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TEST Skoda Kodiaq 2.0 TDI 190 4x4 DSG

Pierwszy test na polskich drogach

Maksymalnie
przemyślany
Kodiaq to przykład zwycięstwa
rozsądku nad emocjami. Nowy SUV
Skody może nie imponuje stylem,
ale jest prawdziwym mistrzem
funkcjonalności.

N

a rynku motoryzacyjnym
co roku pojawia się wiele
nowości, ale tylko o niektórych z nich można powiedzieć, że są długo oczekiwane.
Do tej grupy z pewnością można zaliczyć Skodę Kodiaq. Dlaczego? Po pierwsze z powodu
popularności, jaką cieszy się
u nas ta czeska marka. Na liście
najpopularniejszych nowych
samochodów w naszym kraju
od lat króluje Octavia. Drugie
miejsce zajmuje obecnie Fabia,
dziewiąte Rapid, a piętnaste
Superb. A po drugie – dlatego, że Kodiaq należy do segmentu SUV-ów, drugiego najchętniej wybieranego w Polsce
(po kompaktach).
Oczekiwania wobec Kodiaqa
są zatem ogromne. Czy nowość
Skody je spełni? Sprawdziliśmy
to, testując odmianę z dwulitrowym turbodieslem o mocy
190 KM, z napędem na cztery
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koła, dwusprzęgłową skrzynią stronnością wygrywa z wymieDSG i najbogatszym wyposa- nionymi konkurentami (które też nie należą do ciasnych).
żeniem Style.
Z przodu zmieści się niemal
Jeden z największych
każdy, a w drugim rzędzie doKodiaq wykorzystuje mo- piero powyżej 190 cm wzrostu
dułową platformę MQB – tę zaczyna brakować przestrzeni
samą co kompaktowe SUV-y – i to tylko nad głową. Co więSeat Ateca i VW Tiguan. Pla- cej, dotyczy to auta z ogranisuje się jednak o klasę wyżej. czającym miejsce nad głowami
Z długością 4,7 m przerasta oknem dachowym. Obie części
swoich „bliźniaków” o, odpo- kanapy da się osobno przesuwiednio, 33 i 21 cm. Bezpośred- wać w zakresie 18 cm i zmieniać
nimi rywalami Kodiaqa są za- pochylenie ich oparć. Składać
tem Hyundai Santa Fe, Mit- je można oczywiście i od strosubishi Outlander czy Nissan ny kabiny, i stojąc przy otwarX-Trail (wszystkie są nieznacz- tym bagażniku. A po złożeniu
nie krótsze od Skody). Tym bar- tworzą płaską powierzchnię.
dziej że cała trójka, podobnie
W trzecim rzędzie siedzeń
jak nowa Skoda, jest dostępna mieszczą się nawet osoby
o wzroście 180 cm, choć nie jest
z trzema rzędami siedzeń.
Duże rozmiary Kodiaqa po- tam zbyt wygodnie. Ale w tym
zwalają oczekiwać sporego wnę- segmencie to norma.
trza. I pod tym względem nikt
Za dwoma dodatkowymi sienie powinien czuć się zawie- dzeniami zostaje świetne 270 l
dziony – czeska nowość prze- bagażnika (dwa razy więcej

niż u rywali). Gdy są złożone,
do dyspozycji jest niezłe 560 l,
a w razie potrzeby można przesunąć kanapę w przód, powiększając go do 765 l albo złożyć ją,
zwiększając przestrzeń bagażową do przeszło 2 m3.
Kabinę testowanej Skody rozświetla opcjonalne wielkie okno
dachowe (120 x 70 cm). Co ważne, nie ograniczyło ono zauwa- Jeden z zamykanych schowków,
dość nieduży, umieszczono pod
żalnie sztywności nadwozia.

Sprytnie funkcjonalny

kolumną kierownicy.

Hasło reklamowe Skody,
„Simply Clever” (z ang.
„po prostu sprytna”), do żadnego modelu tej marki nie pasuje tak bardzo, jak do Kodiaqa.
Sprytnych rozwiązań ułatwiających życie kierowcy i pasażerów jest tu bowiem bez liku.
Są np. znane z Forda Focusa wysuwane listwy chroniące Kieszenie w drzwiach i główkrawędzie drzwi przed uszko- ny schowek wyłożono matedzeniem. O czystość kamery riałem.

Kodiaq korzysta z napę
du
tarczowym, który kieruj 4x4 ze sprzęgłem wieloe sporo mocy na tylne ko
ła.

Niestety w najnowszym systemie
multimedialnym przyciski są dotykowe.
Dobrze, że pozostawiono klasyczne pokrętła.

