
Update: 0622 Audi RS 3 Sportback Brochure || Page 1

 Audi RS 3 Sportback Technical data

RS 3 Sportback quattro

แบบเครื่องยนต์
เครื่่�องยนต์์เบนซิิน 5 สููบแถวเรื่ียง 

พรื่้อมรื่ะบบจ่่ายน้ำมันเชื้่้อเพลิิงแบบฉีีดต์รื่ง 
(direct injection), เทอรื่์โบชื้ารื่์จ่

จ�ำนวนวำล์ว 20

ปริมำตรกระบอกสูบ (ซีซี) 2480

แรงม้ำสูงสุด (กิโลวัตต ์(แรงม้ำ) / รอบต่อนำที) 294 (400) / 5600 - 7000

แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร / รอบต่อนำที) 500 / 2250 - 5600

ระบบส่งก�ำลัง เกีียรื่์อัต์โนมัต์ิ S tronic 7 จ่ังหวะ

ระบบขับเคลื่อน ขับเคลิ่�อนสูี�ลิ้อ (quattro)

อัตรำเร่ง 0-100 กม. / ชม. (วินำที) 3.8

ควำมเร็วสูงสุดโดยประมำณ (กม. / ชม.) 250

ระบบตัดกำรท�ำงำนเครื่องยนต์อัตโนมัต ิ(Start/stop system) oo

พวงมำลัย พวงมาลิัยไฟฟ้า Progressive Steering

เบรกหน้ำ รื่ะบบเบรื่กีแบบ RS พรื่้อมต์กีแต์่งคาลิิปเปอรื่์เบรื่กีด้วยสูีแดง

เบรกหลัง รื่ะบบเบรื่กีแบบ RS พรื่้อมต์กีแต์่งคาลิิปเปอรื่์เบรื่กีด้วยสูีแดง

พื้นที่เก็บสัมภำระ (ลิตร) 282 - 1104

ควำมจุถังน�้ำมัน (ลิตร) 55

ล้อ 19 นิ้ว ล้อหน้ำขนำด 9.0J x 19, ล้อหลังขนำด 8.0J x 19

พร้อมยำงหน้ำขนำด 265/30 R19 และยำงหลังขนำด 245/35 R19
oo

ชุดซ่อมยำงฉุุกเฉุิน oo

RS 3 
Sportback
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ขนำดและมิติ
หน่วย:มิลิลิิเมต์รื่

ระบบควำมปลอดภัย RS 3 Sportback quattro

ถงุลมนิรภัยคูห่น้ำ 2 ตำแหน่ง สำหรบัผูู้ขั้บข่ีและผูู้โ้ดยสำร oo

ถงุลมนิรภัยด้ำนข้ำง และม่ำนถงุลมนริภยัด้ำนข้ำง oo

ระบบเตอืนกำรคำดเข็มขดันริภยั oo

ระบบเบรกมือไฟฟ้ำ oo

ระบบล็อกเบรกขณะหยดุน่ิง (Audi hold assist) oo

ระบบเบรกป้องกันล้อลอ็ก ABS (Anti-lock braking system) oo

ระบบกระจำยแรงเบรก EBD (Electronic brake distribution) oo

ระบบป้องกันล้อหมนุฟร ีTCS (Traction control system) oo

ระบบควบคมุกำรทรงตวั ESC (Electronic control system with stabilization function) oo

ระบบช่วยจอด (Parking assist) พร้อมเซน็เซอร์หน้ำ-หลังช่วยในกำรนำรถเข้ำจอด oo

กล้องแสดงภำพด้ำนหลัง ขณะถอยจอด oo

จดุยดึเบำะนัง่สำหรบัเดก็ oo

ชดุปฐมพยำบำล oo

อุปกรณ์มำตรฐำน
ช่วงล่ำงแบบ RS Sports oo

ระบบท่อไอเสียแบบ RS Sports oo

ระบบเลอืกโหมดกำรขบัข่ี (Audi drive select) oo

ชดุตกแต่งภำยนอกแบบ RS oo

 Standard specifications

Glacier white, 
metallic (2Y2Y)

Mythos black, 
metallic (0E0E)

Python yellow, 
metallic (R1R1)

Kemora gray, 
metallic (8R8R)

Kyalami green, 
solid (7R7R)

Tango red, 
metallic (Y1Y1)

สีเบำะ

สีภำยนอก

Black with  
diamond stitching (QH)
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อุปกรณ์มำตรฐำน RS 3 Sportback quattro

