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100 ק”מ(דגם מדד זיהום אוויר **נתוני צריכת דלק* )ליטר/
XV 2.0I CVT5.54בינעירוני8.6עירוני קבוצה 

EC 715/2007 - 566/2011 :XV מדד זיהום אוויר - המדד מחושב עפ”י תקנות “אוויר נקי”. *תקן זיהום**

כל התמונות המופיעות בקטלוג זה הן להמחשה בלבד. ט.ל.ח.
המפרטים הטכניים עשויים להשתנות עפ”י החלטת היצרן.

הטרנד החדש מגיע לעיר
תתחילו ליהנות, ממה שאתם רוצים

 סמכו עליו שישלוט ברחובות העיר. שיידע להתמודד עם כל תנאי הדרך, בכל מקום שאליו תגיעו במהלך הנסיעה. 
 סובארו  החדש מוכן להתמודד עם כל אתגר שתציבו לו - מתוכנן או ספונטני. הוא מעוצב, נמרץ ורב-תכליתי, 

והוא מעניק לכם כלים ייחודיים ותפקודיים שמתאימים לכל ההיבטים באורח החיים האורבני והדינמי שלכם.
 , מנוע  לבין  הגלגלים  לכל  סימטרית  הנעה  מערכת  בין  ייחודי  שילוב  מציע  הוא  סובארו,  כל   כמו 
והנאה  בטיחות  יכולת,  של  תחושה  עם  דרך.  בכל  מלאה  והנאה  שליטה  ייחודית,  נהיגה  חוויית  לכם   המעניק 

מעל לכל תחרות, סובארו  משתלב היטב בחיים הדינמיים של העיר.
אז לא משנה מה היעד שלכם, עם סובארו  תוכלו ליהנות ממה שאתם רוצים.





הטרנדי. העיצוב 

הזריזות בתנועה.

הביטחון בנסיעה.
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הסטייל שתתאהבו בו
ה-  החדש - חלק בלתי נפרד מהעיר. אתם חיים בקצב מהיר וחייבים להיראות טוב. בנסיעה 
לעבודה, בתנועה הצפופה, בגיחה לסופשבוע רגוע או בילוי לילי בעיר - לכל דרישה מענה רב-גוני 
ומעורר אמון. המידות הקומפקטיות מסייעות לתמרן ברחובות צרים, החלל הפנימי המרווח והגמיש 

מתאים לכל נוסע, והעיצוב המסוגנן מרשים מכל כיוון.
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קשתות גלגלים בולטות ומסוגננות לצד הפרופיל האווירודינמי הזורם, די במבט חטוף ב-  
החדש כדי לדעת שזהו רכב פנאי טרנדי. הקווים המפוסלים כיד אמן ומבנה המרכב הספורטיבי, 

תורמים לזרימת אוויר אופטימאלית לטובת חיסכון בדלק, והשמשה הקדמית המשתפלת בחדות 
משפרת את הראות - שילוב מושלם בין שימושיות בתנאי אמת לבין עיצוב אידיאלי.

כנפיים מקושתות 
למראה מרשים ביותר - הכנפיים הבולטות 

והספורטיביות מעניקות ל-  החדש פרופיל 
ברור של רכב פנאי אגרסיבי.

חישוקים מסוגננים
ה-  החדש מצויד בחישוקי אלומיניום בקוטר 

17 אינץ’ שמעניקים לו יציבות המשדרת ביצועים.
בגימור שחור ייחודי וסכמת צביעה תואמת בעלת 
שני גוונים, נוצר ניגוד מרשים שמשקף את האופי 

הדו-תכליתי של הרכב הנועז והפרקטי כאחד.

עיצוב מושך מבטים 
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)PREMIUM  בדגמי( SI-CONTROL קונסולת מידע
עם המידע המלא בא הביטחון בנסיעה. הצג המתקדם כולל מסך צבעוני 
רוורס  מצלמת  כוללת  הקונסולה  ההגה.  מגלגל  בשליטה  רב  מידע  המציג 
דינמי אחר אחיזת הגלגלים,  אחורית, היסטוריית טיפולים, תזכורות, מעקב 
היסטוריית נתוני תצרוכת דלק ואף נתונים על תפקוד מערכת “עצור וסע” 

המתקדמת.

לאווירה המושלמת 
מושלמת  התאמה  המבטיחה  אוטומטית,  תוכנית  הכוללת  מיזוג  בקרת 
לאקלים הישראלי. פתחי המיזוג המרכזיים ממוקמים גבוה לטובת תחושה 
מושלמת לכלל נוסעי הרכב. דגמי PREMIUM כוללים בנוסף שליטה דו 
אזורית נפרדת המאפשרת לתכנת טמפרטורה שונה בין צד ימין לצד שמאל. 

