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PIE RWSZY

TE ST
Skoda Karoq
2.0 TDI DSG 4x4
Style
Maksymalna moc
150 KM
Przyspieszenie
0-100 km/h
9,3 s
Prędkość maks.
195 km/h
Cena
od 123 900 zł

Żegnaj Yeti, witaj Karoqu. Kompaktowy SUV Skody
zyskał nowe imię, ale charakter odziedziczył po
poprzedniku – z każdego centymetra stara się
wycisnąć maksimum praktyczności.
TEKST: Marcin Sobolewski ZDJĘCIA: Robert Magdziak

P

rojektanci koncernu Volkswagen mogliby pisać podręczniki na temat tzw. inżynierii marek – czyli budowania różnych
aut z tych samych „klocków”. Coś, co
w latach 80. niemal zgubiło General
Motors, Volkswagen od kilkunastu lat
potrafi przekuwać w sukces. Najjaśniejszy przykład: Golf, A3, Leon oraz
Octavia, które w sumie zgarniają blisko 1/3 sprzedaży kompaktowych aut
w Europie (dane za I półrocze br.).
W przeciwieństwie do GM koncern
z Wolfsburga nie ogranicza się jednak
tylko do wymiany „znaczków” i różnicowania wyposażenia. Przeciwnie:
w obrębie tej samej klasy oferuje auta zbliżone technicznie, ale w odmiennych opakowaniach i wyraźnie adresowane do różnych klientów.

W powściągliwej formie
Najnowszym tego przykładem jest
Skoda Karoq – następca modelu Yeti,
a jednocześnie konstrukcyjny bliźniak
Seata Ateki. Oba te samochody są z kolei spokrewnione z nieco większym
Volkswagenem Tiguanem. Cała trójka
powstała na stosunkowo lekkiej platformie MQB i jest opcjonalnie dostępna z napędem na obie osie. Gotowy
do jazdy Karoq 2.0 TDI DSG 4x4 waży
przyzwoite 1513 kg – o ok. 50 kg mniej
od porównywalnego Qashqaia, ale też
o 40 kg więcej od podobnego Tucsona.
Stylizacja Skody opiera się na prostych liniach, a jednym z niewielu od-

ważnych akcentów – a jednocześnie
ukłonem w stronę Yeti sprzed liftingu
– są podwójne przednie lampy. Wymiarami Karoq plasuje się dokładnie
w centrum swojego segmentu i niewiele odbiega od jednego z najgroźniejszych rywali, czyli Nissana Qashqaia.
Nadwozie auta mierzy 438 cm długości (o 16 cm więcej niż Yeti), 184 cm
szerokości i 161 cm wysokości przy
rozstawie osi równym 263 cm (wersja
przednionapędowa: 264 cm).
W porównaniu z rywalami Skoda
ma kilka atutów. Po pierwsze, jej nadwozie pozbawiono obłości, przez co
w kabinie panuje wrażenie dużej przestronności. I faktycznie, w obu rzędach
mogą wygodnie usiąść osoby o wzroście nawet 190 cm. Co istotne, z tyłu
nie brakuje miejsca nie tylko nad głową, ale i na stopy, a wnętrze jest ponadprzeciętnie szerokie (z przodu około 150 cm). Przeszkadzać może jedynie
wysoki tunel środkowy – ale to pokłosie zastosowania napędu 4x4.
Także pojemność bagażnika plasuje Karoqa w klasowej czołówce. Bazowe 521 l to znacznie lepiej niż Qashqai
(410 l) i podobnie jak nieco dłuższy
Tucson (513 l). Na dodatek przedział
bagażowy Skody wykończono estetycznymi, nierysującymi się materiałami i zaopatrzono w szereg praktycznych dodatków, takich jak chroniąca
przed przeciągami roleta. Plus za wysoko unoszoną pokrywę, możliwość
otwierania ruchem stopy pod
››

Napęd 4x4
(Haldex) działa
bardzo płynnie
i sprawnie. Szkoda,
że jest dostępny
tylko z dieslem
o mocy 150 KM
(później będzie też
wersja 190 KM).

Lakier chronią
masywne, nielakierowane osłony
(w opcji również
nadkoli). Przyzwoity prześwit
– 18,3 cm.
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Przyciski m.in. wyboru trybu jazdy
oraz funkcji auto hold, której nie trzeba
włączać po każdym „odpaleniu” silnika.