ชดุตกแต่งภำยนอกแบบ Glossy Black พร้อมตกแต่ง Audi Ring และชือ่รุน่ 
ด้วยส ีGlossy Black

oo

ชดุตกแต่งภำยในแบบ RS oo

ตกแต่งห้องโดยสำรภำยในลำย Carbon Atlas Structure oo

หลงัคำพำโนรำมิคเลือ่นเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้ำ oo

ไฟหน้ำแบบ Matrix LED พร้อมเอฟเฟกต์ไฟด้ำนหน้ำ (Light staging) oo

ไฟ daytime สำหรับกำรขับขี่ในเวลำกลำงวันแบบ LED พร้อมกับ RS 3 signature oo

ไฟท้ำยแบบ LED พร้อมเอฟเฟกต์ไฟด้ำนหลัง (Light staging) oo

กระจกมองหลังแบบไร้ขอบ พร้อมระบบตดัแสงอตัโนมตัิ oo

ไฟ Projector LED ทีป่ระตหูน้ำ oo

ระบบเปิด-ปิดไฟหน้ำ และปัดนำ้ฝนอตัโนมตัิ oo

กระจกมองข้ำงตัดแสงและปรบั-พบัไฟฟ้ำ พร้อมฟังก์ชนับนัทกึตำแหน่ง oo

ควำมสะดวกสบำย
เบำะนัง่หุม้หนงั Dinamica microfibre/synthetic oo

เบำะนัง่คูห่น้ำแบบ RS Sports ตกแต่งแบบ diamond oo

เบำะนัง่คู่หน้ำปรบัไฟฟ้ำ พร้อมระบบปรบัดันหลัง และฟังก์ชนับนัทกึตำแหน่งเบำะนัง่ผูู้ข้บัขี่ oo

เบำะผูู้โ้ดยสำรด้ำนหลังพบัได้ oo

ระบบควบคมุอณุหภมูอิตัโนมตั ิควบคมุอณุหภมิูแยกอสิระ 3 โซน oo

พวงมำลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนัง แบบสปอร์ตท้ำยตัด พร้อมสัญลักษณ ์RS และ Paddle shift oo

ระบบควบคมุควำมเรว็คงที ่(Cruise control) oo

กญุแจแบบ Comfort key พร้อมระบบเปิด-ปิดบำนประตทู้ำยโดยไม่ต้องใช้มือ oo

ระบบข้อมูลและควำมบันเทิง
ระบบเครือ่งเสยีงระดับพรเีมยีม Bang & Olufsen พร้อมระบบเสยีง 3 มติิ oo

จอแสดงข้อมลูกำรขบัขีแ่บบ Virtual cockpit plus ขนำด 12.3 นิว้ oo

ระบบ MMI Radio plus พร้้อมหน้ำจอแบบสมัผู้สั (MMI touch) ขนำด 10.1 นิ้ว้ oo

ระบบ Audi smartphone interface oo

รองรบักำรเชือ่มต่อ Bluetooth oo

ช่อง USB-C สำหรบัห้องโดยสำรด้ำนหน้ำ 2 ตำแหน่ง และด้ำนหลงั 2 ตำแหน่ง oo

ไฟเรอืงแสงในห้องโดยสำรแบบปรับสีได้ (Contour/ambient lighting) oo

หมายเหต์ุ: กีารื่ทำงานของรื่ะบบชื้่วยเหลิ่อผูู้้ขับขี�แลิะผูู้้โดยสูารื่ สูามารื่ถทำงานภายใต์้ข้อจ่ำกีัดของรื่ะบบเท่านั้น ดังนั้นผูู้้ขับขี�ควรื่ขับขี�ด้วยความรื่ะมัดรื่ะวังเพ่�อป้องกีันอุบัต์ิเหต์ุที�อาจ่เกีิดข้้นได้ 

รื่ถยนต์์ใหม่ Audi ทุกีรืุ่่น รื่ับปรื่ะกีันรื่ะยะเวลิา 5 ปี หรื่่อ 150,000 กีิโลิเมต์รื่ แลิ้วแต์่รื่ะยะใดถ้งกี่อน

บรื่ิษััทฯ ขอสูงวนสูิทธิ์ิ�ในกีารื่เปลิี�ยนแปลิงอุปกีรื่ณ์์รื่ถยนต์์ ข้อมูลิ แลิะรื่ายลิะเอียดใดๆ โดยไม่ต์้องแจ่้งให้ทรื่าบลิ่วงหน้า

ภาพ ข้อมูลิ แลิะอุปกีรื่ณ์์ที�ปรื่ากีฏในเอกีสูารื่นี้แต์กีต์่างจ่ากีที�จ่ำหน่ายจ่รื่ิง แลิะอาจ่ไม่ใชื้่อุปกีรื่ณ์์มาต์รื่ฐาน