Jak na Skodę, kokpit Kodiaqa wygląda
ciekawie. Jakość wykonania – na piątkę.
Przyciski przy dźwigni automatu
służą m.in. do wyboru trybu jazdy
(podświetlony) i ustawienia off-road.

Dwa duże schowki przed pasażerem. Ten na
dole jest chłodzony i kryje czytniki DVD i SD.
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Obie części kanapy można przesuwać w zakresie 18 cm i zmieniać pochylenie ich oparć.

Fotele są wygodne i zapewniają dobre
podparcie.
Pod ich siedziskami
umieszczono
szuflady, a na
oparciach kieszonki.
cofania dba osobny spryskiwacz. Drzwi są wydłużone
w dół, więc przy wsiadaniu nie
brudzi się nogawek o ubłocone
progi. W przednich drzwiach
kryją się dwa parasole. Zadbano o miejsce na bilety parkingowe i zatyczkę gniazdka 12 V,
a pod klapką wlewu paliwa zamocowano skrobaczkę do szyb.
Przed przednim pasażerem
zmieściły się dwa duże zamykane schowki. Dwa mniejsze są
przy dźwigni automatu i przed
lewym kolanem kierowcy. Poza
typowymi dużymi kieszeniami z tyłu przednich oparć są
też mniejsze po bokach. Pod
fotelami zamontowano szuflady, a z boku konsoli środkowej
– siatkę na drobiazgi.

16 Motor 7/2017

Na kanapie jest
niemal równie
dużo miejsca
co z przodu.
Mieszczą się
tu trzy dorosłe osoby, ale
ta pośrodku
ma pod nogami
niemały tunel.

Na dodatkowych
siedzeniach
mieszczą się
nawet dość
wysokie
osoby, ale
Dźwignia służy do zmiany pochy- nie siedzi się
lenia oparcia i do odsuwania ka- tam zbyt wynapy (aby wejść na tył). Taśma godnie. Za to
przy siedzisku składa kanapę. dostęp jest niezły.

które pozwala wyraźnie zmieniać charakter Skody. Tryb
komfortowy zapewnia wręcz
rewelacyjne tłumienie nierówności, nawet na bardzo zniszczonej drodze auto zamienia
nawet spore skoki kół na delikatne bujnięcia nadwozia.
A jednocześnie nie ma skłonności do „dobijania” na większych
wybojach czy progach spowalniających i dobrze radzi sobie
z większym obciążeniem.
Z kolei w trybie sportowym
układ jezdny wyraźnie się
usztywnia, przez co zdecydowanie czuć wyboje, ale zmniejszaNajważniejszy komfort
ją się przechyły boczne. Choć
Samochód widoczny na zdję- na krętej trasie czuć sporą masę
ciach ma opcjonalne zawiesze- Kodiaqa (1723 kg), auto potranie adaptacyjne DCC (3500 zł), fi dać kierowcy trochę przyPrzemyślany jest też bagażnik. Poza standardowymi haczykami na zakupy czy siatkami do mocowania bagażu
ma też znane np. z Octavii listwy z rzepami służące do mocowania bagażu, a część podłogi można postawić w pionie,
dzieląc bagażnik na dwie części. Pod podłogą przewidziano
miejsce na zdjętą roletę, a lampka boczna po wyjęciu zmienia
się w poręczną latarkę. Testowana Skoda ma też system otwierania i zamykania bagażnika
ruchem nogi pod zderzakiem.

jemności z jazdy. Zaskakuje
zwinnością i niemal neutralnym zachowaniem w zakrętach. Co więcej, Skoda pewnie
prowadzi się także w miękkim
ustawieniu zawieszenia.
Do komfortowego charakteru Kodiaqa pasują jego wielkie
koła. Testowana topowa odmiana Style seryjnie ma aż 19-calowe obręcze, ale założono na nie
opony o dość wysokim profilu
(235/50), więc felgę dzieli od nawierzchni solidne 9 cm.

Bardzo sprawny
Silnik topowej odmiany Kodiaqa dzięki 190 KM mocy i aż
400 Nm momentu obrotowego zapewnia autu dobre osiągi. Przyspieszenie do 100 km/h

trwa niecałe 9 s, auto bardzo
sprawnie rozpędza się także
przy wyższych prędkościach.
7-biegowa skrzynia DSG
szybko i bardzo płynnie zmienia przełożenia. Co ważne, nie
wykazuje ona typowej dla przekładni DSG tendencji do szarpania przy starcie.
Napęd 4x4 ze sprzęgłem
wielotarczowym działa bardzo sprawnie. Nawet na nieodśnieżonej drodze nie zdarza
się buksowanie przednich kół,
a w ciasnych łukach sporo momentu trafia do tylnej osi, poprawiając sterowność auta.
Podczas jazdy uwagę zwraca świetne wyciszenie kabiny. Przy 100 km/h nasz sonometr pokazał 63,0 dB. Przy

DANE TECHNICZNE

Sprytne rozwiązania

Po złożeniu kanapy otrzymuje się zupełnie
płaską podłogę
i przestrzeń
bagażową
o imponującej
pojemności
przeszło 2 m3.

