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Nová auta

·KODA OCTAVIA COMBI 4x4 PBOX
FAKTA
·KODA OCTAVIA 1.9 TDI 4x4
PBOX
PRO Rychlost, pruÏnost motoru
PROTI Kouﬁivost
Cena 29 631 Kã (PBOX) + cena vozu
0–100 km/h
nezji‰tûno
Nejvy‰‰í rychlost
nezji‰tûna
Spotﬁeba
nezji‰tûna
Emise CO2
nezji‰tûny
Hmotnost
nezji‰tûna
Motor
ﬁadov˘ ãtyﬁválec, 1896 cm3,
turbodiesel
V˘kon
143 koní v 4000 ot./min.
Toã. moment 320 Nm pﬁi 1900 ot.
CO SI O NùM MYSLÍME?
Instalace pﬁídavné ﬁídicí jednotky
poskytla dojem mnohem silnûj‰ího
motoru. Îivotnost a spolehlivost ale
ukáÏe aÏ ãas.

Povolené steroidy
Chiptuning od firmy UR Tuning je na naftové
Octavii znát, ale vtíravé otázky o Ïivotnosti
a spolehlivosti zÛstávají.
·koda Octavia 1.9 TDI 4x4 PBOX
CENA 29 631 Kã (PBOX) + cena vozu
V PRODEJI nyní
PROâ MùNIT NùCO, co automobilka povaÏuje za optimální? Proã
mûnit motoru charakteristiku,
kterou mu v˘robce nadûlil s ohledem na Ïivotnost a spotﬁebu? Tuto
otázku pravdûpodobnû vût‰ina
zákazníkÛ, kteﬁí se rozhodnou pro
chiptuning, ﬁe‰í aÏ na druhém
místû, protoÏe na tom prvním je
samozﬁejmû vidina vy‰‰ího v˘konu
i toãivého momentu. A kdyÏ se
hodnoty pohnou smûrem nahoru
o vût‰í neÏ malé mnoÏství, dá se
vy‰‰í spotﬁeba i krat‰í Ïivotnost
motoru snáze tolerovat. KaÏdopádnû i v chiptuningu platí, Ïe
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v˘bûr dodavatele úpravy by se mûl
ﬁídit pﬁedev‰ím jeho kvalitou, ne
cenou.
Pﬁídavnou jednotku PBOX od praÏské spoleãnosti UR Tuning jsme
vyzkou‰eli na nové ·kodû Octavia
1.9 TDI 4x4 (105 koní, 250 Nm).
PBOX zv˘‰il v˘kon na 143 koní
(+36 procent) a toãiv˘ moment se
vyhoupl z 250 na 320 Nm
(+28 procent). Nejprve jsme se
svezli se standardním autem.
Nejslab‰í verze 1.9 TDI Ïivostí
nikdy pﬁíli‰ nevynikala a námi
zkou‰en˘ automobil se navíc musel
vypoﬁádat je‰tû s nûjak˘mi tûmi
kilogramy navíc, protoÏe to byla
verze 4x4. I krátká jízda po Praze
staãila, abychom po zapojení
PBOXu poznali jasn˘ rozdíl v dyna-

PBOX se pﬁipojí k ﬁídicí jednotce stejnû jednodu‰e jako my‰ k poãítaãi.
mick˘ch vlastnostech auta, u kterého
se v˘raznû zmûnil v˘kon i pruÏnost
motoru. Se dvûma dospûl˘mi na palubû, ale s prázdn˘m kufrem reagovala Octavia 4x4 mnohem ostﬁeji
na plynov˘ pedál a pﬁi zrychlení
nás tlaãila do sedaãek s citelnû vût‰í
naléhavostí. Po chvilce jeÏdûní po
mûstû jsme se rozhodli vydat na dálnici a zde pomocí stopek provést
alespoÀ orientaãní mûﬁení pruÏného zrychlení. Ze 60 na 120 km/h
jsme se ve standardním reÏimu
(s odpojen˘m PBOXem) rozjeli za
13,5 s. S pﬁipojenou pﬁídavnou
jednotkou to auto zvládlo za
rovn˘ch 10 s. Hluãnost motoru se
nám zdála stejná, dramaticky se
nezv˘‰ila ani spotﬁeba. Podle údajÛ
rakouského dodavatele jednotek
PBOX vzroste prÛmûrná
spotﬁeba zhruba o pÛl

litru na 100 km. Zdálo se nám, Ïe
se zv˘‰ila kouﬁivost, i kdyÏ i to jsme
hodnotili pouze na‰imi smysly.
Instalace PBOXu se obejde bez
jak˘chkoli mechanick˘ch zásahÛ
do motoru, nikde se také nemuselo
nic vrtat nebo lepit. Modul
pﬁídavné jednotky se ve‰el do
prostoru mezi akumulátorem
a vzduchov˘m filtrem. Zástupce
spoleãnosti UR tuning tvrdí, Ïe po
instalaci PBOXu dojde pouze
k optimalizaci prÛbûhu v˘konu
a toãivého momentu v rámci
dan˘ch moÏností motoru, kter˘ má
zejména kvÛli emisím a daÀov˘m
sazbám odvozen˘m od v˘konu
(pouze v nûkter˘ch zemích) dostateãné limity. Automobilky to nerady
vidí a pﬁi po‰kození motoru hrozí
ztráta záruky. PBOX lze ale
v pﬁípadû potﬁeby snadno odpojit
a nezÛstanou Ïádné stopy…
Jízda s „naãipovan˘m“ autem na
mû udûlala dojem. Pocitovû bych se
nebál pﬁirovnat chování nejslab‰ího
tédeíãka 1.9 k motoru 2.0 TDI
PD. Na motorové brzdû
jsme ale nebyli,
takÏe opût pouze
pocit, i kdyÏ
dobr˘. Zda to
ale stojí za
ztrátu tovární
záruky
a pﬁípadné
zkrácení Ïivotnosti, to si
musíte rozhodnout sami.
Jan âern˘

