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SKODA 
SuperB II
Gamę nadwoziową superba II tworzą dwie 
wersje – charakterystyczny sedan, który 
tak naprawdę jest liftbackiem, ponieważ 
jego tylna klapa składa się z dwóch części, 
oraz prezentowane na zdjęciach, znacznie 
ładniejsze kombi. W lepiej wyposażonych 
odmianach tylna klapa jest sterowana 
elektrycznie (pilotem lub guzikiem na 
klapie). Co więcej, można zaprogramować 
górne maksymalne położenie, na wypa-
dek, gdyby ktoś miał niski garaż. 
W 2013 r. samochód został poddany mo-
dernizacji. Jej cechy charakterystyczne 
to zmieniona stylizacja przedniej  i tylnej 
części nadwozia – chodzi o szerszy grill 
i nowe lampy. Tylne są w technologii LED.
We wnętrzu po liftingu pojawiła się nowa, 
3- lub 4-ramienna kierownica i odświe-
żone wzory tapicerek. Niezmienne po-
zostały wymiary auta, a co za tym idzie 
również przestrzeń w kabinie pasażerskiej 
i bagażowej.
Lifting był okazją do wprowadzenia se-
ryjnego systemu start-stop do wszystkich 
wersji silnikowych. 
Na zdjęciach prezentujemy wersję sprzed 
modernizacji. Poszczególne elementy 
poszycia są bardzo dobrze spasowane. 
W zasadzie do nadwozia trudno mieć ja-
kiekolwiek zastrzeżenia. Uwagę zwracają 

Skoda superb II jest samochodem nie tylko wyjątkowo 
przestronnym, ale także bardzo funkcjonalnym. Tak jak 
poprzedniczka bazuje na technice vw passata, co przekłada 
się na niskie koszty części..

Historia modelu
 1934–1949: Historyczna skoda superb 

 2002–2006: Współczesna skoda superb I

solidne klamki, przyjemny odgłos zamy-
kania drzwi, amortyzator utrzymujący 
otwartą maskę (zamiast taniego pręta), itp.
W kwestii wykończenia wnętrza Skoda 
zrobiła olbrzymi krok do przodu. To, czy 
komuś przyjemniej będzie się siedziało 
w passacie czy w superbie, zależy wy-
łącznie od indywidualnych upodobań, 
ponieważ w żadnym z samochodów nie 
znajdziemy materiałów niskiej jakości, nie 
doszukamy się błędów montażowych czy 
kontrowersyjnych elementów stylistycz-
nych. Wszystko jest dość solidne, miłe 
w dotyku i dobrze spasowane. Drażni 
jedynie nieco zbyt wysoka pozycja fotela 
kierowcy. W mieście jest idealnie, ale w tra-
sie wielu kierowców z chęcią usiadłoby 
niżej niż pozwala na to zakres elektrycznej 
regulacji.

Diesel to podstawa
Najpopularniejszą jednostką w gamie 
jest dwulitrowy turbodiesel 2.0 TDI. 
Egzemplarze z początkowego okresu 
produkcji są wyposażone w starszą od-
mianę pompowtryskiwaczową. Nowsze 
mają już nowsze silniki common rail. Ich 
najważniejszym elementem jest zespół 
piezoelektrycznych wtryskiwaczy, który 

SkoDa Superb: WYbraNe WerSJe beNZYNoWe
1.4 TSI 1.8 TSI 2.0 TSI 3.6 FSI

 pojemność (cm3) 1390 1798 1984 3597
 moc (KM) 125 160 200 260
 prędkość maks. (km/h) 201 220 226 250
 przysp. 0-100 km/h (s) 10,5 8,8 7,8 6,5
 zuż. paliwa (l/100 km)  6,6 7,9 8,7 8,9

Skoda Superb: WYbraNe WerSJe WYSokoprĘŻNe
1.6 TDI CR 1.9 TDI PD 2.0 TDI PD 2.0 TDI CR 2.0 TDI CR

pojemność (cm3) 1598 1896 1968 1968 1968
moc (KM) 105 105 140 140 170
prędkość maks. (km/h) 189 190 205 207 222
przysp. 0-100 km/h (s) 12,5 12,5 10,2 10,1 8,8
 zuż. paliwa (l/100 km)  4,7 5,8 5,8 5,9 5,7

 deska rozdzielcza skody superb I

 2006–2010: Skoda superb I FL

 2008–2013: opisywany model superb II

 2013–2015: Skoda superb II FL

 od 2015: obecna generacja 

deska rozdzielcza skody superb III
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 Skoda superb II, 2008–2015

