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ŠKODA SUPERB SCOUT: een multifunctionele lifestyle-
break voor elk terrein 
 

› SUPERB SCOUT enkel verkrijgbaar met de krachtigste benzine- en dieselmotor in het 

gamma 

› Nieuw uitrustingsniveau van het topmodel geniet steeds meer populariteit 

› Nieuwe versie van ŠKODA’s vlaggenschip combineert enorme hoeveelheid ruimte en 

grote flexibiliteit met vierwielaandrijving en Rough-Road Pack 

 

Een SUPERB voor elke gelegenheid: de SCOUT-variant van het vlaggenschip van ŠKODA 

heeft zichzelf gevestigd als een integraal deel van het productgamma sinds hij in de zomer 

van 2019 werd geïntroduceerd. De multifunctionele lifestyle-break is vooral populair in 

Scandinavische landen. In Zweden en Noorwegen wordt al één SUPERB op negen besteld 

met de stoere, avontuurlijke look. Na de OCTAVIA, KODIAQ en KAROQ is de SUPERB het 

vierde model dat de SCOUT-behandeling krijgt. Hij maakt indruk met zijn enorme 

hoeveelheid ruimte en veelzijdigheid in combinatie met vierwielaandrijving, het Rough-Road 

Pack en de keuze aan krachtige motoren. 

 

Sinds half 2019 biedt ŠKODA de derde generatie van zijn vlaggenschip aan in een stoere SCOUT-

versie, waarmee hij de eerste SUPERB is die recht heeft op deze behandeling. De constructeur 

bouwt daarmee verder op een traditie van SCOUT-afgeleiden zoals de OCTAVIA SCOUT, 

KODIAQ SCOUT en KAROQ SCOUT. De SUPERB SCOUT, die enkel als break verkrijgbaar is, 

richt zich op offroad-flair en trekt zich aardig uit de slag op ruwer terrein dankzij de stoere 

koetswerkaanpassingen, standaard vierwielaandrijving en het Rough-Road Pack, dat de 

bodemvrijheid met 15 millimeter vergroot en dat bescherming onderaan de wagen biedt voor de 

motor en het onderstel. Dankzij de grootste koffer van zijn segment, die 660 tot 1.950 liter groot is, 

kan hij ook grote outdooruitrusting zoals mountainbikes of andere sportuitrusting naar meer 

afgelegen locaties vervoeren. Met een sleepvermogen van 2.200 kilo is de SUPERB SCOUT 

bovendien uiterst geschikt voor het slepen van boot- en paardenaanhangers, caravans en 

dergelijke meer. 

 

De voordelen van vierwielaandrijving, zelfs op droge wegen 

De vierwielaandrijving die standaard is op de SUPERB SCOUT biedt niet alleen enorme voordelen 

bij ritten naast het gebaande pad, zoals op grind, slijk en met sneeuw bedekte hellingen. Door 

zowel de voor- als de achteras aan te drijven vergroten de trekkracht en de rijstabiliteit in talrijke 

situaties, zelfs op droog asfalt. Als de voorwielen onder normale rijomstandigheden trekkracht 

zouden verliezen, dan stuurt een elektronisch geregelde hydraulische meerschijvenkoppeling van 

de vijfde generatie automatisch in milliseconden een deel van het aandrijfkoppel naar de 

achterwielen. Op die manier is de aandrijving gegarandeerd en gaat het vermogen steeds naar 

waar het nodig is zonder dat de bestuurder iets moet doen. Indien nodig kan tot 90 procent van het 

vermogen naar de achteras worden gestuurd. Er kan zelfs tot 85 procent naar één enkel wiel gaan. 

Een elektronische regeleenheid laat deze automatische tussenkomst optreden bij ook maar het 

minste snelheidsverschil tussen de assen. Informatie zoals het motortoerental, de positie van het 

gaspedaal, de wielsnelheid, de stuurhoek en acceleratie in dwars- en langsrichting worden ook 

geregistreerd en verwerkt. Bij uitrollen, lage belasting of normaal rijden in een rechte lijn gaat de 

kracht hoofdzakelijk via de vooras naar de weg. 
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Stoere koetswerkaanpassingen en een interieur met speciale decoratieve elementen en bekleding 

De opmerkelijke avontuurlijke look van de ŠKODA SUPERB SCOUT biedt talrijke visuele 

highlights. Naast de stoere bumpers voor- en achteraan wordt hij gekenmerkt door een 

bescherming van de wagenbodem in aluminiumeffect en extra kunststofpanelen ter bescherming 

van de wielkasten, de zijschorten en het onderste deel van de deuren. De dakrails en zijdelingse 

raamkaders zijn met chroom gesierd terwijl de buitenspiegelkappen glanzen met een 

aluminiumlook. De optionele tweekleurige 18-duimse lichtmetalen velgen Braga of de nieuwe 

tweekleurige 19-duimse lichtmetalen velgen Manaslu benadrukken de stoere uitstraling van de 

auto. Het interieur heeft eveneens een typische SCOUT-stijl. Het wordt gekenmerkt door speciale 

decoratieve elementen in houtlook, stoelen met een specifieke stoffen bekleding met 

contrasterende stiknaden of, als optie, een combinatie van alcantara en leder. De zeer genereuze 

hoeveelheid ruimte en de grote veelzijdigheid maken de SUPERB SCOUT even geschikt voor 

lifestylegerichte en sportieve doelgroepen als voor gezinnen, en hij is ook de perfecte 

langeafstandswagen voor fleetklanten. 

