NÅ SOM DU HAR LEST OM DEN, HAR DU
KANSKJE LYST TIL Å PRØVE OGSÅ?
RING OSS FOR Å AVTALE PRØVEKJØRING

Noen av modellene i denne brosjyren er avbildet med ekstrautstyr
som ikke er en del av standardutstyret. ŠKODA forbeholder seg
retten til endringer (inkludert endringer i tekniske data eller utstyr
for enkelte modeller). Din autoriserte ŠKODA-forhandler informerer
deg gjerne om standard- og ekstrautstyr, aktuelle priser, leveringsbetingelser og -terminer.
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EN NY OG
MODIG VERDEN
Den helt nye ŠKODA SCALA er et dristig skritt for fremtiden. Med sofistikerte
former skaper den et slående spill av lys og skygge som blander tidløs design
med sporty karakter.
SCALA tilbyr også rikelig med ny teknologi som er uvanlig i dette kompaktsegmentet. Avanserte hjelpesystemer og en ny generasjon av infotainmentløsningerer betyr at du til en hver tid kan være trygg uten at dette går på
kompromiss med moro.
That’s Simply Clever. That’s ŠKODA.

UTVENDIG
DESIGN

8

GI HVERDAGEN
ET SPORTSLIG INNFALL

Design

Godt design i samsvar med hjertet og hodet. Den nye,
kompakte SCALA med sitt sportslige designuttrykk
representerer neste fase innenfor ŠKODA sitt designspråk.
Samtidig legges det fortsatt vekt på tradisjon og historie.

DETALJER I SORT
For å ytterligere forsterke
det sportslige og
individuelle kan SCALA
bestilles med det lekre
panoramataket, takkantspoiler, forlenget bakvindu
og attraktive 18" Vega
Aero aluminiumsfelger.

SETT FORFRA
Bilens elegante uttrykk
forsterkes av tydelig
definerte og pilformede
frontlykter som gir SCALA
en sterk identitet. SCALA
leveres med LED-teknologi
på hovedlys og kjørelys..

11
AERODYNAMIKK
Hver linje, kontur og dimensjon av bilen er opprettet for å optimalisere
aerodynamikken. En ønskelig balanse mellom bredde og høyde er gjort
ut i fra ønsket om sikkerhet og pålitelighet.

SETT BAKFRA
Et spesielt designelement er det
forlengede bakvinduet sammen
med integrerte LED baklamper.
Dette gir SCALA en helt egen
karakter. Skiltbelysningen er også
utstyrt med LED lysdioder.

Design

SETT FRA SIDEN
De karakteristiske linjene på siden er med å forsterke
bilens dynamikk. Inntrykket forsterkes ytterligere med
SunSet ekstra mørke ruter bak. SunSet beskytter
også bakre passasjerer fra sterk sol og innsyn. Sporty
detaljer som takkantspoiler med bremselys er standard.

SCALA FREMSTÅR LIKE ELEGANT
-UANSETT VINKEL

LYS
DESIGN

16

KUNSTEN Å
LYSSETTE

Design

Lys kan inspirere like mye som det kan lyssette. Med inspirasjon fra
vår rike tsjekkiske arv innenfor krystall og glassproduksjon, kan
man virkelig si at lyktene lyser opp veien.

LED BAKLAMPER
SCALA har horisontalt utformede
baklys der den kjente C-formede
signaturfasongen har blitt oppdatert
med en moderne vri. Krystalldesignen
henspiller på tradisjonell bøhmisk
glasskunst og lyssignaturen ledsages av
perfekt funksjonalitet. En nyhet fra
ŠKODA, som vises på SCALA først, er
animerte blinklysindikatorer. Disse viser
ikke bare hvor du har tenkt å kjøre, men
gir også bilens bakpart en helt ny
dynamikk.

HOVEDLYKTER MED
FULL-LED TEKNOLOGI
Disse lyktene er ikke bare
visuelt attraktive, men også
teknisk avanserte. Den
karakteristiske LED stripen
for kjørelys i øvre del av
lykteglasset er et synlig
eksempel på bilens
sportslige karakter.

INNVENDIG
DESIGN

20

DET ER HVA SOM ER PÅ
INNSIDEN SOM BETYR NOE

Interiøret i SCALA er imponerende med
elegante designvalg, eksepsjonell
romslighet og det aller siste innen
infotainment-løsninger.