Deska rozdzielcza jest wykończona znacznie lepiej niż w tańszych  
modelach Skody, ale wciąż nie jest to poziom vw passata. Po latach widać,  
że zużywa się nieco szybciej niż w niemieckim odpowiedniku.

pracuje z maksymalnym ciśnieniem ok. 
1800 barów (pompowtryskiwacze osiągały 
ponad 2000 barów). Poddostawcą osprzę-
tu jest firma Bosch.
Silnik wyposażony jest w głowicę ze sto-
pów lekkich, dwa wałki rozrządu i 16 zawo-
rów. Producent zastosował jeden zębaty 
pasek rozrządu, który łączy wał korbowy 
z jednym wałkiem rozrządu. Drugi wałek 
napędzany jest od wałka pierwszego. 
Popychacze zaworowe wyposażone są 
w rolki zmniejszające tarcie o hydrauliczne 
kompensatory luzu. W dolnej części silnika 
znajdują się dwa wałki balansujące, które 
odbierają napęd od wału korbowego przez 
zazębienie stałe. Pokrywa silnika posiada 
dodatkowe struktury tłumiące hałas. 
Silnik 2.0 TDI CR, dysponujący stopniem 
sprężania 16,5:1, ma turbosprężarkę nowej 
generacji. W celu szybkiego przyrostu mo-
mentu obrotowego ustawia ona odpowied-
nio łopatki kierownicy po stronie wirnika 

turbiny. Silniki elektryczne sterują ustawie-
niem klap zawirowania, które umieszczone 
są w kolektorze ssącym, aby przepływające 
powietrze ciągle dopasowywać do aktual-
nego obciążenia i obrotów silnika. Silnik po 
pierwsze chętnie wchodzi na obroty, po 
drugie ma ich dość szeroki zakres – mniej 
więcej do 5000 obr./min.
Dwulitrowy TDI CR potrafi pracować ze 
zwiększonym aż do 60 procent udziałem 
recyrkulacji spalin, co prowadzi do obniże-
nia temperatury i mniejszego udziału tlenu 
w procesie spalania, a  w ten sposób do 
redukcji emisji tlenków azotu.
Najdroższym elementem układu wyde-
chowego jest katalizator utleniający  po-
łączony w jeden zespół z bezobsługowym 
(suchym) filtrem cząstek stałych; oba są 
umieszczone blisko silnika i dzięki temu 
szybko osiągają właściwą temperaturę pra-
cy. Jednostka 2.0 TDI CR spełnia standardy 
normy emisji EU 5.
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Skoda Superb: układ hamulcowy

Sedan/liftback

Sedan/liftback

Dł./szer./wys.: 484/182/146 cm, rozstaw osi: 276 cm.
Pojemność bagażnika: 565–1670 l

W zależności od potrzeb można otwierać samą pokrywę bagażni-
ka lub całą tylną klapę. W obecnym modelu Skoda zrezygnowała 
z tego rozwiązania i stała się zwykłym liftbackiem.

Wymiana tylnych klocków hamulco-
wych EPB, a także zacisku wymaga-
ją podłączenia urządzenia diagno-
stycznego i kalibracji zacisku EPB.

kombi

Dł./szer./wys.: 484/182/151 cm, rozstaw osi: 494 cm
Pojemność bagażnika: 605–1835 l

Superb 4x4

Dł./szer./wys.: 484/182/146 cm  
Rozstaw osi: 276 cm
Pojemność bagażnika: 565–1670 l

HaMuLCe prZedNIe – tarczowe wentylowane

HaMuLCe TYLNe – tarczowe z epb lub bez

SkoDa Superb: budowa zacisku epb

Z przodu producent wykorzystał 
rozwiązania firmy ATE. Minimal-
na średnica tarcz to 16 cali. Dzięki 
temu superb z najsłabszym 
silnikiem dysponuje równie do-
brą wydajnością hamulców, jak 
modele mocniejsze. Tarcze ha-
mulcowe wyposażono w układ 
osuszający ich powierzchnie 
w trakcie jazdy po mokrych na-
wierzchniach. Ponieważ podczas 
silnego deszczu, gdy kierowca 

