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ŠKODA FABIA R5 evo je třídou samou pro sebe 
a pokračuje v úspěších svého předchůdce 
 

› ŠKODA FABIA R5 evo se účastnila kategorie WRC 2 Pro mistrovství světa FIA World Rally 

Championship 2019 

› Nový český rallyový vůz přivezl české značce další tituly a vítězství 

› ŠKODA FABIA R5 a ŠKODA FABIA R5 evo jsou s prodejem více než 320 kusů 

nejúspěšnějšími vozy svého segmentu 

 

Od své homologace Mezinárodní federací automobilového sportu FIA 1. dubna 2019 nová 

ŠKODA FABIA R5 evo zažila velmi úspěšnou závodní sezónu. Nový český soutěžní vůz 

následuje úspěšné účinkování svého předchůdce. Nových vozů ŠKODA FABIA R5 evo bylo 

zákazníkům dodáno již přibližně 40. Celkově se obou generací českého soutěžního speciálu 

prodalo po celém světě více než 320 kusů. 

 

Modernizovaná ŠKODA FABIA R5 evo je rozpoznatelná podle designových prvků shodných 

s aktuálním sériovým provedením vozu ŠKODA FABIA modelového roku 2019. Nový soutěžní 

vůz disponuje také mnoha významnými technickými zdokonaleními. Upraveny byly nejdůležitější 

součásti vozu, které zlepší jeho celkovou výkonnost. Zdokonalený přeplňovaný motor o objemu 

1,6 litru se vyznačuje větším výkonem a lepším průběhem točivého momentu. 
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Motor je vybaven elektrickým vodním čerpadlem a novým, účinnějším chladicím systémem. 

Obtokový ventil turbodmychadla je nyní ovládán elektronicky. Mazání motoru zajišťuje olejové 

čerpadlo se zdokonalenou regulací tlaku. Součástí novinek je i nová řídicí jednotka motoru 

s regulačním systémem Magneti Marelli a nový displej. Nové výkonové charakteristice motoru 

bylo přizpůsobeno i zpřevodování převodovky s prodlouženou životností. Zesílena byla struktura 

karoserie, která je doplněna novým ochranným rámem navrženým podle předpisů pro rok 2019. 

Novinkami je řízení s přímějším převodem a pro větší trakci zvětšené dráhy odpružení kol.  
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Zbyněk Straškraba, Komunikace Motorsportu 

T +420 605 293 168 

zbynek.straskraba@skoda-auto.cz 

http://skoda-motorsport.com  

 

ŠKODA Motorsport na sociálních sítích: 

 

Facebook 

 

YouTube 

 

Twitter 

 
 

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 a SUPERB,  
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 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 39 000 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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