
הביטוי האולטימטיבי לשימושיות של סקודה

נוחה  מרווחת,  משפחתית  מכונית  דרכה:  את  החלה  סקודה  שממנו  לחזון  סקודה  את  מחזירה  אשר  המכונית  היא  סקאלה  סקודה 
ושימושית אשר לוקחת את העקרונות הוותיקים של סקודה בתחומי העיצוב והבטיחות ומיישמת אותם ברכב מודרני.

ומומנט  116 כ"ס  1.0 ליטר עם תפוקה של  TSI חסכוני בנפח  VW: מנוע בנזין טורבו  הסקאלה מצוידת במנוע המתקדם של קבוצת 
מרשים של 20.3 קג"מ בשילוב המבטיח ביצועים וחסכון. כיאה ליצרנית שתמיד נמצאת בחוד החזית הטכנולוגי, סקודה סקאלה מצוידת 

בתיבות הילוכים כפולות מצמדים אשר מכוילות לחיסכון וביצועים ולצידן אפשרות גם לתיבות הילוכים ידניות.

רשימת האבזור של הסקאלה מפורטת במיוחד וכוללת גם מאפייני בטיחות מתקדמים כגון מערכת שמירת מרחק וגם את המאפיינים 
היחודיים לסקודה כדוגמת מתקן המטריה המובנה. בכל גרסה ובכל רמת גימור, הסקאלה מעניקה את החבילה הטובה ביותר מבחינת 

יחס אבזור, בטיחות וביצועים למחיר.

סקודה סקאלה 
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מירבית
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טורבו
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בטיחות 
אקטיבית



מפרט טכני ואיבזור

ט.ל.ח  ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור

מנוע והעברת כח
בנזין, טורבו, הזרקה ישירהתצורה

999נפח )סמ״ק(
116 / 5,000הספק/סל״ד )כ״ס(

20.3 / 2,000מומנט/סל״ד )קג״מ(
אוטומטית כפולת מצמדים, 7 היל׳תיבת הילוכים

קדמיתהנעה

ביצועים

9.9 שניותתאוצה 100-0 קמ"ש

199 קמ"שמהירות מרבית

מתלים ובלמים
תמוכות מקפרסון, מוט מייצבמתלה קדמי
קורת פיתולמתלה אחורי

דיסקיםבלם קדמי
דיסקיםבלם אחורי

מידות, משקלים ונפחים
4,362אורך )מ״מ(
1,793רוחב )מ״מ(
1,471גובה )מ״מ(

2,649בסיס גלגלים )מ״מ(
149מרווח גחון )מ״מ(

1,690 - 1,679משקל )ק"ג(
1,531מפשק גלגלים קדמי
1,516מפשק גלגלים אחורי

467נפח תא מטען
נפח תא מטען עם מושב 

1,410אחורי מקופל

50נפח מיכל דלק
משקל נגרר מרבי ללא 

610בלמים )ק"ג(

195/65R15צמיגים

איבזור חיצוני
•אנטנת כריש

•ספויילר צד שחור
•מראות צד בצבע המרכב

DRL - LED תאורת יום•
•איתות LED משולב במראות חיצוניות

•תאורת LED אחורית
•הגה כוח אלקטרו מכאני

•כיוון גובה ורוחק לגלגל הגה
•כיוון גובה למושב נהג

•מושב אחורי מפוצל מתקפל
•5 משענות ראש עם כיוון גובה

•תא אחסון בקונסולה מרכזית עם מנשא למשקפיים
•מחזיק מסמכים וכרטיסי זיהוי

•מחזיק בקבוק 1.5 ל׳ בתא אחסון בדלתות קדמיות
•מנשא לאפוד זוהר

ידיות אחיזה עליונות מתקפלות עם שני ווי תליה בידיות 
•האמצעיות

•2 נורות קריאה )לנהג ולנוסע קדמי(
•תאורת תקרה לחלק אחורי

•תאורת תא מטען
•ווי עיגון בתא מטען

•טבעות עיגון )X4( בתא מטען
•מגבים קדמיים AERO עם כיוון תזמון ומגב אחורי עם מתז

•כיוון גובה אלומת פנסים
•הפעלת תאורה אוטומטית בזמן כניסה/יציאה מהרכב

•חימום חלון אחורי
•מערכת ״עצור וסע״

•כיסוי תא מטען
•נעילה מרכזית עם שלט רחוק )שני מפתחות מתקפלים(

•חלונות חשמליים קדמיים
•מראות חיצוניות חשמליות מחוממות

•חלונות כהים
מערכת מולטימדיה SWING עם מסך בקוטר 6.5 אינץ׳ 

•וקישוריות בלוטות׳

SKODA CONNECT קישוריות•

רמת האבזור הבטיחותי: 6
רמת 

בטיחות 
נמוכה

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי **

12 13 14 155 6 7 8 9 10 111 2 3 4 זיהום
מרבי

רמת 
בטיחות 

גבוהה
זיהום

מזערי

WLTP נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן  *
הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009  **

להגיע  אף  ויכולה  הנהיגה  וממאפייני  הרכב  מתחזוקת  הדרך,  מתנאי  גם  מושפעת  בפועל  הדלק  צריכת 
לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

דרגת זיהום אווירצריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ *דגם

SKODA SCALA ACTIVEדרגה 5.96משולב

0 21 3 4 5 7 86

בטיחות - המשך
•חיישן חגורות בטיחות

•מערכת ניטור לחץ ניפוח בצמיגים

סייען זינוק בעליה
STD

תיבת הילוכים 
אוטומטית

LED פנסי ערפל אחוריים•
•מערכת E CALL לפניה אוטומטית לשירותי חירום

מנוע
טורבו

בטיחות
 ESC ,ABS ,EBD ,MSR ,ASR ,EDL ,HBA ,DSR ,RBS ,ESBS

TSA ,XDS•

•מערכת מניעת תאונות שרשרת
•6 כריות אוויר

•ניתוק כרית אוויר נוסע
•מצלמת רוורס

•ניתוק אספקת דלק בתאונה
•נטרול נעילה מרכזית בתאונה

•שליטה אוטומטית באורות גבוהים
•מערכת זיהוי הולכי רגל

•סייען שמירה על נתיב נסיעה


