TEST SPOTŘEBY

Menší rozdíl
Škoda, nějaká skromnější nafta Touru
II velice chybí. Při přítomnosti turbodieselu by se mohl stát ideálním firemním
autem a jistě by o něj měly zájem i české
rodiny.

Hi-tech proti klasice
Pod kapotou „nové“ Octavie se skrývala nejmodernější koncernová technika –
čtyřválec 1.2 TSI, který v souladu s trendem downsizingu nahradil klasickou
atmosférickou šestnáctistovku. Ve srovnání s ní nabízí podstatně lepší parametry.
Chybějících 0,4 l objemu dohání přeplňováním turbodmychadlem a také moderním vstřikováním benzinu přímo do válců. Výkonový náskok 2 kW je téměř
zanedbatelný, zato nárůst točivého
momentu o 27 N.m a hlavně jeho dostupnost v mnohem širším rozmezí otáček
představuje výhodu opravdu podstatnou.

Praktické zkušenosti
Čtyřválec 1,6 l s variabilním sacím
potrubím se nám v testovaném touru
zdál v lepší kondici než při našich dřívějších setkáních – buď se jednalo
o mimořádně dobře zajetý kus, či nové

naladění na Euro 5 motoru kupodivu prospělo. Ve starších testech verze Euro 4 se
nám totiž tento letitý motor jevil jako
dost líný a také žíznivý, tentokrát jsme
ale byli příjemně překvapeni.
Nic to však nemění na faktu, že motor
1.2 TSI je podstatně lepší. Ve srovnání se
šestnáctistovkou šel tento agregát snadněji za plynem, byl výrazně pružnější
a více se nám zamlouval i jeho zvukový
projev. Asi nejvíce ale uživatele potěší
skromný apetit – viz rámeček.
K poslední informaci musíme jen připomenout, že TSI mělo u testovaného
exempláře nevýhodu většího valivého
odporu širších pneumatik, jinak by jeho
náskok v úspornosti mohl být ještě výraznější než naměřených 0,5 l.
Motor 1.2 TSI těží nejen ze své
moderní techniky, ale také ze spojení
s šestistupňovou převodovkou. Ta boduje hlavně v dálničním provozu – při
rychlosti 130 km/h točí turbomotor o více než 1000 ot./min méně – a to už je
znát nejen na spotřebě, ale i hladině
vnitřního hluku. Ani jednotka 1.6 ovšem
při českém dálničním limitu posádku
hlučností neobtěžuje.

Spotřeba udávaná výrobcem je jedna
věc a praxe druhá. Rozdíl mezi dvouventilovým čtyřválcem 1.6 MPI a pře-

Škoda Octavia Combi
Tour 1.6 MPI: 6,8 l/100 km
plňovaným 1.2 TSI činí podle Škodovky 1,5 l/100 km ve prospěch novějšího

agregátu. Zvolili jsme 92 km dlouhou
trasu vedoucí zčásti po okresních
silnicích, dálnicích a několika obcemi,
kterou jsme projeli průměrnou rychlostí
61 km/h. Pěkně za sebou ve stejný čas
při stejné hustotě provozu. Samozřejmě proběhlo střídání řidičů, aby se
eliminoval případný odlišný styl řízení.

Škoda Octavia Combi
1.2 TSI: 6,3 l/100 km

VÁLCOVÁ ZKUŠEBNA

Naše měření
Obě motorizace Škody Octavia jsme
vzali do válcové zkušebny, napojili na
přístroje a změřili skutečné hodnoty
největšího výkonu a maximálního
točivého momentu. Rozdíly? Značné!

Tour

Skutečné výkony
1.6 MPI
Největší výkon
(kW/ot. za min)
Maximální točivý moment
(N.m/ot. za min)

1.2 TSI

77,5/5610 97/5520
142/3990 195/2810

1.2 TSI

Údaje o testovaných vozidlech
S vozy jsme najezdili celkem 1385 km.
Škoda Octavia Combi Tour 1.6 používala
pneumatiky Continental ContiWinterContact 205/55 R16, Octavia Combi 1.2 TSI
obouvala pláště Semperit Speed-Grip
225/45 R17. Během měření bylo jasno
s teplotou kolem 10 °C.