W półce między
fotelami przewidziano miejsce
m.in. na kluczyk
czy wyjętą zatyczkę gniazda 12 V.

Jeszcze niżej umieszczono m.in.
dojazdowe koło zapasowe.

130 km/h poziom hałasu wewnątrz wynosi 66,5 dB (tyle
co w Mitsubishi Outlanderze
2.2 DID przy 100 km/h).
Kolejną mocną stroną napędu Kodiaqa jest rozsądne zapotrzebowanie na paliwo. Przy
spokojnej jeździe po mieście
auto zużywa 8 l/100 km, w trasie – o 2 l mniej. Dopiero przy
wyższych prędkościach do głosu dochodzi spora masa i powierzchnia czołowa, a spalanie
na 100 km rośnie do 7,5 l (droga
ekspresowa) lub 9 l (autostrada).

wyposażona testowana wersja
w cenie 149 700 zł.
Nie jest to mała kwota, ale
konkurenci kosztują jeszcze
więcej – za Outlandera trzeba zapłacić niemal 165 tys. zł
(mimo że ma tylko 150 KM i na
sprint do 100 km/h potrzebuje aż 11,6 s), za 177-konnego
X-Traila co najmniej 157,7 tys. zł,
a ceny Santa Fe zaczynają się
od 184 300 zł.
Zresztą nawet za mniejszego
Tiguana trzeba zapłacić znacznie
więcej. Z tym samym układem
napędowym co w Skodzie koszWcale nie droga
tuje on aż 165 tys. zł, a za ok. 150
Cennik Kodiaqa otwiera tys. zł można mieć co najwyżej
125-konna odmiana 1.4 tur- wersję ze 150-konnym dieslem
bo z przednim napędem za i ręczną skrzynią.
89 900 zł, a zamyka porządnie
TEKST: M. LASKA, ZDJĘCIA: K. PALIŃSKI

PODSUMOWANIE

Jedna z lampek
w bagażniku może
pełnić rolę latarki
(magnes pozwala zamontować ją
np. na błotniku).
W przednich
drzwiach przewidziano odpowiednie miejsca
na dwa firmowe
parasole.

O czystość kamery
cofania podczas niepogody dba osobny
spryskiwacz (sprzężony ze spryskiwaczem tylnej szyby).

SKODA KODIAQ 2.0 TDI 190 4x4 DSG

NADWOZIE
I WNĘTRZE

UKŁAD
NAPĘDOWY

WŁAŚCIWOŚCI
JEZDNE

WYPOSAŻENIE
I CENA

: ogromne wnętrze,

: dobre osiągi

wysoki komfort
: bardzo
podróżowania,

atrakcyjna na
: cena
tle bezpośrednich

n

pojemny bagażnik,
świetna funkcjonalność,
mnóstwo schowków,
bardzo dobra widoczność
z miejsca kierowcy
oświetlenie przestrzeni na
nogi oślepia kierowcę

n

nieduże zużycie paliwa,
sprawny napęd 4x4,
płynna i szybka praca
skrzyni DSG,
niemęczący sportowy
tryb przekładni
silnik dość głośny na postoju

pewne zachowanie na
krętej trasie,
duża stabilność przy
wysokich prędkościach,
niezła zwinność,
cicha praca zawieszenia

OSIĄGI, ZUŻYCIE PALIWA (dane prod.)
Prędkość maksymalna
Przyspieszenie 0-100 km/h
Zużycie paliwa*
Zasięg

209 km/h
8,8 s
6,6/5,3/5,7
1050 km

* miasto/trasa/cykl mieszany (l/100 km)

Podczas otwierania drzwi z ich
boku wysuwają
się listwy, które chronią krawędzie w razie
uderzenia
w przeszkodę.

Pod podłogą kryje się schowek
mieszczący np. zdjętą roletę.

SKODA
turbodiesel
1968 cm3
R4/16
190 KM/3500
400 Nm/1750
4x4
aut./7-biegowa
470/188/167 cm
279 cm
11,6 m
1723/790 kg
560/2005 l
60 l (ON)
235/50 R19

n

konkurentów,
niezłe wyposażenie,
bogata lista dodatków,
zawierająca wiele
ciekawych elementów
wysokie ceny niektórych
opcji

Kodiaq to samochód składający się właściwie z samych zalet. Jest wyjątkowo przemyślany i pełen sprytnych rozwiązań. Ma przestronną
kabinę, duży bagażnik i wielką ładowność. Zapewnia bardzo wysoki komfort i nieźle się prowadzi. Ma sprawny napęd, dobre osiągi
i zadowala się niezbyt dużymi ilościami paliwa. A do tego został rozsądnie wyceniony. Zapowiada się kolejny rynkowy przebój Skody.