Z tyłu superb wykorzystuje dla 
odmiany kompleksowe rozwią-
zania firmy TRW. Wybrane wersje 
mają z tyłu hamulce tarczowe 
wyposażone w elektromecha-
niczny hamulec postojowy 
uruchamiany przez naciśnięcie 
przycisku. Niestety – elek-
tryczny hamulec pomocniczy 

daje się kierowcom we znaki. 
Szwankuje m.in. jego włącznik 
– wytrzymuje ok. 100 tys. km, 
później nadaje się do wymiany.  
Z wiekiem coraz częściej zda-
rzają się także przypadki zużycia 
silniczków poruszających tłocz-
kami w zaciskach.

przez dłuższy czas nie hamował, 
film wodny na powierzchni 
tarcz może ujemnie wpływać 
na skuteczność hamulców, co 
pięć minut klocki hamulcowe 
automatycznie dotykają tarcz, 
by je minimalnie ogrzać i tym 
samym osuszyć. Proces nie jest 
przez kierowcę wyczuwalny. 
Podobne rozwiązania są obecnie 
stosowane także w większości 
samochodów konkurencji.

Sprzęgło 
wielopłytkowe 

Haldex.

Wersje nadWozia skody superb

Poprzednia generacja modelu miała silnik ustawiony 
wzdłużnie i opcjonalny stały napęd quattro – jak w audi 
A4. Superb II ma silnik ustawiony poprzecznie i napęd na 
tylne koła dołączany za pośrednictwem sprzęgła Haldex. 

SilniczEk
ElEktRyczny

1

zĘBAty PASEk 
nAPĘDOWy

2

PRzEkŁADniA  
FAlOWA

3

tŁOczEk 
HAMUlcOWy

4

1

2

3
4
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Skoda Superb II: elementy układu hamulcowego TeXTar

SILNIk LaTa produkCJI MoC poJeMNość 
SkokoWa

koD 
SILNIka

kLoCkI HaMuLCoWe 
prZedNIe*

kLoCkI HaMuLCWe
TYLNe*

1.4 TSI 07/08 - 05/15 125/92 1390 CAXC 2358701, 2358781, 2469602 2456301, 2391401, 2391481

1.6 TDI 09/10 - 05/15 105/77 1598 CAYC 2358701, 2358781, 2469602 2456301, 2391401, 2391481

1.8 TSI 03/09 - 05/15 152/112 1798 CDAB 2358701, 2358781, 2469602 2456301, 2391401, 2391481

1.8 TSI 03/08 - 05/15 160/118 1798 BZB 2358701, 2358781, 2469602 2456301, 2391401, 2391481

1.8 TSI 4x4 03/09 - 05/15 152/112 1798 CDAB 2358701, 2358781, 2469602 2391401, 2391481

1.8 TSI 4x4 11/08 - 05/15 160/118 1798 CDAA 2358701, 2358781, 2469602 2391401, 2391481

1.9 TDI 03/08 - 11/10 105/77 1896 BLS 2358701, 2358781 2456301, 2391401

2.0 TDI 03/08 - 05/10 140/103 1968 BMP 2358701, 2358781, 2469602 2391401, 2391481

2.0 TDI 07/08 - 05/15 170/125 1968 CBBB 2358701, 2358781, 2469602 2391401, 2391481

2.0 TDI 4x4 09/08 - 05/15 170/125 1968 CBBB 2358701, 2358781, 2469602 2391401, 2391481

2.0 TDI 16V 01/09 - 05/15 140/103 1968 BKD 2358701, 2358781, 2469602 2391401, 2391481

2.0 TDI 16V 4x4 11/10 - 05/15 140/103 1968 CFFB 2358701, 2358781, 2469602 2391401, 2391481

2.0 TSI 05/10 - 05/15 200/147 1984 CCZA 2358701, 2358781, 2469602 2391401, 2391481

3.6 FSI 4x4 11/08 - 05/15 260/191 3597 CDVA 2380101, 2380102, 2391402, 2391482

2.0 EcoBoost 07/10 - 12/14 240/176 TPWA 4 2414201 2449602

2.3 07/07 - 12/14 160/118 SEWA 4 2412301 2449602

2.5 ST 05/06 - 12/14 220/162 HUWA 5 2414201 2449602

Skoda Superb   paski wielorowkowe i napinacze   GaTeS
SILNIk LaTa produkCJI MoC koD L. CYL. paSek WIeLoroWkoWY NapINaCZ paSka