■ Točivý moment

Škoda Octavia
Combi Tour 1.6

■ Korigovaný výkon

■ Výkon na kole

■ Ztrátový výkon

Škoda Octavia
Combi 1.2 TSI

ZÁKLADNÍ ÚDAJE OD VÝROBCE
Motor
Zdvihový objem
Největší výkon
Největší točivý moment
Převodovka
Délka x šířka x výška
Rozvor náprav, rozchod kol P/Z
Pohotovostní/užitečná hmotnost
Objem zavazadelníku
Objem nádrže paliva/dojezd
Nejvyšší rychlost
Emise CO2

(cm3)
(kW/ot. za min)
(N.m/ot. za min)
(mm)
(mm)
(kg)
(l)
(l a km)
(km/h)
(g/km)

zážehový
zážehový přepl.
čtyřválec OHC
čtyřválec OHC
1595
1197
75/5600
77/5000
148/3800
175/1550-4100
manuální pětistupňová manuální šestistupňová
4572 x 1769 x 1468
4569 x 1769 x 1468
2578, 1541/1514
2578, 1541/1514
1210/675
1205/675
605/1655
605/1655
55/764
55/965
189
192
168
134

Objemy zavazadlového prostoru platí pro vozy s lepicí sadou místo rezervního kola

NAMĚŘENÉ HODNOTY
Pružnost na 4. RS (60–100 km/h)/5. RS (80–120 km/h) (s)
Otáčky na nejvyšší rychl. stupeň při 130 km/h (ot./min)
Naměřená spotřeba paliva
(l/100 km)
Brzdný čas z 50/90/130 km/h
(s)
Místo podélné/na kolena ideál
(cm)
Vertikální prostornost P/Z, místo nad hlavou P/Z
(cm)
Šířka interiéru P/Z, šířka v loktech P/Z
(cm)
Délka x šířka sedáku u řidiče/zadního pasažéra vlevo (cm)
Rozměry opěradla řidiče (délka x šířka)
(cm)
Průchodnost zavazadlového prostoru (výška x šířka) (cm)
Výška dolní hrany kufru/průchozí výška pod 5. dveřmi (cm)

12,03/16,88
4000
6,8
1,98/3,03/4,57
159/13
90-98/96, 3–11/7
127/126, 144/142
51 x 47/49 x 40
62 x 48
88 x 105
65/190

9,36/13,37
2850
6,3
1,79/2,99/4,32
159/13
90-98/96, 3–11/7
127/126, 144/142
51 x 47/49 x 40
62 x 48
88 x 105
65/190

„Místo podélné“ – součet vzdáleností od předělu opěradla a sedáku levé zadní sedačky k opěradlu sedadla řidiče a od předělu opěradla a sedáku řidiče
k nejbližšímu místu palubní desky. „Vertikální prostornost“ – největší vzdálenost sedáku od stropu, měří se vpředu i vzadu na levém sedadle. „Místo nad hlavou“
– totéž, ale nad hlavou figuranta – rozmezí vzniká výškovým nastavením sedadla. „Šířka interiéru/v loktech“ – nejmenší/největší vzdálenost mezi loketními
opěrkami dveří vpředu i vzadu. „Průchodnost zavazadlového prostoru“ – vertikální/horizontální vzdálenost mezi dvěma nejbližšími body v otvoru zavazadelníku.
„Výška dolní hrany kufru“ – měřeno od země. Hodnoty s figurantem se vztahují k osobě s výškou 180 cm.

SVĚT MOTORŮ

10,9 (o 4 % horší)
(s) 12,3 (o 17 % horší)
100 %
10,5 (100 %)
(l/100 km) 9,7/5,6/7,2 (o 26 % horší) 7,2/4,9/5,7 (nejlepší)
5,0/3,4/4,0 (100 %) 100 %
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POROVNÁNÍ S NEJLEPŠÍMI
Zrychlení z 0 na 100 km/h
Renault Mégane Grandtour 1.6 /81 kW
Spotřeba paliva (město/mimo město/kombinace)
Škoda Octavia Combi 1.2 TSI/77 kW

100 %

100 %
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