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Nízká hmotnost, velkorysý prostor a mnoho asistenčních 
systémů díky modulární platformě 
 

› Jako první model značky je ŠKODA SCALA postavena na moderní modulární platformě MQB A0  

› Dlouhý rozvor 2 649 mm zajišťuje velkorysý prostor interiéru navzdory kompaktní délce vozu 

› Plynulé tvary a aerodynamická karoserie zajišťují velmi nízký součinitel odporu cx od 0,29 

 

Mladá Boleslav/Tel Aviv, 6. prosince 2018 – Nový vůz ŠKODA SCALA je prvním modelem značky 

postaveným na moderní modulární platformě MQB A0 koncernu Volkswagen. Platforma MQB tvoří 

jednotný základ mnoha různých vozů. Modulární platforma umožňuje velmi flexibilní a zároveň 

efektivní výrobu a také umožňuje nabídnout mnoho inovativních asistenčních systémů známých 

z vozů vyšší třídy také v kompaktní třídě. 

 

Společnou vlastností modulární platformy MQB koncernu Volkswagen je umístění motorů vpředu napříč 

a skutečnost, že vzdálenost od středu předních kol k pedálům je vždy stejná. To umožňuje jednotné 

uspořádání přední části vozu u všech modelů a velkorysý prostor pro řidiče a spolujezdce. Rozvor náprav, 

rozchod kol, velikosti kol a poloha sedadel mohou být různorodé. Motory, převodovky, komponenty řízení 

a podvozku lze v rámci modulární platformy kombinovat. Použitím moderní konstrukce a vysokopevnostní 

oceli snižuje MQB výrazně hmotnost vozu. 

 

Úprava platformy MQB pro vůz ŠKODA SCALA  

Díky velkému počtu kusů modelů postavených na platformě MQB je možné nabídnout inovativní asistenční 

systémy a systémy zvyšující bezpečnost jako například adaptivní tempomat (ACC) nebo proaktivní ochranu 

cestujících Crew Protect Assist nejen ve vyšší třídě, ale i v menších modelech. U nového vozu SCALA 

provedla společnost ŠKODA AUTO rozsáhlou úpravu modulární platformy. Mimo jiné byl zvolen největší 

možný rozchod kol na zadní nápravě a zadní převis. Jak je pro vozy ŠKODA typické, nabízí SCALA 

velkorysé rozměry interiéru přes kompaktní vnější rozměry. Zasloužil se o to především dlouhý rozvor, 

který činí 2 649 mm, přičemž celková délka vozu činí 4 362 mm. Šířka vozu činí 1 793 mm, výška 1 471 mm. 
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MQB přispívá k velmi dobrým aerodynamickým vlastnostem 

Modulární platforma MQB pomáhá také optimalizovat odpor vzduchu. Vůz ŠKODA SCALA nabízí velmi dobrý 

součinitel odporu vzduchu cx od 0,29. Stejně jako ostatní modely značky ŠKODA postavené na modulární 

platformě MQB používá i nový vůz SCALA plastové kryty podvozku pro lepší proudění vzduchu. Kromě toho 

nabízí plochy usměrňující proud vzduchu na třech nově vyvinutých aerodynamických kolech z lehké slitiny. 

Karoserie vozu ŠKODA SCALA nabízí proudu vzduchu díky mnoha hladkým plochám a aerodynamickému 

tvaru částí karoserie méně záchytných ploch, vzduchové clony Air Curtain odvádí vzduch bočním směrem 

přes přední nárazník. Vodní lišty na po strnách čelního skla mají aerodynamický tvar, chlazení motoru 

pomáhá optimalizované vedení vzduchu. Na střešním spoileru zlepšují proudění vzduchu zabudované malé 

finlety – drobné tvarové prvky usměrňující proudění vzduchu. 

 

 

 

STÁHNOUT 

   

http://www.skoda-storyboard.com/r/skoda-scala-svetova-premiera
http://www.skoda-storyboard.com/r/skoda-scala-svetova-premiera
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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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