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Motory: dva výkonné a úsporné motory TSI 
 

› Výkon od 85 kW (115 k) do 110 kW (150 k) 

› Volitelná šestistupňová automatická převodovka a sedmistupňová převodovka DSG 

› Benzinový motor 1,5 TSI s technologií aktivního řízení válců (ACT) a plazmovou povrchovou 

vrstvou 

 

Mladá Boleslav/Púna, 26. června 2021 – Nová ŠKODA KUSHAQ nabízí dva úsporné a výkonné 

benzinové motory TSI, které poskytují výkon od 85 kW (115 k) do 110 kW (150 k). Oba motory 

splňují přísnou indickou emisní normu BS6. Svůj výkon standardně přenášejí prostřednictvím 

šestistupňové manuální převodovky. Na přání je však k dispozici také šestistupňová 

automatická převodovka a sedmistupňová automatická převodovka DSG. 

 

ŠKODA KUSHAQ nabízí dva výkonné a úsporné motory TSI. Díky mimořádně nízké spotřebě paliva 

mají tyto benzinové motory s přímým vstřikováním paliva dlouhý dojezd. Základním motorem je 

tříválcový 1,0 TSI. Tlak vstřikování paliva u tohoto motoru dosahuje 350 barů a se svým zdvihovým 

objemem 1 l disponuje výkonem 85 kW (115 k). Výkon motoru je přenášen na přední kola, a to 

standardně prostřednictvím šestistupňové manuální převodovky nebo na přání dodávané 

šestistupňové automatické převodovky nové generace. KUSHAQ je první vůz koncernu Volkswagen 

v Indii vybavený novým měničem točivého momentu.  

 

Motor 1,5 TSI nové generace EVO s technologií aktivního řízení válců poprvé ve své třídě 

Benzinový motor 1,5 TSI pochází z nejnovější generace motorů EVO koncernu Volkswagen. Jedná se 

o první motor ve své třídě, který je vybaven technologií aktivního řízení válců (ACT), která automaticky 

a bez toho, aby to řidič téměř poznal, vypíná při nízkém zatížení motoru dva válce. Vložky válců tohoto 

čtyřválcového motoru jsou nahrazeny plazmovým nanášením povrchové vrstvy. Inovativní tenká 

prášková vrstva měří pouhých 150 μm (0,15 mm). Snižuje vnitřní tření, což zároveň snižuje spotřebu 

paliva. Stejně tak se díky lepšímu rozložení a odvodu tepla ve spalovacím prostoru snižuje i tepelné 

zatížení motoru. Čtyřválcový motor 1,5 TSI dosahuje se svým zdvihovým objemem 1,5 l výkonu 

110 kW (150 k), který je přenášen na přední kola prostřednictvím standardně dodávané šestistupňové 

manuální převodovky. Na přání může být spojen i se sedmistupňovou převodovkou DSG. Její 

převodové poměry nabízejí dokonalou kombinaci sportovního a komfortního charakteru. 

  
Přehled motorů dostupných pro nový model ŠKODA KUSHAQ: 

 

Motor 
Počet 

válců 

Max. výkon Max. 
točivý 

moment 
[Nm] 

Převodovka 
[standardní/na 

přání] 

Max. 
rychlost 
[km/h] 

Zrychlení 
0–100 km/h [s]  [kW] [k] 

1,0 TSI 3 85 115 178 6-M 6-A 186* 181* 10,6* 11,7* 

1,5 TSI 

EVO 
4 110 150 250 6-M 7-DSG 190* 190* 8,6* 8,6* 

* jedná se o předběžné údaje 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Christian Heubner   Štěpán Řehák 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 730 862 420   T +420 734 298 614 

christian.heubner@skoda-auto.cz stepan.rehak@skoda-auto.cz 

 

 

ŠKODA Media Room 

 

skoda-storyboard.com  

 

 

Download  

the ŠKODA Media Room app 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

informace k vozu ŠKODA KUSHAQ získáte pod hashtagem #SkodaKushaq. 

 

 

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 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion 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 přes 43 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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