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–  Motory s emisnou normou Euro 6 – Nový Amarok Nový Amarok  –  Motory s emisnou normou Euro 6  –

Motory s emisnou normou Euro 6.

Naftové motory 3.0 TDI s výkonom 150 kW (204 k) s SCR/AdBlue®4) 3.0 TDI s výkonom 165 kW (224 k) s SCR/AdBlue®4)

Konštrukcia/ventilov na valec naftový motor V6/4 naftový motor V6/4

Vstrekovanie/prepĺňanie priame vstrekovanie/turbokompresor priame vstrekovanie/turbokompresor

Objem v cm3 2 967 2 967

Max. výkon v kW (k) pri ot./min. 150 (204) pri 3 000 – 4 500 165 (224) pri 3 000 – 4 500

Max. krútiaci moment v Nm pri ot./min. 500 pri 1 250 – 3 000 550 pri 1 400 – 2 750

Druh paliva nafta, min. 51 CZ podľa normy DIN EN 590 nafta, min. 51 CZ podľa normy DIN EN 590

Prevodovka 8-stupňová automatická prevodovka 8-stupňová automatická prevodovka

Druh pohonu permanentný pohon všetkých kolies 4MOTION permanentný pohon všetkých kolies

Podrobné vysvetlenie poznámok pozrite na strane „Poznámky”.
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–  Spotreba paliva, emisie CO2 a jazdné výkony  –  Nový Amarok Nový Amarok  –  Spotreba paliva, emisie CO2 a jazdné výkony  –

Spotreba paliva, emisie CO2 a jazdné výkony.

BMT = BlueMotion Technology

Podrobné vysvetlenie poznámok pozrite na strane „Poznámky“.

Amarok s dvojitou kabínou

Motor Druh pohonu Prevodovka Maximálny 

výkon

v kW (k)

Emisná 

norma

Spotreba paliva2), 3)

v obci/mimo obce/kombi-

novaná, v l/100 km

Emisie CO2
3)

kombinované v g/km

Zrýchlenie

0 –100 km/h (s)

Max. rýchlosť

v km/h

3.0 l V6 TDI BMT 4MOTION 8-stupňová automatická prevodovka 150 (204) Euro 6 8,6 – 8,3/7,3 – 7,1/7,8 – 7,5 204 – 196 9,1 – 9,0 186 – 184

3.0 l V6 TDI BMT 4MOTION 8-stupňová automatická prevodovka 165 (224) Euro 6 8,6/7,3/7,8 204 – 203 8,0 – 7,9 193 – 191



–  Hmotnosti  –  Nový Amarok Nový Amarok  –  Hmotnosti  –

Hmotnosti.

BMT = BlueMotion Technology

Detailné informácie o jednotlivých poznámkach nájdete na strane Poznámky.

Amarok s dvojitou kabínou

Motor Druh pohonu Prevodovka Maximálny 

výkon

v kW (k)

Emisná 

norma

Celková 

povolená 

hmotnosť

v kg

Pohoto-

vostná 

hmotnosť 

minimálne5)

v kg

Užitočná 

hmotnosť 

maximum 

– minimum5)

v kg

Najväčšia prípustná 

hmotnosť na nápravu 

vpredu/vzadu

v kg

Hmotnosť 

prívesu pri 

stúpaní 12 % 

brzdený/

nebrzdený

v kg

Povolená 

hmotnosť 

jazdnej súpravy 

pri stúpaní 

12 %

v kg

Amarok s dvojitou kabínou s listovými pružinami 2+1

3.0 l V6 TDI BMT 4MOTION 8-stupňová automatická prevodovka 150 (204) Euro 6 2 920 2 128 792 – 545 1 445/1 630 3 5006)/750 6 000

3.0 l V6 TDI BMT 4MOTION 8-stupňová automatická prevodovka 165 (224) Euro 6 2 920 2 078 842 – 545 1 445/1 630 3 5006)/750 6 000

Amarok podvozok s dvojitou kabínou s listovými pružinami 3+2

3.0 l V6 TDI BMT 4MOTION 8-stupňová automatická prevodovka 150 (204) Euro 6 3 080 2 145 935 – 551 1 445/1 860 3 300/750 6 000

3.0 l V6 TDI BMT 4MOTION 8-stupňová automatická prevodovka 165 (224) Euro 6 3 080 2 095 985 – 549 1 445/1 860 3 300/750 6 000



Nový Amarok  –  Hmotnosti  ––  Hmotnosti  –  Nový Amarok

Hmotnosti.

BMT = BlueMotion Technology

Podrobné vysvetlenie poznámok pozrite na strane „Poznámky“.

