 

Motorhuven och bakluckan är av aluminium medan en stor del av bilens strukturella 

element består av ultrahållfasta stålkvaliteter som sänker vikten och förbättrar 

kollisionssäkerheten.  

 

Uppdaterade Audi Q5 lanseras med fem olika motoralternativ: tre TDI- och två TFSI-

motorer. Samtliga kombinerar direktinsprutning med överladdning och är som 

standard utrustade med ett start-stopp-system. Trots att flertalet av dem erbjuder 

förbättrad prestanda, har bränsleförbrukningen sänkts med upp till 17 procent. 
 

Den mest effektiva motorn är 2.0 TDI som finns tillgänglig i två versioner. Den 

första med 143 hk, ett vridmoment på 320 Nm och en förbrukning på 5,3 liter 

diesel per 100 km (med manuell växellåda). Det motsvarar ett CO2-utsläpp på 139 

gram per km. Med en tankvolym på 75 liter blir räckvidden upp till 1 400 km. Den 

andra har en uteffekt på 177 hk, ett vridmoment på 380 Nm (med S tronic och 

quattro), och en bränsleförbrukning på 6,0 liter per 100 km.  

 
3.0 TDI levererar 245 hk och ett vridmoment på 580 Nm. V6 dieseln – nu av en ny 

avancerad konstruktion och alltid kombinerad med en 7-stegad S tronic och quattro 

– accelererar från 0 till 100 km/h på 6,5 sekunder och ger bilen en topphastighet på 

225 km/h. Snittförbrukningen vid blandad körning är endast 6,4 liter per 100 km. 
 

Även bensinmotorerna står för det senaste inom avancerad teknik. Den nya 

fyrcylindriga 2-litersmotorn bjuder på otaliga innovationer, exempelvis vad gäller 

styrningen av ventilerna och deras öppning, den innovativa temperaturhanteringen, 

insprutningssystemet, turboladdaren och integreringen av grenröret i topplocket. 
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Nya 2.0 TFSI levererar 225 hk och ett vridmoment på 350 Nm. 

Bränsleförbrukningen ligger på 7,6 liter per 100 km med manuell växellåda. Ännu 

högre effekt utvecklar nya 3.0 TFSI – en överladdad 3-liters V6:a som ersätter 3,2-

litersmotorn, är 272 hk stark och har ett vridmoment på 400 Nm. Viktiga 

motordata: 0 till 100 km/h på 5,9 sekunder. Topphastighet: 234 km/h. 

Bränsleförbrukning vid blandad körning: 8,5 liter/100 km. 
 

Ytterligare ett spännande motoralternativ är Q5 hybrid quattro som är konstruerad 

som en högeffektiv parallellhybrid. För drivkraften svarar en 211 hk stark 2.0 TFSI-

motor, som levererar ett vridmoment på 350 Nm, samt en elmotor med en 

toppeffekt på 54 hk och ett maximalt vridmoment på 210 Nm. Tillsammans ger 

dessa båda drivkällor en korttidseffekt på 245 hk och ett systemvridmoment på 480 

Nm. I el-läget kan bilen tillryggalägga upp till 3 km vid en konstant hastighet av 60 

km/h och topphastigheten på ren eldrift är 100 km/h. Bränsleförbrukningen vid 

blandad körning ligger på endast 6,9 liter/100 km. 
 

Växellådor 

De fyrcylindriga motorerna är som standard kopplade till en sexväxlad manuell 

växellåda. Den lätthanterliga, 8-stegade tiptronicväxellådan kan fås som tillval för 

2.0 TFSI på 225 hk och är standard för 3.0 TFSI. Sportiga, 7-stegade S tronic är 

standard för 3.0 TDI och finns som tillval för 2.0 TDI på 177 hk. 
 

Växellådorna ingår i de fyrcylindriga motorernas innovativa 

temperaturhanteringssystem. Detta gör att uppvärmningsfasen efter en kallstart 

förkortas avsevärt. quattro permanent fyrhjulsdrift är standard för alla 

motoralternativ. 

 

Chassi 

Med sin femlänkade framaxel och sina trapetslänkar bak ger hjulupphängningen på 

Audi Q5 fjädringen, stötdämparna och krängningshämmarna en ännu mer förfinad 

karakteristik och komfort. Med sin mer direkta utväxling ger den nya 

elektromekaniska servostyrningen föraren en bättre känsla för vägen. Systemet, 

som anpassar styrningshjälpen efter bilens hastighet, drar ingen energi när man kör 

rakt fram. Detta sänker bränsleförbrukningen med ca 0,2 liter per 100 km.  
 

Q5 rullar fram på 17"-aluminiumfälgar skodda med däck av dimensionen 235/65 

(V6-motorerna är utrustade med 18"-fälgar).  
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Med hjälp av Audi drive select (tillval) kan föraren ändra gaspedalskarakteristiken, 

automatväxellådans växlingspunkter, servostyrningskraften och den automatiska 

luftkonditioneringens karaktär via fyra lägen, däribland ett effektivitetsläge. 

Beställer man ett Audi navigationssystem får man dessutom tillgång till ett femte 

läge som användaren själv kan programmera till stora delar. Ytterligare tre 

komponenter kan integreras i Audi drive select: adaptiv farthållare, chassi med 

dämpningskontroll samt dynamisk styrning där styrningsutväxlingen ändras i 

förhållande till bilens hastighet via ett progressivt, harmoniskt drivsystem.  
 

Även i oländig terräng presterar Audi Q5 utmärkt. Den maximala stigningsvinkeln är 

31 grader. Bilens främre och bakre frigångsvinkel är 25 grader och rampvinkeln 

ligger på 17 grader. Markfrigången är 20 centimeter. 
 