Design

DIGITALT INSTRUMENTPANEL
Det digitale instrumentpanelet gir deg en perfekt
oversikt over bilens kjørecomputerfunksjoner i
kombinasjon med annen informasjon, som f.eks.
navigasjon. Du kan velge mellom fem visningsalternativer fra View-knappen på multifunksjonsrattet.
Disse inkluderer klassisk modus, moderne modus,
utvidet modus, basis modus og sportslig modus.

AMBIENT INTERIØRBELYSNING
Gjør plassen din mer koselig og komfortabel med et mykt,
harmonisk interiørlys. Særdeles elegant LED interiørbelysning i hvit eller rød farge. I biler utstyrt med digitalt
instrumentpanel, vil dette også bestemme den generelle
bakgrunnsbelysningen.

STIL OG
FUNKSJONALITET
SCALA sitt interiør kjennetegnes av høy kvalitet og
nøyaktiv utførelse. Det er
lagt vekt på horisontale
linjer og en ﬁnjustert ergonomi som gjør interiøret i
denne kompakte bilen
komfortabel, selvsikker og
overraskende romslig.
Du kan selvfølgelig velge
mellom en rekke setetrekk og farger for
perfekt match til dine
individuelle ønsker.
Attraktiv design er også
ledsaget av perfekt
funksjonalitet. Dashbordet, samt paneler i
dørene, har en spesiell
matt, myk og ru overflatestruktur. Denne
reduserer gjenskinn i
ruter og gjenstander fra
å skli.

INFOTAINMENT
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ŠKODA CONNECT:
ALLTID PÅ NETT

SHOP
Via ditt infotainmentsystem
kan du kjøpe en rekke
tjenester eller laste ned
forskjellige Apps (som for
eksempel Weather eller
News). Du kan også utvide
din ŠKODA Connect-lisens
- alt online fra din bil.

SCALA holder deg online uansett hvor du er. Med ŠKODA
CONNECT har du ikke bare tilgang til underholdning og
informasjon, men også mulig hjelp når du er på farten. ŠKODA
CONNECT er inngangsportalen til en verden av ubegrensede
kommunikasjonsmuligheter.

SOS-KNAPP
Hvis en ulykke skulle inntreffe sender systemet automatisk
informasjon om bilens posisjon, antall passasjerer og skadeomfanget.
SOS Nødanropstjenesten kan også aktiveres manuelt av personene i
bilen, for eksempel hvis man blir vitne til en ulykke. Kontakten
opprettholdes til nødetatene kommer.
INFOTAINMENT ONLINE
Takket være våre
informasjonstjenester, har
du alltid full oversikt over
aktuelle trafikksituasjoner.
Det inkluderer navigasjon,
trafikkoppdateringer,
drivstoffpriser, parkeringsplass, vær m.m.

LÅS & ÅPNE
Denne funksjonen lar deg enkelt låse og
åpne din bil via ŠKODA Connect App. Har
du glemt å låse bilen din kan du nå enkelt
gjøre det med en smarttelefon uansett
hvor du måtte befinne deg.

ŠKODA CONNECT
Det unike ŠKODA CONNECT-grensesnittet omfatter to typer
tjenester. Mens Infotainment Online leverer navigasjon og informasjon
i sanntid, fokuserer Care Connect på hjelp og sikkerhet og legger til
rette for ekstern tilgang og kontroll over bilen. Den har også en
veihjelp-tjeneste for alle situasjoner der du har behov for det.

SMARTLINK
Med SmartLink systemet (ŠKODA Connectivity støtter
MirrorLink®, Apple CarPlay og Android Auto*) er bil og
smarttelefon perfekt synkronisert. Radiodisplayet ditt vil
gjenspeile all informasjon fra din smarttelefon. Alle
installerte applikasjoner som er sertifisert som trygt for
kjøretøy er kompatibelt med SmartLink systemet.

* Detaljert informasjon er tilgjengelig på Apple.com/Ios/
CarPlay og Android.com/auto

INFOTAINMENT APPS
Infotainment apps gjør din
reise til en enda større
opplevelse. Alle apper er
tilgjengelige for nedlasting i
vår shop via ditt infotainmentsystem. Infotainment apps
oppdateres jevnlig og flere
apper vil kontinuerlig bli
lagt ut.

Infotainment

Infotainment

PARKERINGSPOSISJON
Få bilens nøyaktige plassering på
f.eks. store parkeringsplasser direkte
på din mobiltelefonen. Adresse, tid og
dato for parkering vises.

