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Nová generace vozu ŠKODA FABIA ve verzi Rally2
vstoupila do fáze testování
› Budoucí rallyový vůz vychází ze zcela nové generace vozu ŠKODA FABIA určené pro
běžné silnice, který právě vstupuje na mezinárodní trhy
› Probíhá rozsáhlý testovací program na asfaltových a šotolinových tratích
› Vůz značky ŠKODA, který mnohokrát získal titul mistra světa ve své kategorii, se během
120. roku působení společnosti v motorsportu připravuje na svoji další úspěšnou etapu
Mladá Boleslav, 20. srpna 2021 – ŠKODA Motorsport intenzivně vyvíjí rallyovou verzi zcela
nového modelu ŠKODA FABIA. První prototyp budoucí verze Rally2 vozu ŠKODA FABIA byl
již testován na asfaltových a šotolinových tratích v České republice, Francii a ve Španělsku.
Na světové trhy právě přichází nová generace modelu ŠKODA FABIA. Stejně jako je tomu u
sériové verze, tak i odvozený rallyový speciál přechází ze třetí na čtvrtou generaci a ŠKODA
Motorsport již zahájila testování budoucího vozu ŠKODA FABIA ve verzi Rally2. První prototyp se
nedávno představil na šotolinových a asfaltových rychlostních tratích v České republice, Francii a
ve Španělsku.
„Zcela nový vůz ŠKODA FABIA pro kategorii Rally2 vstoupil do fáze vývoje a testování. Naši
technici naštěstí mohou stavět na rozsáhlém know-how a zkušenostech z probíhajícího projektu
ŠKODA FABIA Rally2 evo, který je stále velmi úspěšný po celém světě,“ komentuje situaci Michal
Hrabánek, vedoucí ŠKODA Motorsport.
Od dubna 2015 získala ŠKODA FABIA více rallyových trofejí než kterýkoliv jiný vůz této kategorie.
Počínaje verzí označovanou R5, která byla později přejmenována na Rally2, nasbíral český
rallyový vůz do dnešního dne devět titulů v podpůrných kategoriích FIA Mistrovství světa v rallye,
zvítězil v mnoha regionálních a národních mistrovstvích, získal téměř 1400 vítězství v absolutním
pořadí i ve své třídě a téměř 3300 umístění na stupních vítězů po celém světě. Rallyová verze vozu
ŠKODA FABIA je úspěšná i z obchodního hlediska. ŠKODA Motorsport již prodala více než 400
kusů variant R5, Rally2 a Rally2 evo.
Nová generace vozu ŠKODA FABIA ve verzi Rally2 je podle předpisů FIA opět poháněna
zážehovým přeplňovaným motorem o objemu 1,6 litru, který je spojen s pětistupňovou sekvenční
převodovkou a pohonem všech kol s mechanickými diferenciály.

Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Zbyněk Straškraba, Komunikace Motorsportu
T +420 605 293 168
zbynek.straskraba@skoda-auto.cz
http://skoda-motorsport.com
ŠKODA Motorsport na sociálních sítích:
Facebook
YouTube

Twitter
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Fotografie a video k tématu:
Video: Nová generace vozu ŠKODA Fabia ve verzi
Rally2
Toto video přináší první záběry z testování verze Rally2
nové generace vozu ŠKODA FABIA. V následujících
měsících čeká vývojový vůz další testování na
šotolinových a asfaltových tratích.
Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

Nová generace vozu ŠKODA Fabia ve verzi Rally2
ŠKODA FABIA, která si v uplynulých šesti letech získala
pověst nejúspěšnějšího rallyového vozu své kategorie,
přechází v provedení Rally2 na novou generaci
vycházející ze zcela nového sériového modelu ŠKODA
FABIA.
Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA Motorsport:
ŠKODA je v motoristickém sportu úspěšná už od roku 1901. Ať už na okruzích, nebo při automobilových soutěžích –
ŠKODA slavila vítězství a zisky titulů po celém světě. Mezi historické úspěchy patří vítězství v Evropském mistrovství
cestovních vozů 1987 a zisk několika titulů FIA Mistrovství světa v rallye kategorie WRC2. V průběhu let zákaznické
týmy ŠKODA vybojovaly mnoho národních mistrovství a také několik titulů ve FIA Mistrovství Evropy v rally (ERC),
Intercontinental Rally Challenge (IRC), mistrovství Afriky FIA African Rally Championship (ARC), mistrovství Severní
a Střední Ameriky FIA North American and Central American Rally Championship (NACAM), mistrovství Jižní Ameriky
FIA South American Rally Championship (CODASUR) a v asijsko-pacifickém poháru FIA Asia-Pacific Rally
Championship (APRC). Týmy ŠKODA také vítězily ve svých třídách v nejstarší a nejznámější rallye na světě –
legendární Rallye Monte-Carlo, která se poprvé jela v roce 1911.
V roce 2009 vzala ŠKODA FABIA SUPER S2000 rallyovou scénu útokem. Následující sezónu rallyový speciál
s pohonem všech kol a dvoulitrovým atmosférickým motorem získal 50 národních a mezinárodních titulů po celém
světě. Tehdy to byla nejúspěšnější kapitola historie motorsportu ŠKODA, avšak jen do okamžiku, než přišel nástupce.
ŠKODA FABIA R5, postavená na základě sériového modelu, byla vybavena pohonem všech kol a přeplňovaným
motorem 1,6 litru. Mezinárodní automobilová federace FIA ji homologovala 1. dubna 2015. Dále zdokonalená ŠKODA
FABIA R5 evo (homologace 1. dubna 2019) pokračovala v dlouhé úspěšné závodní tradici ŠKODA Motorsport.
Z důvodu změn v předpisech došlo v roce 2020 k přejmenování vozu na ŠKODA FABIA Rally2 evo.
Úspěšný příběh vozu ŠKODA FABIA R5 začal v roce 2016, kdy Esapekka Lapi (FIN) získal jezdecký titul v kategorii
WRC2 FIA Mistrovství světa v rally. Následující rok stejný titul v kategorii WRC2 vyhrál Pontus Tidemand (S) a ŠKODA
Motorsport k němu přidala ve stejné kategorii titul výrobců. V roce 2018 se v kategorii WRC2 stal mistrem světa tovární
jezdec ŠKODA Jan Kopecký. Rok 2019 byl doposud nejúspěšnější v historii ŠKODA Motorsport. Kalle Rovanperä
a Jonne Halttunen (FIN/FIN) vyhráli tituly mistrů světa v kategorii WRC2 Pro pro jezdce a spolujezdce a současně
pomohli získat titul mistra světa v kategorii výrobců pro tým ŠKODA Motorsport. V roce 2020 v kategorii WRC2
vybojoval týmový titul tým Toksport WRT, který je zákaznickým týmem ŠKODA.
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ŠKODA AUTO
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“;
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s
elektrickým pohonem zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě;
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské značky v Indii, Rusku a severní Africe;
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA,
SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV a KUSHAQ;
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů;
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky;
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem;
› zaměstnává celosvětově přes 43 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.

