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ŠKODA OCTAVIA SCOUT: Hnací ústrojí a podvozek 
 

› Paket pro špatné cesty a světlá výška zvýšená o 15 mm součástí standardní výbavy 

› Nová OCTAVIA SCOUT nabízí opět pohon všech kol 

› Premiéru má motor 2,0 TDI s výkonem 147 kW 

 

Mladá Boleslav, 30. listopadu 2020 – Nová generace úspěšného modelu OCTAVIA SCOUT s 

vlastnostmi offroadového vozu je tradičně nabízena s pohonem všech kol. Premiéru ve voze 

OCTAVIA SCOUT, který je nabízen v karosářské verzi kombi, má nejsilnější naftový motor 

2,0 TDI o výkonu 147 kW (200 k). 

 

Přehled motorů aktuálního modelu OCTAVIA SCOUT: 

 
Motor 2,0 TSI 2,0 TDI 2,0 TDI 

Max. výkon [kW] 140 110 147 

[k] 190 150 200 

Max. točivý moment [Nm] 320 360 400 

Převodovka 7-DSG 7-DSG 7-DSG 

Pohon Pohon všech kol Pohon všech kol  Pohon všech kol  

Max. rychlost [km/h] – 211 230 

Zrychlení  
0-100 km/h [s] 

– 8,7 6,8 

– Údaje nejsou k dispozici 

 

V kombinaci s motorem 2,0 TDI o výkonu 147 kW (200 k) dokáže OCTAVIA SCOUT táhnout 

brzděný přívěs až do hmotnosti 2 000 kg. Objem palivové nádrže vozu ŠKODA OCTAVIA SCOUT 

činí 55 l, o 10 l více než standardní verze modelu OCTAVIA. 

 

Nová lamelová spojka šesté generace 

Pohon všech kol vozu OCTAVIA SCOUT využívá novou elektronicky řízenou lamelovou spojku 

šesté generace. Nová lamelová spojka je téměř o 0,8 kg lehčí než spojka předchozí generace 

a umožňuje vozu dosahovat velmi nízkou spotřebu paliva. K vysoké účinnosti přispívá použití oleje 

s nízkou viskozitou, snížené předpětí ložiska a vylepšené vnitřní mazání. Dosavadní řídicí jednotka, 

která byla umístěna mimo, je z důvodu rychlejších reakcí nově integrována. Software umí 

rozpoznat na základě jízdy řidiče, zda je aktuálně pohon všech kol zapotřebí. V případě potřeby 

zcela odpojí elektromotor pohánějící olejové čerpadlo. Pokud je pohon 4×4 zapotřebí, je systém 

v co nejkratší době opět k dispozici. 

 

Paket pro špatné cesty se zvýšenou světlou výškou a speciální funkce Off-road 

Vůz ŠKODA OCTAVIA SCOUT je standardně dodáván s paketem pro špatné cesty včetně ochrany 

podvozku vpředu a vzadu. Díky světlé výšce zvýšené o 15 mm na 163 mm si OCTAVIA SCOUT 

skvěle poradí i mimo zpevněné cesty. Je tak skvělým vozem splňujícím požadavky ve všech 

situacích. Na přání je k dispozici také adaptivní podvozek DCC. Pokud je vůz vybaven volbou 

jízdního režimu bez DCC, může si řidič pomocí volby jízdního režimu zvolit pomocí režimů Normal 

nebo Sport chování systému XDS+. XDS+, které zlepšuje trakci, je funkčním rozšířením 

elektronické uzávěrky diferenciálu (EDS). 
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OCTAVIA SCOUT je jediný model řady OCTAVIA, který nabízí funkci Off-road. Funkce Off-road je 

součástí standardní výbavy a zapíná se přes obrazovku volby jízdního režimu. Tato funkce 

přizpůsobuje nastavení systémů jízdní stability pro jízdu v terénu. Změní se tak průběh reakce 

plynového pedálu, DSG převodovka řadí ve vyšších otáčkách. Obsahuje rovněž asistenta pro jízdu 

z kopce. Víceprvková zadní náprava použitá ve voze OCTAVIA SCOUT zajišťuje komfort a dobré 

vlastnosti při ovládání.  

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte:  

Hermann Prax    Zbyněk Straškraba 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 734 298 173   T +420 326 8 11785 

hermann.prax@skoda-auto.cz  zbynek.straskraba@skoda-auto.cz 
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Pro aktuální informace nás sledujte na: https://twitter.com/skodaautonews. 

Veškeré informace k vozu ŠKODA OCTAVIA získáte pod hashtagem 

#SkodaOctavia. 

 

ŠKODA AUTO 
› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků individuální mobility, a je tak jednou z 

nejstarších dosud aktivních automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: CITIGOe iV, FABIA, RAPID, SCALA, 

OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a ENYAQ iV, 
› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově 1,24 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří do koncernu Volkswagen, jednoho 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 a v Indii, většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově zhruba 42 000 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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