SIMPLY
CLEVER
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SCALA - EN SMART BIL
Noen ganger er det bare litt som skal til før alt blir så mye enklere.
SCALA leveres derfor med funksjoner som er basert på dine faktiske
behov og omfatter Simply Clever-detaljer, som er like smarte som de
er intuitive.

ELEKTRISK BAKLUKE
Elektrisk bakluke er et spesielt hendig
tilvalg. Du åpner og lukker bakluken ved et
enkelt trykk på fjernkontrollen eller en bryter
på bakluken og i førerdøren. Åpningen på
bakluken kan justeres etter eget behov.

NEDFELLBAR SETERYGG
Seteryggen på passasjersete kan felles
helt ned for maksimal plass og enkel
transport av større gjenstander.
HOLDER FOR PARAPLY
I førerdøren ﬁnner du et
eget rom med en sammenleggbar paraply. Rommet
er designet slik at vannet
blir drenert bort eller bruk.

Simply Clever

INNFELLBART EL.
TILHENGERFESTE
SCALA kan leveres
med et elektrisk
innfellbart tilhengerfeste, noe som gjør
bilen enda mer
anvendelig. Enheten
styres fra bagasjerommet.
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ISSKRAPE
Den grønne isskrapen
er montert på innsiden
av tanklokket og er
alltid innen rekkevidde
når du måtte trenge
den. Isskrapen gir deg
også mulighet får å
måle mønsterdybden i
dekkene dine.

VARIABELT LASTEGULV
Bagasjerommet på SCALA
leveres med variabelt lastegulv som enkelt kan justeres
i to nivåer. På denne måten
får du en lavere lastehøyde
og samtidig et ekstra
oppbevaringsrom under.

Simply Clever

OPPBEVARINGSROM I FORDØRENE
I det romslige oppbevaringsrommet i fordøren finner du flaskeholder
for en 1,5-liters flaske.

VÆSKEBEHOLDER MED TRAKT
Når du fyller på spylervæske er dette et praktisk
hjelpemiddel som forhindrer søl. Væskebeholderen
er lett tilgjengelig og har en integrert trakt.

OPPBEVARING
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PLASSMESTEREN
I SIN KLASSE

DOBBELTSIDIG
BAGASJEROMSMATTE
Praktisk to-sidig bagasjeromsmatte.
Den ene siden i stoff er beregnet for
daglig bruk, mens motsatt side i
gummi brukes når du skal
transportere fuktige eller skitne
gjenstander.

SCALA har et romslig bagasjerom på 467 liter. Feller du ned baksetet
får du hele 1.410 liter til disposisjon. Det betyr god plass til feriebagasjen.

Oppbevaring

LASTEKROKER
Foldbare lastekroker finner du på begge sider i bagasjerommet.

BAGASJEROMSNETT
Ved hjelp av de tre nettene kan du inndele
bagasjerommet etter behov. Settet inkluderer
et horisontalt nett og to vertikale nett.

OPPBEVARINGSNETT UNDER HATTEHYLLEN
Et praktisk oppbevaringsnett under hattehyllen gir
deg et trygt lagringssted for gjenstander som du
f.eks. ønsker å skjule.

KOMFORT
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REISEKOMFORT PÅ
FØRSTE KLASSE
Uansett hva komfort betyr for deg vil SCALA levere etter
dine ønsker. Med en rekke smarte detaljer, som blant
annet strømuttak og sofistikerte infotainmentløsninger,
gir SCALA deg en uovertruffen komfort i sin klasse.

OPPVARMEDE BAKSETER / USB PORT
Ved kjøligere temperaturer vil dine venner og familie sette
pris på de oppvarmede baksetene. To USB-C porter
muliggjør universell lading av din pad eller mobiltelefon.

PHONE BOX / USB PORT
Phone Box er et oppbevaringsrom for mobiltelefoner i midtkonsollen. Det gir mulighet for mobilsamtaler også
når signalet er dårlig. Det viktigste elementet er en planar antenne i bunnen av oppbevarings-rommet, som lar
deg opprette en induktiv forbindelse til bilens utvendige antenne. Takket være Phone Box kan du nå også lade
smarttelefonen ved hjelp av den trådløse Qi-standarden.

KESSY
(Keyless Entry, Start and exit System) gir deg mulighet til å åpne/låse og starte/stoppe bilen uten bruk
av nøkkel. Du må kun ha med deg nøkkelen.