1
Pozbawiony finezji, za to przejrzysty w obsłudze kokpit Skody.
Przyzwoita jakość montażu i tworzyw. Szkoda tylko, że boczki
drzwi „odlano” z plastiku 1 . Ekran ma doskonały kontrast
i błyskawicznie reaguje na dotyk, ale brakuje klawiszy-skrótów 2 . W opcji – indukcyjna ładowarka do smartfonów 3 .

3
Karoqa można doposażyć w komplet
nowoczesnych systemów wspomagających. Wszystkie działają wzorowo.

zderzakiem, dużą ładowność (612 kg),
i spory uciąg przyczepy (2000 kg).
I coś, co najbardziej wyróżnia Skodę:
dostępna za dopłatą tylna kanapa VarioFlex (1800 zł) z możliwością przesuwania, pochylania oparć oraz demontażu poszczególnych siedzeń. W rezultacie bagażnik Skody przy 5 fotelach
mieści 479-588 l (zależnie od położenia wzdłużnego), a po wyjęciu całej kanapy – aż 1810 l. Przewożenie długich
przedmiotów ułatwia opcjonalnie składane oparcie przedniego siedzenia.

Funkcja przed formą
Obszerne, porządnie wyprofilowane
i odpowiednio twarde fotele. Siedzi się
wysoko, ale wygodniej niż w Yeti.

Dużo miejsca w każdym kierunku,
w opcji – przesuwna kanapa z regulacją
pochylenia oparć oraz gniazdo 230 V.
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Kokpit Karoqa nie jest zbyt wyszukany, ale za to ergonomiczny i przej
przejrzysty. Zegary są czytelne i kompletne (niebawem do oferty trafią opcjonalne wskaźniki cyfrowe), kierownica – nieprzeładowana instrumentami,
z osobną dźwignią tempomatu, panel
obsługi wentylacji z klasycznymi pokrętłami umieszczono w zasięgu ręki,
a między fotelami znalazł się wszechstronnie regulowany podłokietnik. We
wnętrzu nie brakuje też półek i schowków (niektóre wyłożone tkaniną). Przeszkadzać może tylko w pełni dotykowe
sterowanie multimediami (w dodatku
przycisk powrotu z niektórych menu
jest zlokalizowany w prawym górnym
rogu ekranu, więc trzeba do niego daleko sięgać) oraz drobne niedostatki wykończenia. Na boczkach drzwi nie ma
tapicerki, a oprawa klawiszy na kierownicy skrzypi pod naciskiem – co
wytykaliśmy już Kodiaqowi. Z drugiej
strony cała reszta tworzyw jest zmontowana nad wyraz solidnie i odporna
na zarysowania, a po zmroku estetykę

Główny rywal
Nissan Qashqai
1.6 dCi Xtronic
N-Connecta
Cena
122 850 zł
W skrócie
Weteran, bestseller, ikona
kompaktowych
SUV-ów – po liftingu z licznymi systemami
wspomagającymi. Wygodny
i oszczędny, ale
mniej praktyczny od Skody.

wnętrza poprawia nastrojowe oświetlenie w kilku kolorach do wyboru (wpływa też na kolorystykę ekranów).
Kierowca ma do dyspozycji bardzo
wygodny fotel z długim siedziskiem
i dwupunktową regulacją wysokości
(przód i tył). Niczego mu nie brakuje – nawet zagłówek, chociaż ustawiany tylko w jednej płaszczyźnie, zapewnia dostateczne podparcie. Co istotne,
już bazowy Karoq oferuje regulację wysokości i podparcia lędźwiowego obu
przednich siedzeń. Zarówno fotel, jak
i kolumna kierownicy mają spory zakres regulacji, a kierowca siedzi wysoko, ale nie jak na taborecie, z udami
tylw górze. Przyzwyczaić trzeba się tyl
ko do tego, że kierownica umieszczo
umieszczona jest nieco pod kątem – nie tak jak
w Yeti, ale jednak. To zresztą wspól
wspólna cecha wszystkich kompaktowych
SUV-ów koncernu Volkswagen.
Jedną z niewielu poważniejszych
wad Karoqa są masywne przednie
słupki. W połączeniu z lusterkami
umieszczonymi w narożnikach szyb
„wycinają” spory zakres pola widzenia,
co irytuje zwłaszcza przy dojeżdżaniu
do małego ronda. Problem ograniczonej
widoczności przy parkowaniu częściowo rozwiązuje opcjonalna kamera cofania (lub system kamer 360°). Cieszy, że
obiektyw ma swój spryskiwacz.

