RENK SEÇENEKLERİ

COSTA jant kapaklı
15" çelik jantlar

15" MATONE* alaşım jantlar

AY BEYAZI METALİK

GÜMÜŞ METALİK

KAPUÇİNO BEJ METALİK

METAL GRİSİ METALİK

CORRIDA KIRMIZISI OPAK

RALLİ YEŞİLİ METALİK

DENİM MAVİ METALİK

PASİFİK MAVİSİ OPAK

YARIŞ MAVİSİ METALİK

AKÇA KAHVE METALİK

16" EVORA* alaşım jantlar

16" VIGO gümüş alaşım jantlar

16" VIGO* siyah alaşım jantlar

17" TRIUS* alaşım jantlar

RAPID

17" CAMELOT* alaşım jantlar

BÜYÜLÜ SİYAH METALİK

Bu broşürde bulunan bilgiler tanıtım amaçlı olup Škoda Auto ve Yüce Auto haber
vermeksizin tasarım, donanım, teknik ve diğer bilgilerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

RAPID
SPACEBACK

17" BLADE* siyah cilalı alaşım jantlar
*Opsiyonel olarak sunulmaktadır.

LAZER BEYAZI OPAK

ŞEKER BEYAZI OPAK

YENİ ŠKODA

BACK

SPACE

HER ŞEY BİRARADA
Ferah iç hacim Rapid Spaceback’in içinde farklı bir görünüme kavuştu. İncelikli olduğu kadar düzenli
de olan ön göğüs herşeyin yerinde olduğunu ve herşey için yeterli yer olduğunu göz önüne çıkarır.

1.4 TDI/90 PS DSG

Turboşarjlı benzinli motor,
yüksek basınçlı doğrudan
enjeksiyon sistemi

Turbodizel motor,
doğrudan enjeksiyon
common rail sistemi

Silindir sayısı / Silindir hacmi (cc)

3/999

3/1,422

Maksimum güç (PS/dd)

95/5,000–5,500

90/3,000–3,250

Maksimum tork (Nm/dd)

160/1,500–3,500

230/1,750–2,500

Uyumlu olduğu emisyon yönetmeliği

EU6

EU6

Yakıt

Kurşunsuz benzin, asgari 95

Dizel

MOTOR

ÖN GÖRÜNÜM
Ön ızgara, ön farların arasına düzgün ve derli
toplu bir şekilde yerleştirilmiştir. Otomobilin ön
kısmı entegre sis lambalarına sahip geniş hava
giriş ızgarası yanında dikkat çekici bir krom çıtayı
da bünyesinde barındırmaktadır. Üst seviye far
grubu opsiyonel olarak sunulan LED gündüz
farlarını da içeren Bi-Xenon* ön farları
kapsamaktadır.

RAPID SPACEBACK

1,463
1,940

PERFORMANS
Azami hız (km/s)

186

183

Hızlanma 0–100 km/h (s)

11.3

11.7

– şehir içi

5.5

4,5

– şehir dışı

4.1

3,8

BENZİNLİ MOTOR
Atak bir karaktere sahip 3 silindirli ve 95 PS gücündeki 1.0 TSI
motor, sunduğu yüksek dinamizm ile sürüş keyfinizi arttırıyor.

Yakıt tüketimi 99/100 (l/100 km)

RAPID SPACEBACK

*Opsiyonel olarak sunulmaktadır.

4,0

107

106

Dönme çapı (m)

10.9

10.9

Tip

Önden çekişli

Önden çekişli

Debriyaj

Çift koaksiyel çok diskli
kavrama, elektro-hidrolik
kontrollü

Çift koaksiyel çok diskli
kavrama, elektro-hidrolik
kontrollü

Şanzıman

Otomatik 7 ileri DSG

Otomatik 7 ileri DSG

Boş ağırlık – standart versiyonda 75 kg
sürücü ile (kg)

1,199

1,260

Taşıma kapasitesi – bir sürücü ve ekstra
donanım dahil (kg)

535

535

Toplam ağırlık (kg)

1,659

1,720

Römork ağırlığı, frensiz (max. kg)

590

620

Römork ağırlığı, frenli – 12% (max. kg)

1,000

1,000

Yakıt deposu kapasitesi (l)

55

55

RAPID SPACEBACK

1,500
1,706

GERİ GÖRÜŞ KAMERASI*
Bagaj kapısı koluna yerleştirilen
bu kamera, otomobilin
arkasında bulunan alanı izler ve
aracın genişliğine dayanarak
sürüş şeritlerini gösterir.