Komfort

Komfort

INNFELLBARE SPEIL
De automatisk innfellbare sidespeilene foldes inn når
bilen låses og beskyttes dermed mot skader.
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VARMEFUNKSJONER
Oppvarmingsfunksjonen på
frontruten fjerner raskt is eller
dugg. SCALA kan også leveres
med oppvarming av multifunksjonsrattet. Alt styres via bilens
infotainment systemet.

ELEKTRISK JUSTERBART
FØRERSETE
For best mulig komfort kan
SCALA leveres med elektrisk
justering av førersetet.

AMUNDSEN 9.2" INFOTAINMENT
Attraktivt design ledsages av perfekt funksjonalitet. Den nye generasjonen
infotainmentsystemer fra ŠKODA kommer med et display plassert høyt
oppe på dashbordet, rett i førerens umiddelbare synsfelt. Under displayet
finner du også en praktisk, ergonomisk håndleddstøtte for avlastning
under bruk av skjermen. Amundsen tilbyr ikke bare en praktisk berøringsskjerm, men også gesture control.

Komfort

Komfort

ŠKODA SOUND SYSTEM
Nyt krystallklar lyd med
ŠKODA Sound System spesielt
tilpasset SCALA sin kupé.
Systemet består av 10
høyttalere (inkludert en
senterhøyttaler i dashbordet
og en subwoofer i bagasjerommet) og en totaleffekt på
405 watt skulle dette være nok
for å få frem smilet hos de fleste.
Lyden kan finjusteres i henhold
til hvor mange som er i bilen
og hvor de sitter ved hjelp av
forskjellige profiler.

SIKKERHET
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BLINDSONEVARSLER
Ved hjelp av radarsensorene i den bakre støtfangeren overvåker blindsonevarsleren blindsonene bak og på
sidene av bilen. Systemet evaluerer avstanden og hastigheten til bilene rundt og varsler føreren ved behov.

RYGGEASSISTENT
Ryggeassistenten bruker de samme
radarsensorene som blindsonevarsleren og overvåker området bak
bilen ved rygging. Systemet kan til
og med utløse bremsene automatisk ved øyeblikkelig fare.

MANØVRERINGSASSISTENT
Ved hjelp av sensorene til
Parkeringsassistenten gir dette
systemet beskyttelse mot
hindringer både når du rygger og
kjører fremover (i hastigheter
opptil 10 km/t). Oppdager
Manøvreringsassistenten et
hinder foran eller bak bilen vil
systemet automatisk bremse
bilen.

Sikkerhet

Sikkerhet

DU KJØRER
ALDRI ALENE

Nyt en komfortabel kjøretur mens en rekke aktive
og passive assistentsystemer overvåker trafikken.
Assistentsystemene gjør at du kan umiddelbart
kan reagere uansett hva som skulle dukke opp.
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PARKERINGSASSISTENT
Minimer parkeringsproblematikken.
La parkeringsassistenten gjøre
jobben enkelt for deg. Den finner en
velegnet parkeringsplass, enten den
er tverrgående eller langsgående.
Du kan komme til i de minste luker
da Parkeringsassisten kun trenger
60 cm mer enn bilens lengde.

FRONT ASSIST MED FOTGJENGERBESKYTTELSE
Systemet benytter en radarenhet i frontgrillen for å overvåke avstanden til bilen foran. Front Assist inkluderer
også en nødbremsefunksjon og forutsigbar fotgjengerbeskyttelse som advarer føreren via et visuelt lydsignal.

Sikkerhet

Sikkerhet

RYGGESENSORER
Parkeringen av SCALA er
enklere og tryggere med
parkeringssensorer integrert
i støtfangerene foran og bak.
Sensorene kontrollerer bilens
avstand fra eventuelle
hindringer og varsler med en
akustisk tone.
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ADAPTIVE CRUISEKONTROLL
Når du kjører på motorveien
vil du sette pris på den
adaptive cruise-kontrollen
som ikke bare holder en
konstant fart, men også
passer på å holde riktig
avstand til bilen foran.
Systemet benytter en radar
som er montert i støtfangeren
foran. Visning ser du i den
store kjørecomputeren

LANE ASSIST
Lane Assist korrigerer styringen og hjelper deg med å holde bilen i kjørefeltet.
Et kamera følger veimerkingen og griper inn med et korrigerende styremoment
ved fare (fra 65 km/t). Systemets funksjoner vises i kjørecomputeren.