1.4 TSI 07/08 - 05/15 125/92 1390 CAXC 6PK1735 T38439

1.6 TDI 09/10 - 05/15 105/77 1598 CAYC 6PK1070 T38427

1.8 TSI 03/09 - 05/15 152/112 1798 CDAB 6PK1113 T39087

1.8 TSI 03/08 - 05/15 160/118 1798 BZB 6PK1113 T39087

1.8 TSI 4x4 03/09 - 05/15 152/112 1798 CDAB 6PK1113 T39087

1.8 TSI 4x4 11/08 - 05/15 160/118 1798 CDAA 6PK1113 T39087

1.9 TDI 03/08 - 11/10 105/77 1896 BLS 6PK1053 T38436

2.0 TDI 03/08 - 05/10 140/103 1968 BMP 6PK1070 T38427

2.0 TDI 07/08 - 05/15 170/125 1968 CBBB 6PK1070 T38427

2.0 TDI 4x4 09/08 - 05/15 170/125 1968 CBBB 6PK1070 T38427

2.0 TDI 16V 01/09 - 05/15 140/103 1968 BKD 6PK1070 T38427

2.0 TDI 16V 4x4 11/10 - 05/15 140/103 1968 CFFB 6PK1070 T38427

2.0 TSI 05/10 - 05/15 200/147 1984 CCZA 6PK1113 T39087

3.6 FSI 4x4 11/08 - 05/15 260/191 3597 CDVA 6PK1613 T38450

2.3 07/07 - 12/14 160/118 SEWA 4 6PK2245 T38204

2.5 ST 05/06 - 12/14 220/162 HUWA 5 5PK1095 T39116

SILNIk LaTa produkCJI MoC koD L. CYL. STaNdard

1.6 TDI 09/10 - 05/15 105/77 1598 CAYC DG-193

1.9 TDI 03/08 - 11/10 105/77 1896 BLS DG-177

2.0 TDI 03/08 - 05/10 140/103 1968 BMP DG-193

2.0 TDI 07/08 - 05/15 170/125 1968 CBBB DG-190, DG-193

2.0 TDI 4x4 09/08 - 05/15 170/125 1968 CBBB DG-190, DG-193

2.0 TDI 16V 01/09 - 05/15 140/103 1968 BKD DG-190, DG-193

2.0 TDI 16V 4x4 11/10 - 05/15 140/103 1968 CFFB DG-190, DG-193

2.0 TDCi 03/10 - 12/14 163/120 TXWA 4 DG-181

2.2 TDCi 03/08 - 12/12 175/129 Q4WA 4 DG-614

2.2 TDCi 07/10 - 12/14 200/147 KNWA 4 6PK1745

Skoda Superb: świece żarowe deNSo
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 SkoDa Superb – zawieszenie

nie wszyscy wiedzą, że w zależności od wyposażenia lub jako 
opcja zawieszenie może być obniżone o 15 mm lub podwyższo-
ne o 20 mm. Podwyższone zawieszenie ma także uterenowiona 
wersja combi outdoor.

na zdjęciach prezentuje-
my zawieszenie passata, 
które jest identyczne jak 
w skodzie superb, z tą 
różnicą, że wahacze są 
wykonane ze stopów lek-
kich. Silentbloki i sworznie 
są oczywiście wymienne. 

Zawieszenie przednie

Zawieszenie przednie
Zawieszenie tylne

Zawieszenie tylne
Poprzednia generacja superba ba-
zowała na passacie B5/B5 FL i miała 
zawieszenie wielowahaczowe. 
W tym modelu producent zdecy-
dował się na zastosowanie znacznie 
tańszego w naprawach systemu 
McPherson – dokładnie tak samo 
jak w passacie B6. Ciekawostką jest 
to, że w obu bliźniaczych modelach 
zastosowano wahacze  o identycz-
nym kształcie i wymiarach, ale 
w skodzie są one wykonane ze stali, 
a w passacie – ze stopów lekkich. 

