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Pět motorů a na přání dostupný nastavitelný podvozek 
 

› Tři benzinové motory TSI a jeden naftový motor; výkony od 70 kW (95 k) do 110 kW (150 k) 

› Motor 1,0 G-TEC na ekologický zemní plyn (CNG) bude následovat v průběhu roku 2019  

› Díky systému Sport Chassis Control nabízí vůz na přání dvě různá nastavení podvozku 

 

Mladá Boleslav/Tel Aviv, 6. prosince 2018 – Nový vůz ŠKODA SCALA nabízí pět různých motorů. 

Všechny motory mají přímé vstřikování, jsou vybaveny turbodmychadlem a samozřejmě splňují 

emisní normu Euro 6d-TEMP. Pro model SCALA bude ŠKODA nabízet tři benzinové motory o objemu 

1,0 a 1,5 l a jeden naftový motor o objemu 1,6 l. V průběhu roku 2019 bude následovat motor 

1,0 G-TEC s provozem na ekologický zemní plyn (CNG). Všechny motory jsou vybaveny rekuperací 

brzdné energie a Start-Stop systémem. Motor 1,5 TSI je navíc vybaven aktivním řízením válců (ACT). 

 

Vrcholnou motorizaci vozu ŠKODA SCALA tvoří motor 1,5 TSI o výkonu 110 kW (150 k) a maximálním 

točivém momentu 250 Nm. Zvláštností tohoto motoru je aktivní řízení válců (ACT), které v případě malé 

zátěže automaticky vypíná oba prostřední válce, což řidič téměř nepostřehne, a snižuje tak spotřebu. Tento 

čtyřválcový motor je standardně dodáván s manuální šestistupňovou převodovkou, na přání je nabízena také 

automatická sedmistupňová převodovka DSG. Ostatní benzinové motory jsou tříválcové a mají objem 1,0 l. 

Základní motor 1,0 TSI o výkonu 70 kW (95 k) přenáší hnací sílu přes manuální pětistupňovou převodovku. 

Motor 1,0 TSI o výkonu 85 kW (115 k) je standardně dodáván s manuální šestistupňovou převodovkou, na 

přání je nabízena také automatická sedmistupňová převodovka DSG. Všechny benzinové motory jsou 

vybaveny filtrem pevných částic. 

 

 

• standardní výbava     ○ na přání     - není k dispozici     *v průběhu roku 2019 

  

MOTOR POČET 

VÁLCŮ 

MAX. VÝKON TOČIVÝ 

MOMENT 

5STUPŇOVÁ 

MANUÁLNÍ 

PŘEVODOVKA 

6STUPŇOVÁ 

MANUÁLNÍ 

PŘEVODOVKA 

7STUPŇOVÁ 

PŘEVODOVKA 

DSG 

Benzinový 

1,0 TSI 3 70 kW/95 k 175 Nm • - - 

1,0 TSI 3 85 kW/115 k 200 Nm - • ○ 

1,5 TSI 4 110 kW/150 k 250 Nm - • ○ 

Naftový 

1,6 TDI 4 85 kW/115 k 250 Nm - • ○ 

CNG 

1,0 G-TEC* 3 66 kW/90 k 145 Nm - • - 
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Naftový motor splňuje emisní normu Euro 6d-TEMP, motor 1,0 G-TEC bude nabízen jako 

nejekologičtější varianta 

Čtyřválcový naftový motor 1,6 TDI má výkon 85 kW (115 k) a nabízí točivý moment 250 Nm. Díky standardně 

dodávanému systému SCR se vstřikováním AdBlue a filtru pevných částic splňuje tento motor emisní normu 

Euro 6d-TEMP. Úsporný vznětový motor je standardně dodáván s manuální šestistupňovou převodovkou. 

Na přání je k dispozici automatická sedmistupňová převodovka DSG. Objem palivové nádrže u těchto tří 

benzinových motorů a u motoru TDI činí 50 l. Nejekologičtější variantou vozu ŠKODA SCALA je motor 

1,0 G-TEC o výkonu 66 kW (90 k), který bude následovat v průběhu roku 2019.  

 

Na přání sportovní podvozek s výběrem dvou nastavení podvozku 

Již standardně dodávaný podvozek dodává novému vozu ŠKODA SCALA velmi jisté a dynamické jízdní 

vlastnosti. Ještě více možností individualizace a sportovního charakteru umožňuje nový, na přání dostupný 

systém Sport Chassis Control. Podvozek, který je o 15 mm nižší, nabízí kromě režimu Normal také režim 

Sport s tužší charakteristikou tlumičů, které jsou elektronicky ovládané ventilem. To umožňuje sportovnější 

jízdu a intenzivnější kontakt s vozovkou. Řidič může přepínat obě nastavení v menu volby jízdního režimu 

Driving Mode Select, která je dodávána společně se systémem Sport Chassis Control. Volba jízdního režimu 

Driving Mode Select také ovlivňuje reakci volantu, motoru a převodovky a umožňuje přepínání čtyř režimů 

Normal, Sport, Eco a Individual. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax     Pavel Jína 

Vedoucí Komunikace produktu   Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 326 811 731     T +420 326 811 776 

hermann.prax@skoda-auto.cz   pavel.jina@skoda-auto.cz  

 

 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 

 

 

Pro aktuální informace nás sledujte na twitterovém účtu https://twitter.com/skodaautonews 

Veškeré informace k vozu ŠKODA SCALA získáte pod hashtagem #SkodaScala 

 

 

ŠKODA AUTO 
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, KAROQ, 

KODIAQ, KAMIQ (v Číně) a SUPERB,  
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA AUTO 

v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky,  
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím 

koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší řešení 

mobility“. 
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