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Motory: Moderní úsporné agregáty 
 

› Motory modelu FABIA MONTE CARLO pokrývají výkonové spektrum od 70 kW (95 k) 

do 110 kW (150 k) 

› Díky nízké spotřebě a až 50litrové nádrži činí dojezd více než 900 km 

› Všechny motory splňují emisní normu Euro 6d  

 

Mladá Boleslav, 15. února 2022 – Nová FABIA MONTE CARLO nabízí tři motory generace 

Evo koncernu Volkswagen, které pokrývají výkonové spektrum od 70 kW (95 k) do 

110 kW (150 k). Všechny motory splňují přísnou emisní normu Euro 6d. V kombinaci 

s 50litrovou nádrží, která je k dispozici na přání, tak činí dojezd u tříválcových motorů 

více než 900 km v režimu WLTP.  

 

Nová ŠKODA FABIA MONTE CARLO nabízí ve spojení s čtyřválcovým motorem 1,5 TSI velmi 

dynamickou jízdu. Vrcholná motorizace modelové řady FABIA má výkon 110 kW (150 k) 

a v kombinaci se standardně dodávanou sedmistupňovou automatickou převodovkou DSG 

dosahuje zrychlení z 0 na 100 km/h za 8,0 s. Maximální rychlost činí 225 km/h. Tento motor je 

také vybaven aktivním řízením válců. Systém tak vypíná v případě malé zátěže automaticky oba 

prostřední válce a snižuje spotřebu a emise CO2.  

 

Inovativní vrstva nanášená pomocí plazmy snižuje spotřebu paliva a emise  

FABIA MONTE CARLO nabízí také dva tříválcové motory 1,0 TSI. Verze s výkonem 70 kW (95 k) 

je vybavena pětistupňovou manuální převodovkou. U motoru 1,0 TSI o výkonu 81 kW (110 k) lze 

volit mezi šestistupňovou manuální převodovkou a sedmistupňovou automatickou převodovkou 

DSG. U obou motorů 1,0 TSI s přímým vstřikováním jsou litinové vložky válců nahrazeny 

plazmovým nanášením povrchové vrstvy válců o celkové tloušťce 150 mikrometrů (0,15 milimetru). 

Tento proces snižuje vnitřní tření a optimalizuje tím i spotřebu paliva a emise. Díky lepší distribuci 

a odvodu tepla ve spalovacím prostoru také optimalizuje tepelné namáhání motoru. 

 

Nízká spotřeba umožňuje dlouhý dojezd 

Všechny pohonné jednotky jsou nabízeny standardně se 40litrovou palivovou nádrží. V případě 

50litrové nádrže, která je k dispozici na přání, disponuje FABIA MONTE CARLO vybavená 

tříválcovými motory dojezdem více než 900 km v režimu WLTP. Všechny pohonné jednotky splňují 

přísnou emisní normu Euro 6d. Na přání je pro všechny verze k dispozici sportovní podvozek, 

který má světlou výšku sníženou o 15 mm. Díky odlišné charakteristice odpružení poskytuje širší 

možnosti pro dynamickou jízdu.    
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Přehled motorů nového vozu ŠKODA FABIA MONTE CARLO:  

 

Motor 
Počet 

válců 

Max. výkon Max. 
točivý 

moment 
[Nm] 

Převodovka 

Max. 
rychlost 
[km/h]  

Zrychlení  
0-100 km/h 

[s]  

Kombinovaná 
spotřeba 
WLTP* 

 [l/100 km]  

Emise CO2 
WLTP* 
[g/km]  

[kW] [k] 

1,0 

TSI 

EVO 
3 70 95 175 5-M 193 10,6 5,0 113-126 

1,0 

TSI 

EVO 
3 81 110 200 6-M 7-DSG 205 205 10,0 9,9 4,9 5,4 

113-

127 

124-

136 

1,5 

TSI 

EVO 
4 110 150 250 7-DSG 225 8,0 5,6 127-138 

 

*jedná se o předběžné údaje 

 

Monte-Carlo je ochranná známka společnosti Monaco Brands.    
 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Christian Heubner   Martin Preusker 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 730 862 420   T +420 604 292 190 

christian.heubner@skoda-auto.cz  martin.preusker2@skoda-auto.cz 

 

 

ŠKODA Media Room 

 

skoda-storyboard.com  

 

 

Download  

the ŠKODA Media Room app 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pro aktuální informace nás sledujte na twitter.com/skodaautonews. Veškeré 

informace k novému vozu ŠKODA FABIA získáte pod hashtagem #SkodaFabia. 

   

mailto:christian.heubner@skoda-auto.cz
mailto:martin.preusker2@skoda-auto.cz
https://www.skoda-storyboard.com/cs/media-room/
https://www.skoda-storyboard.com/cs/media-room/
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https://twitter.com/skodaautonews
https://twitter.com/search?q=%23skodafabia&src=typed_query
https://www.skoda-storyboard.com/en/skoda-media-services-application/
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ŠKODA AUTO  
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s 

elektrickým pohonem zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě;  
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské značky v Indii, Rusku a severní Africe; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV a KUSHAQ; 
› v roce 2021 dodala zákazníkům celosvětově více než 870 000 vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově téměř 43 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 