Chodzi m.in. o ramę pomocniczą 
oraz wahacze. Różnica w wadze to 
ok. 4 kg na korzyść passata. 

Skoda superb – tak jak pas-
sat B6 została wyposażona 
w nową, czterowahaczową oś 
tylną. Poprzednia generacja 
modelu miała prostą belkę – 
praktycznie bezobsługową, ale 
jednak dość przestarzałą.  
Tu mamy już solidną porcję 
najnowocześniejszej techniki. 
Ale my dopatrzyliśmy się jeszcze 
jednej zalety – całość jest skon-
struowana tak, aby poszczególne 
elementy można było relatywnie 
prosto, szybko i tanio wymieniać.
Elementem nośnym jest solidna 
stalowa rama pomocnicza osa-
dzona na czterech poduszkach 
gumowo-stalowych o dużej ob-
jętości, co efektywnie redukuje 

drgania. Każde koło prowa-
dzone jest za pośrednictwem 
trzech wahaczy poprzecznych: 
wahacza dolnego, drążka 
korekcji zbieżności i wahacza 
górnego oraz jednego waha-
cza podłużnego. Koła łączy 
lekki stabilizator rurowy.

Przy kołach na osi przedniej znajdują 
się po cztery poprzeczne wahacze 
wykonane ze stopów aluminium 
oraz sprężyny śrubowe zintegrowane 
z dwururowymi amortyzatorami ga-
zowymi. Całość uzupełniona jest z każ-
dej strony imponujących rozmiarów 
zwrotnicą. Łączący oba koła stabilizator 
rurowy zamocowany jest na ramie po-
mocniczej osadzonej na poduszkach 
gumowych. Wielu użytkowników 
uważa, że taki układ całkowicie elimi-
nuje wpływy przedniego napędu na 
kierownicę oraz minimalizuje „nurko-
wanie” auta podczas hamowania.

Z tyłu w zwykłej skodzie 
superb I znajdziemy dwa 
rurowe wahacze, belkę 
skrętną, stabilizator, dwuru-
rowe amortyzatory gazowe. 
W wersji z napędem na czte-
ry koła na każde koło przypa-
da jeden wahacz poprzeczny 
i jeden wzdłużny. Oba koła 
połączone są oczywiście 
stabilizatorem.

 Skoda Superb I – zawieszenie

Dla porównania prezentujemy zawieszenie poprzedniej generacji 
skody superb. Jest to konstrukcja wielowahaczowa, przejęta wprost 
z passata B5/B5 Fl czy audi A4 B5.



67

auto-tip

Skoda Superb II: elementy zawieszenia SWaG

Skoda Superb: Łożyska koła opTIMaL

elementy układu 
kierowniczego 

elementy przedniego 
zawieszenia

elementy tylnego 
zawieszenia

Skoda Superb: aMorTYZaTorY

aMorTYZaTorY prZedNIe aMorTYZaTorY TYLNe
W skodzie superb II, podobnie jak w vw passacie B6 
znajdziemy z przodu klasyczne kolumny McPherson. 

Amortyzatory tylne są identyczne do wszystkich wersji nadwoziowych.  
Co więcej, amortyzatory S-Max-a pasują także do innych modeli:

Przed wymianą sprawdź,  
czy ktoś wcześniej nie pomylił 
końcówek i nie są zamienione 
stronami!

30 93 7593(l)
30 93 7594(l)

30 92 6045(l=P)

32 92 4122

32 93 2542(l)

30 92 4390(l=P)

30 93 8180(l)
30 93 8181(P)

30 93 4884(l=P)

30 93 2453(l=P)

30 93 6047(l=P)

30 92 9461 l=P

1

2

30 93 6735(l)
30 93 6736(P)

12

3

3

4

4

Przód: 101 017
(wszystkie wersje)

tył: 102 019
(napęd na przód)

tył: 101 017
(napęd 4x4)

Amortyzator: 
kyB 335808

Amortyzator tylny: 
l=P
kyB 349088
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SkoDa Superb: Silniki

1.4 TSI 1.8 TSI 2.0 TSI

Jednostka to konstrukcja z bezpośrednim 
wtryskiem benzyny i turbodoładowaniem. 
Jest powszechnie krytykowana za zbyt duże 
zużycie oleju. Problem wynika z niedopraco-
wanej konstrukcji pierścieni.

