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Pohon: Systém 4×4 zajišťuje trakci na jakémkoliv povrchu

› Motor, pohon všech kol a automatická sedmistupňová převodovka DSG pochází z vozu 
ŠKODA OCTAVIA 4×4

› Čtyřválcový motor 2,0 TSI poskytuje výkon 140 kW (190 k) a maximální točivý moment 
320 Nm

Mladá Boleslav, 23. května 2022 – V modelu AFRIQ žáci nakombinovali komponenty základního
vozu ŠKODA KAMIQ, ŠKODA OCTAVIA a závodního vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo. Karoserie 
pochází z modelu KAMIQ, prvky ze závodního vozu FABIA se nachází zejména v interiéru. 
Potřebný výkon zajišťuje pohonné ústrojí z vozu ŠKODA OCTAVIA 4×4. Sedmistupňová 
převodovka DSG přenáší výkon 140 kW (190 k) a maximální točivý moment 320 Nm na všechna 
kola. ŠKODA AFRIQ je tak výborně připravena do terénu.

Účastníci projektu při navrhování svého auta snů tradičně instalují komponenty z jiných modelů značky
ŠKODA a následně je upravují. V případě vozu ŠKODA AFRIQ se to týká především hnacího ústrojí, 
přičemž motor a převodovka pocházejí z modelu ŠKODA OCTAVIA 4×4. Čtyřválcový motor 2,0 TSI 
má výkon 140 kW (190 k) a maximální točivý moment 320 Nm. O přenos hrací síly na všechna kola se
stará automatická sedmistupňová převodovka DSG. Výfukový systém byl přizpůsoben novému motoru
a upravenému podvozku.

Aby bylo možné zabudovat hnací ústrojí vozu ŠKODA OCTAVIA 4×4, bylo nutné provést rozsáhlé 
úpravy podvozku. Protože je použitý motor větší než u vozu KAMIQ, bylo upraveno uchycení přední 
nápravy a uložení motoru a převodovky. Dále byla zamontována nová víceprvková zadní náprava. 
Pro zajištění potřebných úchytů pro zadní nápravu byl do karoserie vozu KAMIQ dokonce integrován 
díl ze zadní části karoserie modelu OCTAVIA. Aby bylo možné namontovat kloubový hřídel, použili 
technici ŠKODA Academy půlenou nádrž z vozu OCTAVIA a museli pro tento účel upravit otvor 
nádrže a její nalévací hrdlo. Kloubový hřídel byl pro použití ve voze KAMIQ zkrácen. Z prostorových 
důvodů byly upraveny také převodovka a výfuk, jehož nově navržené koncovky tvoří na zádi výrazný 
prvek. Interiér vozu AFRIQ je značně redukován a přizpůsoben požadavkům závodních jezdců, 
což významně přispívá k nízké hmotnosti, která činí pouhých 1 350 kg. 

ŠKODA AFRIQ || Pohon || Kontakty
 



TISKOVÁ MAPA
Strana 2 z 2

Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Christian Heubner Michaela Sklenářová
Vedoucí Komunikace produktu Tisková mluvčí Komunikace produktu
T +420 730 862 420 T +420 739 549 479
christian.heubner@skoda-auto.cz michaela.sklenarova@skoda-auto.cz

ŠKODA Media Room

skoda-storyboard.com     
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Pro aktuální informace nás sledujte na twitter.com/skodaautonews. 
Veškeré informace k novému vozu ŠKODA AFRIQ získáte pod hashtagem 
#SkodaAfriq  .  

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 automobilky na důležitých růstových trzích jako je Indie a severní Afrika;
› v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA 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; má výrobní kapacity v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem;
› zaměstnává celosvětově 45 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
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