Łagodna i zwinna
150-konny turbodiesel, póki co topowa wysokoprężna wersja Karoqa,
to stary znajomy – znany z wielu modeli koncernu VW. W aktualnym wydaniu ma system oczyszczania spalin
SCR, toteż wymaga dolewek AdBlue

Multimedia

Karoq ma sprężyste, stosunkowo miękkie zawieszenie, ale prowadzi się wystarczająco precyzyjnie
i stabilnie. Wada: hałasy z podwozia na dziurach.

Seryjnie Karoq w wersji Style oferuje
ekran 8,5” (bazowo: 6,5”), Bluetooth
i obsługę głosową. Nawigacja kosztuje
2000 zł, a topowy system z nawigacją,
ekranem 9,2” oraz usługami online
– 5800 zł. Obsługa jest prosta, zakres
funkcji – bogaty, ale brakuje pokrętła
głośności i klawiszy-skrótów.

Przejrzyste menu, ale dostęp do
funkcji – tylko poprzez ekran.

Ekran startowy łączy różne widoki. Sprawna i intuicyjna nawigacja.
Duży, ustawny bagażnik (479-1810 l), przydatne wnęki i przesuwne haki, wyjmowana lampka.
– wg komputera co 8000 km. W Skodzie występuje ze skrzynią ręczną lub
DSG, wyłącznie z napędem 4x4. Jednostka ma szeroki zakres użytecznych obrotów: nie wzbrania się przed
przyspieszaniem już od ok. 1300/min
i chętnie kręci się aż pod czerwone pole, a przy tym zapewnia bardzo dobre
osiągi. Okazuje się jednak przeciętnie
oszczędna: w stołecznych korkach zużywała 8,5 l na 100 km, za miastem ok.
6,3 l/100 km. Warto zwrócić jednak
uwagę, że testowy egzemplarz rozpoczynał pomiary z przebiegiem 3 km.
Na co dzień przeszkadza jedynie
zbyt donośny dźwięk silnika – niemal
przy każdym przyspieszaniu słychać,
że pod maską pracuje diesel. Szkoda,
bo Karoq przyzwoicie izoluje od szumów powietrza. Na szczęście silniki
benzynowe pracują znacznie ciszej.
Znakomite wrażenie sprawia za to
7-biegowa przekładnia DSG: w przeciwieństwie do ospałych skrzyń w Kodiaqu czy Superbie spontanicznie reaguje na gaz i nawet w trybie ekonomicznym (z funkcją „luzu”) sprawnie
żongluje przełożeniami. W trybie sportowym pracuje niemal jak w aucie GTI.

2-litrowy diesel jest żwawy i elastyczny, ale przeciętnie oszczędny. Do tego pracuje zbyt donośnie.

Zawieszenie Skody ma łagodne nastawy i bez przenoszenia wstrząsów
rozprawia się z długimi lub płytkimi
nierównościami. Jedyną jego bolączką są niekulturalne reakcje na krótkich
dziurach – do kabiny dociera wtedy
„popukiwanie” z okolic podwozia.
I chociaż Karoq subtelnie przechyla
się w zakrętach, przy wyższych prędkościach imponuje stabilnością (co
czuć zwłaszcza przy mijaniu TIR-ów)
i neutralnym prowadzeniem. Po części to zasługa płynnie działającego napędu, po części – dyskretnie reagującego ESP. Układ kierowniczy, jak to
w Skodach, pracuje lekko i jest nieco
gąbczasty, ale okazuje się dość bezpośredni (2,6 obrotu od lewej do prawej)
i dostatecznie precyzyjny.

Kompletna propozycja
Skoda skończyła z fikcją oferowania
ubogich wersji, dlatego bazowy Karoq
nie jest szczególnie tani (87,4 tys. zł),
jest za to przyzwoicie wyposażony i ma
pakiet darmowych przeglądów. Testowane auto z bogatą specyfikacją kosztuje ok. 145 tys. zł – ale na tle rywali to
wciąż konkurencyjna suma.

Karoq oferuje
te same zalety
co Yeti, tyle że
w większym
formacie – ma
funkcjonalne
nadwozie,
pewnie się
prowadzi, a ze
150-konnym
dieslem oraz
napędem 4x4
zapewnia
bardzo dobre
osiągi. Od
0 do 100 km/h
przyspiesza
w 8,6 s.

SmartLink zapewnia dostęp do treści i aplikacji na naszym smartfonie.

Tryby jazdy wpływają na reakcje
napędu i układu kierowniczego.