Amarok s dvojitou kabínou

Motor Druh pohonu Prevodovka Maximálny 

výkon

v kW (k)

Emisná 

norma

Celková 

povolená 

hmotnosť

v kg

Pohoto-

vostná 

hmotnosť 

minimálne5)

v kg

Užitočná 

hmotnosť 

maximum 

– minimum5)

v kg

Najväčšia prípustná 

hmotnosť na nápravu 

vpredu/vzadu

v kg

Hmotnosť 

prívesu pri 

stúpaní 12 % 

brzdený/

nebrzdený

v kg

Povolená 

hmotnosť 

jazdnej súpravy 

pri stúpaní 

12 %

v kg

Amarok podvozok s dvojitou kabínou s listovými pružinami 2+1 

3.0 l V6 TDI BMT 4MOTION 8-stupňová automatická prevodovka 150 (204) Euro 6 2 920 2 010 910 – 743 1 445/1 630 3 5006)/750 6 000

Amarok podvozok s dvojitou kabínou s listovými pružinami 3+2

3.0 l V6 TDI BMT 4MOTION 8-stupňová automatická prevodovka 150 (204) Euro 6 3 080 2 027 1 053 – 886 1 445/1 860 3 300/750 6 000



–  Rozmery  –  Nový Amarok Nový Amarok  –  Rozmery  –

Rozmery.

Všetky uvedené rozmery sa vzťahujú na vozidlá so sériovou výbavou. Kvôli výrobným toleranciám/rozmerom pneumatík/typu podvozka sa skutočné rozmery môžu mierne líšiť od uvedených hodnôt. Informácie o nájazdových uhloch a prejazdovom uhle sa vzťahujú na vozidlo s celkovou povolenou hmot-

nosťou. Obrázky vozidiel nie sú v presnej mierke.

Amarok s dvojitou kabínou Amarok s dvojitou kabínou Chassis
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výška vozidla: brodivosť (mm) 500

– s voliteľným oblúkom styling bar (chrómovaným) (mm) 1 878 minimálny priemer otáčania (m) 12,95

– s voliteľnou strechou hardtop (mm) 1 844

plocha ložného priestoru (m2) 2,52 

brodivosť (mm) 500

minimálny priemer otáčania (m) 12,95



–  Parametre pneumatík  –  Nový Amarok Nový Amarok  –  Parametre pneumatík  –

Parametre pneumatík.

Nie je možné objednať konkrétnu značku pneumatík z dôvodu logistických a výrobných procesov.

Amarok s dvojitou kabínou

Letné pneumatiky  Rozmer Valivý odpor Priľnavosť za mokra Vonkajší valivý hluk Hlučnosť

245/65 R 17 C B 72 – 71 dB  

255/60 R 18 C B – A 73 – 72 dB  

255/55 R 19 C B – A 73 – 72 dB  

255/50 R 20 C B 72 dB  

Zimné pneumatiky  Rozmer Valivý odpor Priľnavosť za mokra Vonkajší valivý hluk Hlučnosť

245/65 R 17 E E – B 73 – 70 dB  –  

 Vplyv na spotrebu paliva – správny typ pneumatík pomáha šetriť palivo.

 Priľnavosť za mokra – kratšia brzdná dráha zvyšuje bezpečnosť.

 Hlučnosť – tichšia pneumatika zvyšuje komfort jazdy a má pozitívny efekt na životné prostredie kvôli nižšej hladine hluku.



–  Poznámky  –  Nový Amarok Nový Amarok  –  Poznámky  –

Poznámky.

1) (Poznámka nie je použitá v tomto dokumente.)

2) Objem palivovej nádrže cca 80 l, AdBlue® cca 13 l.

3) Uvedené hodnoty spotreby paliva a emisií boli stanovené v súlade s predpísaným spôsobom merania. Údaje sa nevzťahujú na konkrétne vozidlo a nie sú súčasťou ponuky a slúžia len na účely porovnania medzi rôznymi typmi 

vozidiel. Spotreba paliva a emisie CO2 jednotlivých vozidiel nezávisia len od hospodárneho využitia paliva, ale sú rovnako ovplyvnené aj štýlom jazdy a inými netechnickými faktormi (počasie a podmienky v premávke). Okrem 

toho zvláštna výbava a príslušenstvo (namontované doplnky, pneumatiky atď.) môžu zmeniť parametre vozidla ako hmotnosť, valivý odpor pneumatík a aerodynamický odpor, a tým ovplyvňovať spotrebu paliva a jazdné výkony. 

Keď sú spotreba paliva a emisie CO2 uvedené v rozpätí, údaje závisia od veľkosti pneumatík a doplnkovej výbavy. 

4) Tento motor je vybavený viacstupňovým systémom úpravy výfukových plynov (časticový filter a katalyzátor SCR). Katalyzátor SCR (SCR = selektívna katalytická redukcia) selektívne konvertuje oxidy dusíka (NOX) vo výfukových 

plynoch na dvojmocný dusík (N2) a vodu (H2O). Táto konverzia sa uskutočňuje pomocou synteticky vyrobeného vodného roztoku močoviny AdBlue® (ISO 22241-1/AUS 32), ktorý je naplnený v osobitnej nádrži. Podľa typu vozidla 

musí zákazník sám dopĺňať AdBlue® alebo ho nechať doplniť v autorizovanom servise medzi servisnými intervalmi.