 

Krachtige maar efficiënte motoren 

De ŠKODA SUPERB SCOUT is enkel verkrijgbaar met de krachtigste diesel- en benzinemotor van 

het gamma. De 2.0 TDI-dieselmotor ontwikkeld 140 kW (190 pk) en een maximumkoppel van 400 

Nm. De 2.0 TSI-benzinemotor pakt uit met een vermogen van 200 kW (272 pk) en heeft een 

maximumkoppel van 350 Nm. Naast de standaard vierwielaandrijving komen beide modellen ook 

met een 7-traps DSG en zijn ze bijzonder efficiënt dankzij de Stop/Starttechnologie en 

remenergierecuperatie. Een aanvullende Off-Road-modus in het Driving Mode Select-menu 

ondersteunt rijden in ruwer terrein. De adaptieve ophanging Dynamic Chassis Control (DCC) is een 

optie. 

 

Een traditie van SCOUT-varianten 

Er is bij ŠKODA een traditie van stoere SCOUT-modellen met offroad-flair bij ŠKODA. In 2006 

introduceerde ŠKODA de tweede generatie van zijn OCTAVIA voor het eerst met een avontuurlijke 

look. Sindsdien zijn SCOUT-modellen een permanent gegeven geweest in het OCTAVIA-gamma. 

In 2017 breidde ŠKODA zijn SCOUT-familie uit naar het SUV-segment, eerst met de KODIAQ en 

een jaar later ook met de KAROQ SCOUT. 

 

Full-ledmatrixkoplampen bijzonder populair bij SCOUT-klanten 

De optionele full-ledmatrixkoplampen zijn een bijzonder populaire optie onder eigenaars van de 

ŠKODA SUPERB SCOUT. Het intelligente systeem, dat de grootlichten permanent ingeschakeld 

kan laten zonder andere weggebruikers te verblinden, is tot op heden besteld op 93 procent van 

alle geleverde exemplaren. Andere opties die bijzonder populair zijn gebleken zijn onder meer de 

alcantara en lederen stoelbekleding, die door 84 procent van de SCOUT-klanten wordt gekozen, en 

de trekhaak, die op 76 procent van alle bestelde exemplaren zit. Dat laatste is weinig verrassend 

gezien het sleepvermogen van het model. 87 procent van alle SCOUT-rijders koos verder voor de 

brandstofefficiënte 2.0 TDI terwijl 13 procent de 2.0 TSI bestelde. Bijna de helft van alle SUPERBs 

SCOUT – 48 procent om precies te zijn – wordt geleverd met de 19-duimse lichtmetalen velgen 

Manaslu. De standaard 18-duimsvelgen Braga zijn goed voor 27 procent en de overige 25 procent 

kiest voor de antracietkleurige versie ervan. De meest populaire kleur voor de ŠKODA SUPERB 

SCOUT is Lava Blue, gevolgd door Moon White en Quartz Grey. De nieuwe metaalkleur Tangerine 

Orange die op de vierde plaats staat is exclusief op de SUPERB SCOUT verkrijgbaar. 
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Verdere informatie: 

Catherine Van Geel 

PR Manager 

T. : 02/233 78 48  

M.: 0495 584 190  

catherine.van.geel@dieteren.be 

www.skoda-press.be 

 

 

 

   



PERSBERICHT 
Pagina 4 van 4 

s.a. D’Ieteren n.v. 
Division/Afdeling SKODA Import 
Public Relations 
Industriepark Guldendelle 
Arthur De Coninckstraat 3 
3070 Kortenberg 

ŠKODA AUTO 
› is this year celebrating 125 years since the company was founded during the pioneering era of the automobile in 

1895, making it one of the longest-established car manufacturers in the world. 
› currently offers its customers nine passenger-car series: the CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, KAROQ, 

KODIAQ, as well as the KAMIQ and the SUPERB. 
› delivered 1.24 million vehicles to customers around the world in 2019. 
› has belonged to Volkswagen Group since 1991. The Volkswagen Group is one of the most successful vehicle 

manufacturers in the world. In association with the Group, ŠKODA AUTO independently develops and manufactures 
vehicles, as well as components such as engines and transmissions.   

› operates at three locations in the Czech Republic; manufactures in China, Russia, Slovakia, Algeria and India mainly 
through Group partnerships, as well as in Ukraine and Kazakhstan with local partners. 

› employs over 42,000 people globally and is active in more than 100 markets. 
› is pressing ahead with the transformation from a traditional car manufacturer to the ‘Simply Clever company for the 

best mobility solutions’ as part of the ŠKODA 2025 Strategy. 

 

 

 

 

 

 

 