Sikkerhet

Sikkerhet

FJERNLYSASSISTENT
Nå kan du bruke fjernlysene
lenger uten å blende
motgående kjøretøy.
Fjernlys-assistent skifter
automatisk mellom fjernog nærlys.
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OPPDAG
360 GRADERS
BESKYTTELSE
I potensielt farlige situasjoner, der fører
selv ikke kan påvirke utfall, vil bilens
passive sikkerhetselementer ta over. Som
for eksempel kollisjonsputer. I nye SCALA
finner du ni av dem - alt for at du og dine
skal være sikrest mulig.

FRONTKOLLISJONSPUTER
Kollisjonspute for fører er plassert i rattet, mens
kollisjonspute for passasjer er lokalisert i dashbordet. Ønsker du å kjøre med bakovervendt
barnesete foran kan kollisjonsputen enkelt deaktiveres.
HODEKOLLISJONSPUTER
Hodekollisjonsputene på hver
side strekker seg fra forsete
til baksete når de aktiveres.
Dette beskytter passasjerene
foran og bak mot
hodeskader.

KNEKOLLISJONSPUTE
Knekollisjonsputen under rattstammen
beskytter førerens knær og legger.

Sikkerhet

Sikkerhet

SIDEKOLLISJONSPUTER FORAN OG BAK
Sidekollisjonsputene beskytter hofte og bryst
ved en ulykke.

KJØREYTELSER
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Kjøreytelser

RIKELIG MED
KREFTER

De nye motorene i SCALA er stille, fleksible, pålitelig og
ikke minst økonomiske. Uansett om du velger bensin- eller
dieseldrift, vil alltid ha rikelig med krefter og moment. Du
kan også velge mellom 6-trinns manuelt gir eller 7-trinns
DSG automatgir.

MOTORER
Du kan velge mellom tre forskjellige moderne TSI bensinmotorer på enten 95 hk, 115 hk eller 150 hk.
Alle motorer byr på utmerket akselerasjon og høyt dreiemoment. Avhengig av valgt motor kan du velge
mellom en manuell 6-trinns girkasse eller en silkemyk 7-trinns DSG automatgirkasse.

DRIVING MODE SELECT
Driving Mode Select gir deg mulighet for å selv velge ønsket
kjøremodus i din SCALA. Velg mellom Øko, Normal, Sport og
Individuell modus. Aktivering skjer med et tastetrykk på en
knapp i midtkonsollet.

DSG KONTROL
7-trinns DSG automatgir kan også betjenes
via girhendler på multifunksjonsrattet

VALG
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STYLE

Standardutstyret i Style-versjonen inkluderer LED-baklykter, skinnratt,
girspak og håndbrems i skinn, tekstilmatter, Easy Start, Climatronic
to-soners aircondition, Bolero 8" infotainmentsystem inkludert
SmartLink+ og Bluetooth.

STYLE SORT INTERIØR
Stoff/Suedia setetrekk

LATTICE GRÅ DEKOR /
INNLEGG I KOBBER

BEIGE BØRSTET DEKOR /
INNLEGG I KROM

KOBBER BØRSTET DEKOR /
INNLEGG I KROM

Valg

Valg

STYLE SORT INTERIØR
Stoff/Suedia setetrekk
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DYNAMIC

Dynamic pakken er tilgjengelig for Ambition og Style og
inkluderer følgende utstyr; sportsseter, multifunksjonssportsratt, sportslige pedaler i rustfritt stål og sort
innvendig taktrekk.

STYLE DYNAMIC INTERIØR
Stoff/Suedia setetrekk

SORT DEKOR / INNLEGG I KROM
(for Style)

Valg

Valg

STYLE DYNAMIC INTERIØR
Stoff/Suedia setetrekk

Style sort (skinn/delskinn/Suedia)

Style sort (stoff/Suedia)

Style sportsseter (stoff/Suedia)

Style beige (stoff/Suedia)

Valg

Valg

SETETREKK
Style beige (skinn/delskinn/Suedia)
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ENERGY BLUE