אתם יושבים במרכז העניינים - בסביבת הנהג הארגונומית של ה-  החדש. כל מתגי המידע והבידור בטווח היד, כשקונסולת 
המידע הראשית כוללת נתונים שימושיים וחדשניים. המידע הזמין, תנוחת הישיבה הגבוהה והראות המעולה מעניקות תחושה של 

שליטה מלאה ברכב.

שליטה. בקצות האצבעות
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פרטים עתירי השראה, קטנים וגדולים
רעיונות גדולים נמצאים בפרטים הקטנים. תאי האחסון בדלתות כוללים 
מחזיקי בקבוקים לנסיעה רעננה. בקונסולה המרכזית מותקנים מחזיקי 
כוסות, מגש אחסון שימושי ומשענת יד מרופדת הכוללת תא אחסון המכיל 

שקע כוח 12 וולט.

נוחות רבה לנוסעים
ה-  החדש מציע חידושים רבים המגבירים את נוחות הנסיעה שלכם 
ושל נוסעיכם. המושבים התומכים מספקים נוחות גבוהה. תנוחת הישיבה 
הגבוהה והשולטת מעניקה ראות טובה יותר של הדרך ותחושת ביטחון. 
מאפיניים נוחים נמצאים מכל עבר, דוגמת משענת הראש הקדמית שניתן 

לכוונן את הזווית והגובה שלה.

הקוקפיט
כשתשבו ב-  החדש תחושו כאילו כל העולם שסביבכם מתרחב מעט. החלל שסביב הנהג והנוסע הקדמי מציע יותר מרווח 
לירכיים, למרפקים ולכתפיים. בסיס הגלגלים הארוך תורם למרווח רב יותר ליושבים מאחור. הכול מלווה בנוחות רבה יותר, מהמושבים 
המרופדים באריג ספורטיבי ועד לחיפויי הפנים הרכים והנעימים למגע. ב-  העיר הצפופה נראית מזמינה מאי פעם.
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הקצב שתאהבו בהישג יד
בין אם תצאו לנהיגה נמרצת ובין אם לנסיעה נינוחה, ה-  החדש מפנק אתכם בשורה של מערכות שמע ובידור מתקדמות המתאימות לקצב שאתם אוהבים.

.Bluetooth SIG, Inc., America הוא סימן מסחרי רשום של חברת Bluetooth *1 המונח 
.Apple הוא סימן מסחרי של חברת iPod 2 המונח*

*3 תצורת WMA: המונח WMA הוא סימן מסחרי של חברת Microsoft בארצות הברית ו/או במדינות נוספות. 

המוסיקה שעוטפת אתכם
סובארו השקיעה במערכות שמע איכותיות ומרגשות שישתלבו עם האהבה שלכם למוסיקה. כלל דגמי ה-  מגיעים עם מערכת שמע איכותית 
ומקורית הכוללת כניסה לנגן מוסיקה. ארבעת הרמקולים של המערכת כוילו והותאמו במיוחד למאפיינים האקוסטיים של ה-  החדש, להפקת צליל 
עשיר שסוחף את כל החושים. דגמי ה-  PREMIUM כוללים שישה רמקולים אשר מדגישים את הצלילים בטווח הביניים והצלילים הגבוהים, ומעניקים צליל 

עשיר יותר.

 )PREMIUM בדגם( BLUETOOTH*1 דיבורית
שתומך  נייד  מוסיקה  מנגן  שירים  אלחוטית  בתקשורת  לשדר  ניתן  קולי.  וחיוג  טלפונים  ספר  בניית  הכוללת  ההגה  מגלגל  נשלטת   דיבורית 

.BLUETOOTH*1 בתקשורת

להפיק יותר מהמוסיקה
iPod או נגני מוסיקה ניידים אחרים לשקע AUX המגיע כסטנדרט או לשקע USB המגיע בדגמי PREMIUM, והאזינו לשירים האהובים  חברו את נגן ה- 2*

עליכם, בתצורות MP3 או WMA*3, במערכת השמע רבת העצמה של ה-  החדש.