Tryb off-road z podglądem parametrów terenowych (m.in. skręt kół).

tabela ze szczegółowymi danymi technicznymi na następnej stronie

Podstawowe informacje – dane fabryczne
›pojemność silnika: 1968 cm3 ›moc maksymalna: 150 KM
›0-100 km/h: 9,3 s ›prędkość maksymalna: 195 km/h
›cena testowanej wersji Style: od 131 500 zł

SKODA KAROQ 2.0 TDI DSG 4X4
DANE TECHNICZNE

NAJWAŻNIEJSZE WYMIARY
NADWOZIE
5-drzwiowe, 5-miejscowe
Pojemność bagażnika: 479-1810 l

160,3
69

WYKRES MOCY/MOMENTU OBR.
210

rozstaw osi 263,8
długość 438,2

Nm
maks. moc
110 kW/150 KM

500

WYMIARY WNĘTRZA

180 maks. mom.
obr. 340 Nm
150

450

120

350

90

300

60

250

PRZYSPIESZENIA

30

200

0-40 km/h
0-50 km/h
0-60 km/h
0-80 km/h
0-100 km/h
0-120 km/h
0-130 km/h
Prędkość maksymalna

400

obr./min (x1000)

PRZENIESIENIE NAPĘDU
Układ napędowy: napęd na 4 koła,
skrzynia zautomatyzowana,
dwusprzęgłowa, 7-biegowa
Przełożenia biegów:
I 3,56 II 2,53 III 1,59 IV 0,94 V 0,72 VI 0,69
VII 0,57 bieg wsteczny 2,79 przełożenie
główne 3,30

km/h

6

4
3
2
1
8

obr./min (x1000)

UKŁAD KIEROWNICZY/JEZDNY
Układ kierowniczy: wspomaganie
elektryczne
Zawieszenie przód: kolumny MacPhersona
Zawieszenie tył: wielowahaczowe
Systemy wspomagania: ABS, ESP, BAS,
autonomiczne hamowanie awaryjne
Hamulce przód
tarcze wentylowane
Hamulce tył
tarcze wentylowane
Opony testowe przód
225/50 R18
Opony testowe tył
225/50 R18
Bridgestone Turanza T001
Felgi przód/tył
7 x 18 cali
Średnica zawracania między kraw. 10,2 m
MASY
Masa własna
od 1513 kg
Dopuszczalna masa całkowita
2128 kg
Ładowność
do 612 kg
Maks. masa przyczepy
750/2000 kg
Obciążenie dachu
75 kg
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3. Wysokość oparcia fotela przód 66 cm
4. Wysokość wnętrza przód 98-105 cm
5. Miejsce na nogi tył
12-36 cm
6. Długość siedziska fotela tył
46 cm

7. Wysokość oparcia fotela tył
8. Wysokość wnętrza tył
9. Szerokość wnętrza przód
10. Szerokość wnętrza tył

58 cm
97 cm
151 cm
147 cm

POMIARY TESTOWE
GŁOŚNOŚĆ W KABINIE
1,9 s
2,6 s
3,5 s
5,6 s
8,6 s (9,3 s*)
13,5 s
15,8 s
195 km/h*

DROGI HAMOWANIA
100-0 km/h zimne
100-0 km/h rozgrzane

40,4 m
39,6 m

EKSPLOATACJA
Gwarancja:
Mechaniczna
2 lata
Na lakier/perforację
12 lat
Przeglądy:
po 30 tys. km/2 latach
Koszt przeglądu
ok. 1000 zł
Liczba serwisów w Polsce
82

5
maks. mom.
obr. 340 Nm

91-112 cm
50 cm

rozstaw przód 157,6
szerokość 184,2

Przy 0 km/h
Przy 50 km/h
Przy 100 km/h
Przy 130 km/h

56,7 dB
58,3 dB
61,9 dB
65,2 dB

ZUŻYCIE PALIWA
Średnie zużycie wg prod. 5,0 l/100 km
Średnie zużycie w teście 7,4 l/100 km
Pojemność zbiornika paliwa
50 l
Zasięg wg spalania test.
680 km
Rodzaj paliwa
ON
131 g/km
Emisja CO2
Norma emisji spalin
Euro 6
Warunki przy pomiarach: opony letnie,
temperatura 2º C, sucha nawierzchnia

PRZYSPIESZENIE 0-100 KM/H

8,6 s

TESTOWE

9,3 s

FABRYCZNE

Znakomity wynik. Jego uzyskanie
ułatwia funkcja Launch Control.
ŚREDNIE ZUŻYCIE PALIWA
TESTOWE
FABRYCZNE

7,4 l/100 km
5,2 l/100 km

Zużycie paliwa mogłoby być nieco
niższe. Dane fabryczne – mrzonki.