Utvändiga former 

Audi Q5 är progressiv och sportig, rymlig och funktionell. Formerna, med en 

coupéliknande taklinje och en bred baklucka, skvallrar om dessa egenskaper, och har 

nu kompletterats med nya karakteristiska detaljer. Strålkastarhusen har fått en ny 

design, Xenon plus-strålkastarnas (tillval) LED-varselljus är utformade som ljusband 

som löper runt strålkastarna. Beställer man Xenon plus-strålkastare, har även 

bakljusen en motsvarande utformning och är av LED-typ. Diffusorinsatsen och 

ändrören har fått ny design – i två utföranden, beroende på motor. Takreling och 

lastbågar är standard. 
 

Uppdaterade Audi Q5 mäter 463 cm i längd, är 190 cm bred och 165 cm hög. Den 

har en luftmotståndskoefficient på 0,33 och frontytan är 2,65 m2. Tjänstevikten för 

grundversionen ligger på 1 755 kg. 

 

Interiör 

Interiören i Audi Q5 har tagit ytterligare ett kliv när det gäller förfinad look. 

Ergonomin och reglagen har finjusterats och modifierats varsamt med bland annat 

detaljer i krom och rattvarianter i den nya Q-stilen. För Audi är kompromisslöst hög 

kvalitet på utförandet en hederssak. Utbudet har uppdaterats med tre nya 

interiörfärger, tre tyger och tre läderklädslar och totalt 35 olika 

kombinationsmöjligheter garanterar stor frihet för att själv anpassa bilen som man 

vill ha den.  

 

Audi Q5 är en bil som är mycket flexibel och praktisk när det gäller fritidsaktiviteter 

och familjeliv. Med sin långa hjulbas på 281 cm bjuder den på generöst med plats 

invändigt. I baksätet kan man justera lutningen på ryggstöden. Dessa är mycket 
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enkla att fälla ner via en fjärrutlösningsmekanism – lastkapaciteten ökar då från 

540 till  

1 560 liter. Som tillval finns även ett skensystem för lastutrymmet, elmanövrerad 

baklucka, nedfällbart passagerarsäte fram liksom ett baksäte som kan justeras 10 

cm i längdled och är försedd med en genomlastningsanordning. Dessutom kan Audi 

Q5 dra upp till 2,4 ton beroende på motor och lutning. 
 

Förarhjälpsystem 

Förarinformationssystem med pauspåminnare är standard. Om detta system ser 

tecken på att förarens uppmärksamhet börjar avta – baserat på rattrörelserna och 

andra parametrar – rekommenderar det föraren att ta en liten paus. 
 

Den adaptiva farthållaren spelar en central roll bland de förarhjälpmedel som finns 

som tillval. Detta radarbaserade system mäter avståndet till framförvarande fordon 

och kan i hastigheter under 30 km/h själv bromsa in bilen starkt om det bedömer 

att det finns risk för en kollision. Audi active lane assist kan med hjälp av små 

ingrepp i styrningen hjälpa föraren att hålla bilen i sitt körfält. Audi side assist 

övervakar området bakom bilen som hjälp för föraren vid filbyte. 

 

Infotainmentsystem och Audi connect 

Audi erbjuder ett brett urval av infotainmentsystem med bland annat Bang & 

Olufsen sound system och MMI navigation plus med hårddisk, sju tums färgskärm, 

3D-grafik och DVD-spelare.  

 

Bluetooth biltelefon online kompletterar MMI navigation plus på ett perfekt sätt. 

Tack vare en integrerad WLAN-hotspot kan passagerarna surfa på Internet och sköta 

sin e-post via sina mobila enheter. För föraren ger Audi connect tillgång till olika 

specialanpassade Auditjänster i bilen, som t.ex. röststyrd Google sökning på 

intressanta ställen (POI), navigation med hjälp av Google Earth bilder och Google 

Street View. Audi traffic information online, en tjänst som ingår i Audi connect, 

tillhandahåller exakt och minutfärsk information om trafiken längs den valda 

färdvägen. 
 

En annan nyhet är smartphoneappen Audi music stream. Med hjälp av denna kan 

Q5-föraren ta emot fler än 5 000 Internetradiostationer, och spara favoriterna i sin 

mobiltelefon. Valt program skickas till MMI navigation plus via WLAN:et, och ljudet 

leds ut i ljudanläggningens högtalare. Webradion styrs också den från bilens 

manöverpanel. 
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Förförsäljningen av Audi Q5 öppnar denna vecka och de rekommenderade 

cirkapriserna startar på 341 500 kronor (2.0 TDI quattro 143 hk). 

Marknadsintroduktionen är planerad till början av september.  

 

 

 

 
 
Är du journalist och önskar ytterligare information, kontakta: Eva-Maria Elstner, informationschef Audi 
Sverige, 08-553 865 35 eller 070-766 65 35. 

Audi är en internationell tillverkare av premiumbilar och sålde drygt 1 300 000 nya Audibilar till kunder 
2011. Företaget omsatte under 2011 över 44 miljarder euro och hade närmare 60 000 medarbetare runt 
om i världen. Audi producerar bilar i Tyskland, Ungern, Kina, Belgien och Indien. Företaget är aktivt på 
mer än hundra marknader globalt. Mellan 2012 och 2016 planerar Audi att investera mer än 13 miljarder 
euro i nya produkter och ny teknik samt produktionsanläggningar. Audi Sverige ingår i Volkswagen Group 
Sverige AB.  
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