
kap még digitális klímát, kulcs nélkü-
li indítást, négy elektromos ablakot, 
minőségi, nyolchüvelykes – számos 
kezelőgombot kiváltó – érintőkijelzőt 
a középkonzolra, fűtött első üléseket, 
tempomatot, könnyűfém felniket és 
hátsó USB-csatlakozókat. A további 
kérhető extrák száma szinte végtelen, 
de talán a panorámatető az, amibe 
leginkább érdemes befektetni.

Letisztított belső

A végletekig leegyszerűsített beltér 
igazi felüdülés, a középen lévő kijel-
zőről érhető el számos olyan funkció 
– mint például a klíma szabályozója 
–, amelyet korábban gombokról kel-
lett kezelni. A dekorbetétek cseppet 
sem hivalkodók, a műszerfal egysze-
rűen áttekinthető, és a könyöklőnek 
sem csak dizájnfunkció jut: rendesen 
megtámasztja a jobb alkart, ha a jól 
határolt fokozatokkal ellátott sebvál-
tókar előtt pihentetnénk.

Apró motorban hatalmas erő

Motorokból egyelőre kettő választ-
ható, a kisebb, 999 köbcentiméter 
hengerűrtartalmú háromhengeres 
turbós benzines (TSI) 115 lóerőt sza-
badít az első kerekekre percenként 
ötezres motorfordulaton. Ugyanek-
kora teljesítményű az 1,6 literes kö-
zös-nyomócsöves, négyhengeres dízel 
is, igaz, forgatónyomatéka jelentősen 
nagyobb. Később várható a másfél 
literes benzinmotor 150 lovas verzió-
ja. Dupla kuplungos automata (DSG) 
egyelőre csak a dízel mellé kérhető, a 
kézi váltó egyébként motortól függet-
lenül minden esetben hatfokozatú. Mi 
a benzinest vittük minden pillanatá-
ban élvezetes próbaútra: a páratlan 
számú hengerek ellenére a legapróbb 
rezgésektől is mentes marad a kaszt-
ni – nem véletlenül, a motortérbe új 
vibrációcsökkentő elemeket építettek. 
Az egyliteres motor egyébként egyik 
legnagyobb meglepetését csendessé-
gével okozta: alapjárat közelében hall-
hatatlan, de még a maximális teljesít-
mény leadásának tartományában sem 
sérti a fület. A motormérethez képest 
tisztességes erő előcsalogatásához ér-
demes középtartományban – legalább 
2500-as fordulat közelében – tartani 
a műszerfal bal oldalán lévő mérőóra 
mutatóját. Autópályatempónál nevet-
ve repíti a közel 4,4 méter hosszú tes-

tet, a gyárilag megadott 201 kilométer/
órás végsebesség elérése pedig aligha 
okoz gondot.

Tölcsér, esernyő, sávtartó

A SimplyClever megoldásokkal szá-
mos rajongót toborzó Škoda a Sca-
lával sem okoz csalódást: a sofőr aj-
tajából esernyőt húzhatunk elő, ha 
az időjárás úgy kívánja, de a legbri-
liánsabb – és egyben legegyszerűbb 
– „dolgot” a motortérben találjuk. 
Az ablakmosó-folyadék töltőnyílását 
ugyanis gyárilag tölcsér veszi körül. 
Érthetetlen, hogy miért nem széria-
tartozék már évtizedek óta minden 
autóban. Az apró, de bosszantó rész-
letre mesteri megoldást találtak a 
csehek, immár nem kell fél behunyt 
szemmel húsz-harminc centis ma-
gasságból célozgatni egy idegesítően 
szűk átmérőjű csőbe, majd félliternyi 
mosófolyadékot szétlötyögtetni, míg 
megtaláljuk a lyukat. A biztonság 
erősítésére szolgáló sávtartó auto-
matát már kevésbé szerettük, a hosz-
szanti útburkolati festéseket fi gyelő 
rendszer – meglátásunk szerint – túl 
hamar beavatkozik, a sávelválasztó 
vonal megközelítésekor először a mű-
szerfalon jelez, majd fi noman meg-
rázza és jobbra húzza a kormányke-
reket. Arra mindenképpen rávezeti a 
sofőrt, hogy még véletlenül se felejtse 

el lenyomni az indexkart előzés előtt 
– az ugyanis jelzi az automatikának, 
hogy nem fi gyelmetlenség miatt ké-
szülünk meglátogatni a szembejövő 
sávot.