MAGIC BLACK METALLIC

Valg
RALLYE GREEN METALLIC

Valg

CORRIDA RED

QUARTZ GREY METALLIC

MAPLE BROWN METALLIC

BRILLIANT SILVER METALLIC

STEEL GREY

RACE BLUE METALLIC

CRYSTAL BLACK METALLIC

CANDY WHITE

MOON WHITE METALLIC

TITAN BLUE METALLIC
Tilgjengelig fra august 2019
Tilgjengelig fra oktober 2019

VELVET RED METALLIC

LAKKFARGER
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Valg

ALUMINIUMSFELGER
18" VEGA AERO sort/sølv
aluminiumsfelger, polert

18" VEGA aluminiumsfelger

17" STRATOS aluminiumsfelger

16" ALARIS aluminiumsfelger

17" PROPUS AERO sort/sølv
aluminiumsfelger, polert

73
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TEKNISKE
SPESIFIKASJONER

1.0 TSI / 95 hk
70 kW

Turbo bensin rekkemotor, vannkjølt
direkte innsprøytning

1.0 TSI / 115 hk
85 kW

Turbo bensin rekkemotor, vannkjølt
direkte innsprøytning

1.5 TSI / 150 hk
110 kW DSG

Turbo bensin rekkemotor, vannkjølt
direkte innsprøytning

MOTOR
Antall sylindre/slagvolum (cm3)

3/999

3/999

4/1.498

Maks. effekt ved o/min

95/5.000-5.500

115/5.000–5.500

150/5.000–6.000

Maks. dreiemoment ved o/min

175/2.000-3.500

200/2.000–3.500

250/1.500–3.500

Tilfredsstiller utslippskrav

EU6DG

EU6DG

EU6AG

Drivstoff

Blyfri bensin

Blyfri bensin

Blyfri bensin

Topphastighet (km/t)

188

199

219

Akselerasjon 0–100 km/t (s)

10,9

9,9

8,2

KJØREYTELSER

ØVRIGE SPESIFIKASJONER
Karosseri

Utvendige mål

Type

5-seters, 5-dørs inkl. bakluke

Lengde/bredde (mm)

4.362/1.793

Luftmotstandskoeffisient Cw

0.303–0.306 avhengig av motorisering

Høyde (mm)

1.471

Akselavstand (mm)

2.649

Chassis
Foraksel

McPherson fjærbensforstilling med triangelarmer og torsjonsstabilisatorstag

Sporvidde foran/bak (mm)

1.531/1.516

Bakaksel

Compound link bakaksel

Bakkeklaring (mm)

134

Bremser

Hydraulisk 2-krets bremsesystem, diagonalt forbundet med bremseforsterker, med Dual Rate

Innvendige mål

– foran

Innvendig ventilerte skivebremser med 1-stempels flytende kaliper

Innvendig bredde foran/bak (mm)

1.439/1.425

– bak

Trommelbremser; alternativt skivebremser avhengig av motorisering

Effektiv bredde foran/bak (mm)

1.031/982

Styring

Direkte tannstangsstyring med elektromekanisk servo

Bagasjeromsvolum (l)

Felger

6.0J x 15'', 6.0J x 16'' avhengig av motorisering

Uten reservehjul, med baksete

Dekk

195/65 R15, 195/60 R16 avhengig av motorisering

slått opp/ned

467/1.410

Drivstofforbruk WLTP *
- Blandet kjøring (l/100km)

5,6

6,0

6,2

CO2-utslipp WLTP (g/km) *

127

136

141

NOx (mg/km)

29,3

27,6

30,3

Vendediameter (m)

10,9

10,9

10,9

Type

Forhjulsdrift

Forhjulsdrift

Forhjulsdrift

Clutch

Hydraulisk enplate clutch
hydraulisk styrt

Twinkoaksial flerplateclutch,
hydraulisk styrt

Twinkoaksial flerplateclutch,
hydraulisk styrt

Girkasse

6-trinns manuell girkasse

7-trinns automatgirkasse DSG

7-trinns automatgirkasse DSG

Egenvekt uten fører (kg)

1.117

1.154

1.190

Nyttelast (kg)

525

525

490-550

1,531

Totalvekt (kg)

1.642

1.679

1.740

1,988

Tillatt hengervekt u/bremser (maks. kg)

590

610

620

Tillatt hengervekt m/bremser (maks. kg)

1.150

1.200

1.250

Drivstofftank (l)

50

50

50

982

1,471

1,03
1

KRAFTOVERFØRING
467 l
880

14.7°

14.7°

VEKT
843

2,649
4,362

870

1,001

Tekniske spesifikasjoner

1,516
1,793

1,425

1,439

Tekniske spesifikasjoner

* Avhengig av utstyrsnivå/dekk/felg.
Alle motorer leveres med Start-Stop system som standard
og tilfredsstiller EU6 avgassnormen.