Ta sama konstrukcja co opisany obok 1.8 TSI 
i te same problemy z ponadnormatywnym 
zużyciem oleju. Rozwiązano je dopiero po 
2011 roku, wprowadzając na rynek nową 
generację tych silników.

Początkowo utrapieniem tego silnika były 
problemy z łańcuchowym rozrządem. Obec-
nie to już historia, bo na rynku pojawiło się 
dużo części zamiennych. Wymiana kosztuje 
ok. 1200–1400 zł. 

Dwulitrowy turbodiesel z zasilaniem common 
rail zadebiutował nieco wcześniej w audi A4. 
Pod maskę skody superb trafił z niewielkim 
opóźnieniem. To znacznie lepsza konstrukcja 
od starej z zasilaniem pompowtryskiwaczo-
wym. Trzeba jednak zaznaczyć, że w starszych 
egzemplarzach także pojawiają się problemy 
ze zużyciem modułu pompy oleju, który po 
zakupie używanego samochodu warto po 
prostu sprawdzić i ewentualnie zregenerować 
(producent wydłużył pechowy trzpień łączący 
zębatki, ale i tak przy większych przebiegach 
zaczyna się wyrabiać). Inną przypadłością jest 
pojawianie się opiłków w układzie zasilania. 
Pochodzą z pompy wysokiego ciśnienia pali-
wa. Na szczęście są to przypadki incydentalne, 
spotykane jak na razie głównie w najstarszych 
silnikach montowanych w audi.

Silniki skody superb budzą wiele kontrowersji. 
Wraz z prezentacją tego modelu producent 
postawił na nowoczesne konstrukcje. Silniki 
benzynowe FSI oraz FSI Turbo mają bezpo-
średni wtrysk benzyny. Ponieważ oznacza to 
kłopoty z przeróbkami na LPG, nie cieszą się 
one zbyt dużym zainteresowaniem na rynku 
wtórnym. W silnikach 1.8 TSI oraz 2.0 TSI aż 
do 2011 roku obserwuje się ponadto po-
nadnormatywne zużycie oleju, a w jedno-
stce 1.4 TSI problemy z rozrządem (awarie 
napinacza, rozciąganie łańcucha).
Dwie stare sprawdzone jednostki 1.9 TDI 
PD oraz 1.6 8V były produkowane 

w niewielkich ilościach jako uzupełnienie 
oferty. Pompowtryskiwaczowy turbodiesel 
oferowany na początku produkcji 2.0 TDI PD 
16V okazał się niewypałem. 
Godne polecenia są dopiero wprowadzone 
później silniki 2.0 TDI CR. Wszystkie są wy-
posażone w filtr cząstek stałych i spełniają 
wymagania normy EU 5. Poddostawcą układu 
wtryskowego jest Bosch. W wersjach 140 KM 
są to wtryskiwacze elektromagnetyczne, a w 
wersjach 170 KM – piezoelektryczne.
Rynek wtórny jest zdominowany przez diesle 
– dotyczy to starszych egzemplarzy. Wśród 
młodszych rośnie udział wersji benzynowych. 

2.0 TdI Cr2.0 TdI pd

Dwulitrowy turbodiesel z pompowtryskiwa-
czami słynie z awarii głowic i układu smarowa-
nia. Warto jednak zaznaczyć, że pod wspólną 
nazwą 2.0 TDI kryje się kilka różnych jedno-
stek. Oto uproszczony podział na trzy grupy. 

1. Najstarsze silniki 2.0 TDI PD 8V
Mają wiele wad, ale temat pompy ich nie 
dotyczy, bo cały dół tego silnika jest taki sam 
jak w 1.9 TDI, np., z kodem AWX.