Újabb mérföldkő

A Škoda új irányvonala tehát nem is 
lehetne ennél klasszabb, a Scala pe-
dig remélhetőleg legalább olyan mér-
földkő lesz a cég történelmében, mint 
az Octavia volt. Ehhez minden adott: 
szenzációs motorok, lenyűgöző forma-
terv, minőségi beltér és gazdag helykí-
nálat, továbbra is élen járó ár-érték 
aránnyal.

A tesztautót a csíkszeredai Eco Car 
Škoda márkaképviselet bocsátotta 
rendelkezésünkre (ecocar.ro).
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Érintőkĳ elző által kiváltott gombok. 
Könnyű megszokni és kiismerni 
a kezelőfelületet

Teljesítmény 
(5000–5500 motorfordulat/percnél) 85 kW/115 LE
Forgatónyomaték 
(2000–3500 motorfordulat/percnél) 200 Nm
Gyorsulás (0–100 km/óra) 9,8 mp
Végsebesség 201 km/óra
Sebességváltó  hatfokozatú kézi
Fogyasztás (város/városon kívül/vegyes)  6,4/4,2/5,0 liter
Szén-dioxid-kibocsátás  113 g/km
Hosszúság/Szélesség/Magasság 4362/1793/1471 mm
Tengelytáv  2649 mm
Nyomtáv (elöl/hátul)  1531/1516 mm
Csomagtér  467–1410 liter
Üzemanyagtartály  50 liter
Abroncsméret  205/55 R16
Listaár (euró, áfával)  15 415 (Ambition 1.0 TSI)
  18 526 (Amb ition 1.6 TDI)
  21 276 (Style 1.6 TDI DSG)

• GYÁRI ADATOK          1 .0  TSI  (999 cm 3)

MOUNTIAQ: A „DIÁKMUNKA”

A Škoda rendszeresen szabad kezet ad a hivata-
los mérnökök mellett gyakornoki munkát végző 
diákoknak, hogy meglévő típusok alapjaira el-
képzeléseik szerint összeállítsanak egy-egy ku-
riózumot. A Citĳ et, Funstar, Atero, Element és 
Sunroq után nemrég bemutatták a Škoda Akadé-
mia Kodiaqból épített platós változatát, a Moun-
tiaqot. A mestermű egyetlen példányban létezik, 
és még ha volna is rá igény, sorozatgyártása 
aligha indokolt a cég jelenlegi modellpolitikája 
mellett. Az összkerékhajtású, tizenhét hüvelykes 
kerekeken terepgumikkal terpeszkedő Mountiaq 

hasmagasságát tíz centivel emelték meg, így az 
eléri a 29 centimétert. A motortérben egy kétli-
teres TSI dolgozik 190 lóerővel, az erőátvitelről 
DSG-váltó gondoskodik. A rövidfülkés pickup 
masszív merevítéseket kapott, így nem csoda, 
hogy önsúlya közel 2,5 tonna. Mivel a gyakornok 
fi atalok fantáziájának szinte semmi nem szabott 
határt, a Mountiaq egymáshoz passzított meg-
oldásai is kifejezetten rendhagyók: a csörlőn és 
gallytörő rácson túl ledcsíkos világítás, hűtőszek-
rény, brutális erősségű hifi rendszer és megvilágí-
tott motortér is díszíti a prototípust.

Messzemenően túlteljesíti 
az elvárásokat a hengerenként 
333 köbcentiméteres motor