7
88

980

1,014

384 l
842

13.8°

825

4,304

EK BİLGİLER
Uzunluk/genişlik (mm)

4,304/1,706

Sürt. katsayısı CW

0.306–0.309 (motor tipine bağlı olarak)

Yükseklik (mm)

1,459

Aks mesafesi (mm)

2,602

Ön aks

McPherson süspansiyon, çift salıncaklı ve burulma tipi viraj demiri

Ön-arka iz genişliği (mm) – motor tipine bağlı olarak

1,463; 1,457/1,500; 1,494

Arka aks

Çapraz bağlantılı ve burulma dengeleyicili çok kollu süspansiyon

Yerden yükseklik (mm)

134

Fren sistemi

Çift devreli vakum takviyeli hidrolik çift çapraz devre fren sistemi

İç boyutlar

– ön frenler

İçten soğutmalı ve tek pistonlu yüzer tip kaliperli disk frenler

Ön/arka omuz mesafesi (mm)

1,418/1,428

– arka frenler

Disk frenler

Ön/arka baş mesafesi (mm)

1,014/980

Direksiyon

Elektro - mekanik direksiyonlu direkt kremayer dişli direksiyon

Bagaj hacmi (max.l)

384/1,349

Jantlar

6.0J x 15“; 7.0J x 16“

Lastikler

185/60 R15; 215/45 R16

1,004

Dış boyutlar
5 koltuk

1,428

Gövde
Versiyon

Şasi

HAVA YASTIKLARI
Ön ve arka hava yastıkları dışında,
devreye girdiklerinde bir duvar
yaratan perde hava yastıkları yolcuları
potansiyel yaralanmalardan korur.

64

2,602

877

1,418

KESSY*
Motorun anahtarsız bir şekilde
açılması ve kapanması için
kullanılan bir Start/Stop tuşu
direksiyon simidi üzerinde
bulunmaktadır.

DSG ŞANZIMAN
Kesintisiz bir sürüş
keyfi sağlayan
ve milisaniyeler
içerisinde vites geçiş
imkanı tanıyan
7 ileri DSG şanzıman
aynı zamanda düşük
yakıt tüketimi ile
de iddiasını ortaya
koyuyor.

DİZEL MOTOR
230 NM torka sahip 1.4 TDI motor, üstün yakıt verimliliği ve yüksek
performans ile iddialı bir seçenek.

16.5°

ARKA GÖRÜNÜM
Otomobil, her ŠKODA aracına özgü tipik bir
özellik olarak öne çıkan C-şekilli aydınlatma
sunmaktadır.

4.6

CO2 emisyonları (g/km)

AĞIRLIK
HIZ SABİTLEME SİSTEMİ
Önceden seçilen hızın muhafaza edilmesi yanında, pedalları kullanmadan hızı
artırmanızı veya azaltmanızı da mümkün kılar.

YAN GÖRÜNÜM
Geniş cam yüzeyleri ve parlak kaplamalı kapı direği
gibi detaylarla birlikte Rapid Spaceback’e yandan
bakıldığında zarif ve bir o kadar da ferah bir görünüm
sunuyor.

– ortalama

GÜÇ AKTARIMI

DIŞ YAN AYNALAR
Tasarım bütünlüğünü
tamamlayıcı unsurlarla
şekillenmiş dış aynalar
üzerlerinde bulunan yan
sinyal lambaları ile aynı
zamanda işlevsel bir
katkı sunar.

PANAROMİK TAVAN*
Rapid Spaceback’in dinamik ve sportif hatlarını tamamlayan önemli detaylardan bir tanesi de
isteğe bağlı sunulan Panoramik Cam tavandır.

1.0 TSI / 95 PS DSG

1,459

GÜZELLİĞİ
ÇEVRENİZE YAYIN

TEKNİK
ÖZELLİKLER