2. Młodsze, popularne 2.0 TDI PD 16V
Właśnie w nich problemy z pompą są najwięk-
sze. Ale uwaga! Silniki 2.0 TDI PD 16V dzielą się 
na dwie grupy:
– Z awaryjną pompą, montowane gównie 
w passatach B6. Mają oznaczenia:
BHW, BMA, BKP, BMP, BLX, BVX, BLY, BVZ, BLR, 
BVY, AXX, BWA, BPY, BRE, BRF, BVG, BLB, BNA, 
BPJ, BPW.
– Z niezawodną pompą, stosowane m.in. 
w octavii II, golfie V, seacie leonie II. 

3. Najmłodsze silniki 2.0 TDI CR 16 V. 
Nie sprawiają już tylu problemów, ponieważ 
pompa olejowa z wałkami została przekon-
struowana i wyposażona w  dłuższy, bardziej 
wytrzymały zabierak. 

W silnikach 2.0 TDI 
PD psuje się łańcuch 
napędowy pompy 
oleju i wałek napę-
dowy przekładni.

Po modernizacji w 2.0 
TDI PD zamieniono 
łańcuch na zazębienie 
stałe, ale problemy 
z wałkiem pozostały.

Stare typy awaryjnej pompy
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auto-tip

SILNIk
rok 
produkCJI

MoC  
[kM/kW]

koD  
SILNIka

FILTr oLeJu FILTr paLIWa
FILTr  
poWIeTrZa

FILTr kabINoWY

1.6 TDCi 02/11 - 12/14 115/85 T1WA CH9657CECO  P11194 CA10356 CF9787 lub CFA10584
1.8 TDCi 01/07 - 12/10 100/74 FFWA PH9763   C10194 CA10356 CF9787 lub CFA10584
1.8 TDCi 05/06 - 12/14 125/92 QYWA PH9763   C10194 CA10356 CF9787 lub CFA10584
2.0 TDCi 11/07 - 12/14 115/85 KLWA CH9973AECO C9815ECO CA10356  CF9787 lub CFA10584
2.0 TDCi 05/06 - 12/14 130/96 AZWA CH9973AECO C9815ECO CA10356 CF9787 lub CFA10584

2.0 TDCi 05/06 - 12/14 140/103 QXWA CH9973AECO C9815ECO
lub C10778ECO CA10356 CF9787 lub CFA10584

2.0 TDCi 03/10 - 12/14 163/120 TXWA CH9973AECO C10778ECO CA10356  CF9787 lub CFA10584
2.2 TDCi 03/08 - 12/12 175/129 Q4WA CH9973AECO PS10288 CA11064 CF9787 lub CFA10584
2.2 TDCi 07/10 - 12/14 200/147 KNWA CH9973AECO PS10288 CA11064 CF9787 lub CFA10584
1.6 EcoBoost 02/11 - 12/14 160/118 JTWA PH10044 - CA10356 CF9787 lub CFA10584
2.0 05/06 - 12/14 145/107 AOWA PH9566 - CA10356 CF9787 lub CFA10584

W skodzie superb II filtr kabinowy jest umieszczony w desce rozdzielczej pod schowkiem przed nogami pasażera.

zdejmij pokrywę schowka przed  
nogami pasażera.

zdejmij osłonę dolnej części 
deski rozdzielczej. 

Odkręć pokrywę kasety  
filtra kabinowego.

Wysuń stary filtr i wsuń 
delikatnie nowy. zamknij 
pokrywę kasety.

SkoDa Superb: Wymiana filtra kabinowego

SKODA SUPERB: Filtry oleju, paliwa, powietrza i kabinowe FRAM

SKODA SUPERB II:              wycIERAczKI chAMPIOn EASyvISIOn

Zmień standardowe wycieraczki na płaskie pióra Easyvision Pasują do 90% samochodów  
w ramach 11 numerów części.

Firma Champion zachęca wszystkich kierowców do wymiany 
wycieraczek standardowych na wycieraczki płaskie Easyvision. 
Mocowanie Retro Clip ułatwia ich montaż do standardowych złącz 
stosowanych w większości ramion wycieraczek.

EF60 – płaska wycieraczka  
MULTI CLIP
Długość 60cm/24”
Pasuje do: strona kierowcy  
z załączoną złączką: CR1211

EF45 – płaska wycieraczka 
MULTI CLIP
Długość 45cm/18”
Pasuje do: strona pasażera  
z załączoną złączką: CR1211

STRONA KIEROWCY STRONA PASAŻERA