DANE TESTOWE (opony zimowe)
Przyspieszenie 0-50 km/h
2,6 s
Przyspieszenie 0-100 km/h
8,9 s
Hamowanie 100-0 km/h (zimne)
42,6 m
Hamowanie 100-0 km/h (ciepłe)
42,6 m
Poziom hałasu przy 50 km/h
57,8 dB
Poziom hałasu przy 100 km/h
63,0 dB
Rzeczywista prędkość*
96 km/h
Liczba obrotów kierownicą
2,6
Testowe zużycie paliwa**
8,0/6,0/7,0
Rzeczywisty zasięg
850 km
* przy wskazaniu 100 km/h; ** miasto/trasa/cykl mieszany (l/100 km);
wynik na tle całego segmentu: dobry przeciętny słaby

WYPOSAŻENIE/CENY

SKODA

Model
Kodiaq
Wersja
2.0 TDI 190 4x4 DSG Style
l/l/l/l
Poduszki czoł./bocz./kurt./kolan.
Asyst. pasa ruchu/martwego pola ❍ (1600)/❍ (2400)
Asyst. znaków/zapobieg. kolizji
❍ (300)/l
l/l
Elektr. ster. szyby/lusterka
–/l
Klimatyzacja aut. 2-/3-strefowa
l/l/l/l
Radio CD/USB/AUX/Bluetooth
Nawigacja/kamera cofania
❍ (2000)/❍ (1600)
–/l
Tempomat/aktywny tempomat
–/l
Czujniki parkowania t./p. i t.
Asystent parkowania
❍ (1400)
Dostęp bezklucz./szklany dach
l/❍ (4500)
Elektr. ster. pokrywa bagażnika
❍ (1800)
l/l
Światła LED/przeciwmgielne
Fotele skórzane/elektr. ster.
❍ (6500)/❍ (4200)
Podgrzewane fotele/kanapa
l/❍ (800)
Trzeci rząd siedzeń
❍ (3400)
Regulowane zawieszenie
❍ (3500)
–/–/l
Aluminiowe felgi 17’’/18’’/19’’
Lakier metalik
❍ (2500)
Cena wersji podstawowej*
140 350 zł

CENA

l standard; ❍ opcja (cena w zł); – niedostępne; * z tym samym silnikiem

Bagażnik odmiany 7-osobowej ma pojemność 560 l (765 l po przesunięciu kanapy w przód) lub 270 l za trzecim rzędem siedzeń.

Zgodnie z filozofią Skody nazwaną „Simply clever”
(z ang. „po prostu sprytna”) Kodiaq oferuje mnóstwo
wyjątkowo przemyślanych rozwiązań.

Silnik
Pojemność skokowa
Układ cylindrów/zawory
Moc maksymalna
Maks. moment obrotowy
Napęd
Skrzynia biegów
Długość/szerokość/wysokość
Rozstaw osi
Średnica zawracania
Masa/ładowność
Poj. bagażnika (min./maks.)
Poj. zbiornika paliwa
Opony

149 700 ZŁ

CENA NA TLE KONKURENTÓW

149 700 zł
157 750 zł
164 990 zł
Skoda Kodiaq 2.0 TDI Nissan X-Trail 2.0 dCi Mit. Outlander2.0 DID
4x4 DSG Style Xtronic 4x4 N-Vision 4x4 AT Intense Plus
190 KM, 0-100: 8,8 s 177 KM, 0-100: 10,0 s 150 KM, 0-100: 11,6 s

Kodiaq jest najtańszym z 7-osobowych SUV-ów tej wielkości.
Tylko Mitsubishi nie wymaga dopłaty za trzeci rząd siedzeń,
w Skodzie trzeba doliczyć 3400 zł, w Nissanie 4000 zł.
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ŠKODA
KODIAQ
NOWY SUV Z GATUNKU
NIEZAWODNYCH

Nowoczesna, funkcjonalna i stylowa ŠKODA KODIAQ zachwyci Cię
wysmakowanym designem i nowoczesnymi technologiami, dzięki którym
będziesz zawsze online. Odkryj przestronność i wygodę SUV-a z gatunku
niezawodnych. ŠKODA KODIAQ sprawdzi się na każdej trasie.
ŠKODA. Simply Clever.

skoda-auto.pl

ROK
NOWOŚCI
ŠKODY

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu łączonym od 4,9 do 7,4 l/100 km, emisja CO2 od 129 do 170 g/km (dane na podstawie
świadectw homologacji typu). Informacje dotyczące odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji na stronie www.skoda-auto.pl

