Tehnični podatki – Fabia Combi
Motor

1.0 MPI/55 kW

1.2 TSI/66 kW

1.2 TSI/81 kW

bencinski motor

bencinski motor s turbopolnilnikom,
visokotlačni sistem
neposrednega vbrizgavanja

bencinski motor s turbopolnilnikom,
visokotlačni sistem
neposrednega vbrizgavanja

Število valjev/gibna prostornina (cc)

3/999

4/1197

4/1197

Največja moč/št. vrtljajev (kW/min-1)

55/6200

66/4400–5400

81/4600–5600

Največji navor/št. vrtljajev (Nm/min-1)

95/3000–4300

160/1400–3500

175/1400–4000

EU6

EU6

EU6

neosvinčeni bencin,
ROŠ 95/91*

neosvinčeni bencin,
ROŠ 95

neosvinčeni bencin,
ROŠ 95

Emisijski razred
Vrsta goriva

Vozne lastnosti
Največja hitrost (km/h)

175

185

199

Pospešek 0–100 km/h (s)

14,9

11,0

9,6

– v mestu

5,8

6,0

6,1 (5,8)

– zunaj mesta

4,2

4,0

4,0 (4,1)

Poraba goriva 99/100 (l/100 km)

– kombinirana vožnja

4,8

4,7

4,8 (4,8)

Izpust CO2 (g/km)

109

107

110 (110)

Obračalni krog, premer (m)

10,4

10,4

10,4

Prenos moči
Pogon

pogon spredaj

pogon spredaj

pogon spredaj

Sklopka

hidravlična enolamelna
suha sklopka

hidravlična enolamelna
suha sklopka

hidravlična enolamelna sklopka
(dvojna koaksialna sklopka
z elektrohidravličnim krmiljenjem)

5-stopenjski ročni

5-stopenjski ročni

6-stopenjski ročni
(7-stopenjski DSG)

Masa praznega vozila
– v standardni različici, masa voznika 75 kg (kg)

1079

1133

1153 (1178)

Nosilnost – z voznikom in dodatno opremo (kg)

530

530

530

Skupna masa (kg)

1534

1588

1608 (1633)

560

570 (580)

Menjalnik

Masa

Priklopna obremenitev – prikolica brez zavor (najv. kg)

530

Priklopna obremenitev – prikolica z zavorami (najv. kg)
Karoserija

800

1000
Zunanje mere

2-prostorska, 5 sedežev, 5 vrat
0,302-0,309 odvisno od različice motorja

Koeficient upora Cw

1100

Dolžina (mm)

4257

Širina (mm)
Podvozje

1732

Višina (mm) s strešnimi nosilci/brez

Sprednja prema

McPhersonovi vzmetni nogi s spodnjima trikotnima vodiloma in stabilizatorjem

Zadnja prema

sestavljena ročična gred

Zavorni sistem

hidravlični dvokrožni diagonalni zavorni sistem z vakuumskim ojačevalnikom zavorne moči

Medosna razdalja (mm)

2470

Kolotek spredaj/zadaj (mm) – odvisno od različice motorja

1463; 1457/1457; 1451

Odmik od tal (mm)

135

notranje hlajenje kolutne zavore s plavajočim enobatnim zavornim sistemom

– zadnje zavore

Dimenzije notranjosti

bobnaste ali kolutne zavore; odvisno od različice motorja

Krmiljenje

neposredno krmilno gonilo z zobato letvijo in elektrohidravlično servo podporo

Platišča

5,0J x 14"; 6.0J x 15"

Pnevmatike

175/70 R14; 185/60 R15

Bočna razdalja spredaj/zadaj (mm)

1401/1386

Razpoložljiva višina prostora spredaj/zadaj (mm)

1021/967

Prostornina prtljažnika (najv. l)
– brez rezervne pnevmatike in če so naslonjala zadnjih sedežev v
pokončnem položaju/poklopljena

1021
1488

530 l
958

14,6°

13,1°

1463

1457

1958

1732

847

2470
4257

940

1386

– z rezervno pnevmatiko so vrednosti do 25 l nižje

1401

45

*Uporaba goriva z manjšim oktanskim številom lahko nekoliko
zmanjša moč motorja.
( ) Velja za različice z avtomatskim menjalnikom.

967

Prostornina rezervoarja (l)

		
Navedene vrednosti veljajo za standardni model
		 brez dodatne opreme.

530/1395

960

– sprednje zavore

1488/1467