EKSPLOATACJA I KOSZTY

7
maks. moc
110 kW/150 KM

1. Miejsce na nogi przód
2. Dł. siedziska fotela przód

* dane fabryczne
wyniki bardzo dobre
wyniki słabe

WYKRES PRĘDKOŚCI NA BIEGACH

rozstaw tył 154,1

CENY WERSJI 2.0 TDI 4x4
Najniższa: wersja Ambition
116 400 zł
Testowana: wersja Style z DSG 131 500 zł
Egz. w teście: wersja Style
+ wyposażenie dodatkowe ok. 145 000 zł

PODSUMOWANIE

WYBRANE WYPOSAŻENIE
TESTOWANEJ WERSJI STYLE
Bezpieczeństwo: ABS, ESP, 7 poduszek powietrznych, aktywny tempomat, aktywne
światła drogowe, wspomaganie ruszania
pod górę, czujnik deszczu i zmierzchu,
kontrola odstępu z funkcją awaryjnego
hamowania, reflektory LED
Komfort: czujniki parkowania, alufelgi
18”, dostęp bezkluczykowy, podgrzewane
przednie fotele, nastrojowe oświetlenie,
skórzana kierownica wielofunkcyjna,
Bluetooth, klimatyzacja automatyczna

WYBRANE WYPOSAŻENIE
OPCJONALNE WERSJI STYLE
Pakiet asystentów kierowcy
Podgrzewana przednia szyba
Tylne siedzenia Varioflex
Kamera cofania
El. fotel kierowcy z pamięcią
Podgrzewana kierownica
Nagłośnienie Canton (550 W)
Nawigacja Columbus
El. sterowana pokrywa bag.

3200 zł
899 zł
1800 zł
1200 zł
2200 zł
1000 zł
1600 zł
5800 zł
2500 zł

ocena

NADWOZIE/WNĘTRZE
KOMFORT/JAZDA
SILNIK/OSIĄGI
Bardzo przestronne wnęPrzyjemne, łagodne
Bardzo dobra dynamika
Szeroki zakres użytecztrze i pojemny bagażnik
tłumienie nierówności
Ergonomiczny i przejrzyNeutralne, stabilne
nych obrotów
Wyśmienita praca
sty, w większości solidnie
prowadzenie
Płynnie działający
skrzyni biegów
wykończony kokpit
Wygodny fotel i pozycja za
Funkcja „luzu”
napęd 4x4
Skuteczne hamulce
Szybki start-stop
kierownicą
Nieco za krótkie oparcia
Dopracowane systemy
Nie najniższe zużycie
tylnych siedzeń
wspomagające
oleju napędowego
Plastikowe boczki drzwi
¤Popukiwanie¤ zawieszenia
Zbyt donośny odgłos
Masywne przednie słupki
na dziurach
pracy silnika

EKSPLOATACJA/KOSZTY
Konkurencyjna cena
zakupu i specyfikacja
Darmowy pakiet przeglądów na 4 lata
Rozległa sieć ASO
Bardzo bogata lista opcji
(m.in. kamery 360°) oraz
praktycznych dodatków
Napęd 4x4 zarezerwowany
tylko dla wersji 2.0 TDI
Tylko 2 lata gwar. mech.

Naszym zdaniem Stonowany design, atrakcyjny samochód – Karoq ma jedną z przestronniejszych kabin w klasie i oka-

zuje się bardzo praktyczny. Nie pozwala sobie na słabości w dziedzinie prowadzenia oraz wyposażenia, zarówno z zakresu komfortu,
jak i bezpieczeństwa. Skrzynia DSG znów działa tak, jak powinna. I tylko silnik Diesla można bez żalu zastąpić benzynowym.

wyposażenie egzemplarza testowego

KM

TEST EURO NCAP:

wymiary w centymetrach

SILNIK
turbodiesel R4, 16V, common rail,
umieszczony poprzecznie z przodu
Pojemność
1968 cm3
Średnica cyl./skok tł.
81/95,5 mm
Stopień sprężania
16,0:1
Moc maksymalna
110 kW/150 KM
przy obrotach
3500/min
Maks. moment obr.
340 Nm
przy obrotach
1750/min