 สูีของรื่ถแลิะอุปกีรื่ณ์์ต์่างๆ ที�ปรื่ากีฎในเลิ่มอาจ่แต์กีต์่างจ่ากีสูีจ่รื่ิงเน่�องมาจ่ากีรื่ะบบกีารื่พิมพ์
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 Audi RS 3 Sportback Technical data

RS 3 Sportback quattro

Engine Type
Inline 5-cylinder engine with direct injection, 

Turbocharging

Valves 20

Engine Capacity (cc) 2480

Max output (kW (hp)/rpm) 294 (400) / 5600 - 7000

Max Torque (Nm/rpm) 500 / 2250 - 5600

Gearbox 7-speed S tronic

Drive quattro

Acceleration 0-100 km/h (s) 3.8

Top speed (km/h) 250

Start/stop system oo

Steering Progressive steering

Front brake Disc brakes with red brake calipers

Rear brake Disc brakes with red brake calipers

Luggage volume (L) 282 - 1104

Fuel Tank (approx. in L) 55

Wheel size 9.0J|8.0J x 19, 265/30|245/35 R19 tires oo

Tire mobility system oo

RS 3 
Sportback
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Black (JN)

DIMENSIONS

Dimensions in millimetres

SAFETY RS 3 Sportback quattro

Airbags for driver and front passenger oo

Front side airbags with head airbag system oo

Seat belt reminder oo

Electromechanical parking brake oo

Audi hold assist oo

ABS (Anti-lock braking system) oo

EBD (Electronic brake distribution) oo

TCS (Traction control system) oo

ESC (Electronic control system with stabilization function) oo

Park assist with parking aid Plus oo

Rearview camera oo

ISOFIX child seat mounting and Top Tether anchorage point oo

First aid kit oo

EQUIPMENT

RS Sports suspension oo

RS Sports exhaust system oo

Audi drive select oo

RS exterior package oo

Glossy Black RS exterior package incl. Audi Rings and nameplates in  
glossy black

oo

o o o o o o oo oo oo

 
Black with  
diamond stitching (QH)

 Standard specifications

Glacier white, 
metallic (2Y2Y)

Mythos black, 
metallic (0E0E)

Python yellow, 
metallic (R1R1)

Kemora gray, 
metallic (8R8R)

Kyalami green, 
solid (7R7R)

Tango red, 
metallic (Y1Y1)

Seat
Colours

Exterior
Colours



Update: 0622 Audi RS 3 Sportback Brochure || Page 3

EQUIPMENT RS 3 Sportback quattro

RS interior package oo

Decorative insert in Carbon Atlas Structure oo

Panoramic glass sunroof oo

Matrix LED headlamps with dynamic light design and dynamic turn signal oo

LED separate daytime running light and RS 3-specific signature oo

LED rear combination lamps with dynamic light design and dynamic turn signal oo

Frameless interior mirror with automatic anti-glare action oo

Door entrance LED lighting with RS logo projector in front oo

Light and rain sensors oo

Exterior mirrors, power-adjustable, heated and folding, auto-dimming on 
both sides, with memory feature    

oo

COMFORT

Dinamica microfibre/synthetic leather seat  oo

RS Sports seats in front with diamond stitching and RS embossing oo

Electronically adjustable front seats with 4-way lumbar support including 
memory function for the driver’s seat

oo

Folding rear seat back oo

3-zone automatic air conditioning oo

Sports contour leather-wrapped multi-function Plus steering wheel,  
shift paddles, 3-spoke, flat-bottomed, and RS logo

oo

Cruise control oo

Comfort key with sensor-controlled luggage compartment release oo

INFOTAINMENT

Bang & Olufsen Premium Sound System with 3D sound oo

Audi virtual cockpit plus 12.3" oo

MMI Radio Plus with MMI touch control 10.1" oo

Audi smartphone interface oo

Bluetooth interface oo

Audi music interface at front (2 USB-C sockets) and charging at rear  
(2 USB-C sockets) 

oo

Contour/ambient lighting oo

All new Audi cars limited warranty for 5 years or up to 150,000 km.

The company reserves the right to change all infomation and specifications without prior notice.

The company reserves the right to change terms and conditions without prior notice.

Deviations from the colours and shapes shown in the illustrations may occur.

No liability is accepted for errors and printing errors. 

Remark: All systems work only within system limits and can support the driver. Responsibility and necessary attention in road traffic remain with the driver.
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