5) Uvedená pohotovostná hmotnosť vozidla zahŕňa 68 kg pre vodiča a 7 kg pre batožinu, všetky prevádzkové kvapaliny a palivovú nádrž naplnenú na 90 % v zmysle smernice EÚ 92/21/ES alebo 97/27/ES v platnom znení.

Voliteľná výbava alebo línie výbavy môžu ovplyvniť pohotovostnú hmotnosť. Presná užitočná hmotnosť, ktorá predstavuje rozdiel medzi celkovou povolenou hmotnosťou a pohotovostnou hmotnosťou, sa dá zistiť iba 

odvážením konkrétneho vozidla.

6) Povolená hmotnosť prívesu 3 500 kg, keď je pohotovostná hmotnosť vozidla nižšia ako 2 360 kg. Inak je povolená hmotnosť prívesu 3 200 kg.



–  Všeobecné a doplňujúce informácie  –  Nový Amarok Nový Amarok  –  Všeobecné a doplňujúce informácie –

Všeobecné a doplňujúce informácie.

Vozidlá vyobrazené v tomto dokumente môžu byť vybavené doplnkovou výbavou za príplatok.

Všetky modely Amarok sú klasifikované ako úžitkové vozidlá. Napriek tejto klasifikácii môže byť Amarok zdaňovaný ako osobné vozidlo. Volkswagen AG nemá vplyv na posúdenie klasifikácie pre daň z motorových vozidiel. 

Prosím, berte do úvahy, že niektoré uvedené prvky doplnkovej výbavy môžu byť viazané na špecifické kombinácie a/alebo nedajú sa kombinovať alebo môžu podliehať zákonným požiadavkám. Volkswagen sa výslovne zrieka 

zodpovednosti v spojení so zneužitím prvkov výbavy. 

Rozličné prvky špeciálnej a voliteľnej výbavy môžu viesť k predĺženiu dodacej lehoty vozidla. Prosím, konzultujte vaše individuálne požiadavky s vaším predajcom Volkswagen Úžitkové vozidlá. Iba váš predajca Volkswagen 

Úžitkové vozidlá vie preveriť požiadavky pre určitú kombináciu výbavy, ako aj overiť presnosť a správnosť údajov v objednávacom systéme. 

TDI® a 4MOTION® sú registrované ochranné známky skupiny Volkswagen AG a iných spoločností skupiny Volkswagen v Nemecku a iných krajinách. Skutočnosť, že nejaké označenie v tomto dokumente nemá symbol®, 

si nemožno vykladať tak, že toto označenie nie je registrovanou ochrannou známkou a/alebo nemožno ho použiť bez súhlasu spoločnosti Volkswagen AG. 

Názov produktu AdBlue® je registrovanou ochrannou známkou nemeckého združenia automobilového priemyslu VDA (Verband der Automobilindustrie e.V). iPod/iPhone sú registrované ochranné známky Apple Computer 

International.

Naše vozidlá sú sériovo vybavené letnými pneumatikami. V niektorých štátoch je v zimnom období zákonom predpísané používanie zimných pneumatík M+S alebo celoročných pneumatík. Váš predajca Volkswagen Úžitkové 

vozidlá vám rád poradí pri výbere vhodných pneumatík. 

Všetky detaily v tomto dokumente sa vzťahujú na výbavu pre nemecký trh a zodpovedajú informáciám dostupným v čase tlače. Zmeny sú vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.

Doplňujúce informácie:

Servisné údaje Volkswagen sú rozdelené na „výmenu oleja“ a „kontrolnú prehliadku“. Indikátor servisného intervalu na displeji v združenom prístroji vás upozorňuje na najbližší servis.

Servisné intervaly:

– Výmena oleja: podľa flexibilného indikátora servisného intervalu, najneskôr každé 2 roky pri servisnej prehliadke alebo po 40 000 km, podľa toho, čo nastane skôr.

– Kontrolná prehliadka: prvá prehliadka po 2 rokoch alebo 40 000 km, podľa toho, čo nastane skôr; potom každé 2 roky alebo 40 000 km, podľa toho, čo nastane skôr.

Odovzdanie a recyklácia po skončení životného cyklu vozidla:

Volkswagen spĺňa požiadavky modernej spoločnosti a zohľadňuje ich pri konštrukcii a výrobe všetkých svojich nových produktov. To sa prirodzene týka aj ochrany životného prostredia a šetrenia zdrojov. Preto sa všetky nové 

automobily Volkswagen dajú recyklovať ekologickým spôsobom a môžu byť bezplatne odovzdané za predpokladu splnenia zákonných požiadaviek v príslušnom štáte. Viac informácií o odovzdaní a recyklácii po skončení 

životného cyklu vozidla získate u vášho predajcu Volkswagen Úžitkové vozidlá, na internete na HYPERLINK „http://www.vwuzitkove.sk“ www.vwuzitkove.sk a na telefónnom čísle +49 800 – Volkswagen (+49 800 865 579 2436), 

bezplatnom pre volania z Nemecka.
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