ראות טובה יותר לאחור, לחניה קלה יותר
תמרנו את ה-  החדש בקלות רבה למקומות חניה צרים בעיר בעזרת מצלמת מבט לאחור אשר  מותקנת בדגם PREMIUM. כשהנהג משלב הילוך 

, בצד קווי הנחיה שמסייעים בתמרוני החניה. לנסיעה לאחור מציגה המצלמה תמונה צבעונית, בשידור חי, בצג המותקן בלוח המכשירים של ה- 
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THE  LIFE STYLE
הרמוניה מושלמת בין רכב אורבני לימות השבוע לבין רכב עם יכולות פנאי מצוינות, שיתנו פתרון מושלם לסופי השבוע 
שלכם. עם הגמישות שמעניקה דרור לדמיון שלכם, ברור שה-  החדש מסוגל להתמודד היטב עם אורח החיים 

התובעני שלכם ושל משפחתכם.

מערכת 4x4 תעזור לכם להתמודד היטב עם כל מכשול בכביש ובשטח.
החלוקה משנה את היחס בין הסרן הקדמי והאחורי, בהתאם לתוואי הדרך ומעניקה לכם מקסימום חוויות ומינימום סיכונים. 

לשלוט מגבוה
ל-  החדש מרווח גחון גדול במיוחד של 220 מ”מ. התנוחה הגבוהה תורמת ומעשירה את יכולות הפנאי ומאפשרת 

לעבור במקומות מאתגרים במיוחד. בנוסף לכך, תנוחת הישיבה הגבוהה משפרת את שדה הראייה בכביש ובשטח. 

וורסטיליות מנצחת
נועד להבטיח שתאהבו לחיות עם רכב הקרוס-אובר שלכם. באזור המטען השופע  כל פרט בתכנון של ה-  החדש, 
תוכלו לאחסן בקלות את כל הציוד לחופשת סופשבוע. כדי להגדיל עוד יותר את קיבולת תא המטען אפשר לקפל בקלות 
את המושב האחורי, שמתפצל ביחס של 60/40. העיצוב מקל על הכניסה והיציאה ומשתלב היטב באורח החיים הפעיל של 

משפחתכם.
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הפילוסופיה הייחודית של   
ה-  החדש משלב טכנולוגיה ייחודית לחברת סובארו. מנוע ה-  מעניק מרכז כובד נמוך וסימטרי ותורם לאחיזה מעולה בכביש ובשטח. מערכת 
ההנעה הכפולה המתקדמת תורמת ליכולת משיכה אופטימאלית ובטוחה. האיזון הטכנולוגי הייחודי כולל תיבת הילוכים LINEARTRONIC CVT, שתורמת לחוויית 

נסיעה חלקה לחלוטין ולהפחתה משמעותית בתצרוכת הדלק ופליטות המזהמים. העליונות הטכנולוגית של חברת סובארו מעניקה לך חוויית נסיעה אחרת.

המהפכה 
הירוקה

נתוני זיהום אוויר 

 )4 )קבוצה 

ותצרוכת דלק 

מהנמוכים 

בסגמנט
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מערכת עצור וסע

מערכת המדוממת את הרכב בזמן עמידה במקום וחוסכת 

לכם כסף רב בכל עת שהרכב עומד. בעת שחרור דוושת 

הבלם הרכב חוזר להיות מונע.

המערכת ניתנת לנטרול בכפתור נגיש.

מחשב נתוני דרך

מחשב המידע המשוכלל כולל הצגת נתוני תצרוכת דלק 

רגעית וממוצעת ועוזר לכם לקבל מידע כיצד לחסוך 

בתצרוכת הדלק.

חברת סובארו מחויבת לאיכות הסביבה ופועלת בכל המישורים להפחתת פליטות המזהמים ותצרוכת הדלק. מהנדסי החברה שמו דגש על נושא טכנולוגיה סביביתית הבאה לידי ביטוי ב:

טכנולוגיה סביבתית

שליטה מהבסיס
הנעה סימטרית לכל הגלגלים 4x4 לכביש ולשטח

 הנאה מנהיגה נובעת מסימטריה ואיזון. משום כך מפתחים ומשכללים בסובארו, מאז שנת 1972, את מערכת ההנעה הסימטרית לכל הגלגלים. בשילוב עם מנוע 
ה-    של סובארו, בעל התצורה הסימטרית כמעט לחלוטין, מועבר ההספק הגבוה תוך שמירה על אחיזה יוצאת דופן, יציבות ושליטה מלאה בדרכים מפותלות.

שולט בכל מצב
אחיזה מעולה בדרך מעניקה האצה מיידית וחוויה מלהיבה. המבנה הסימטרי משפר 
, מגביר את היציבות וההיענות בפניות ומשרה תחושה  את ההתנהגות של ה- 

ייחודית של שליטה בכל מצב.

הנאה כפולה
ככל שהצמיגים אוחזים טוב יותר בדרך, כך אתם נהנים משליטה טובה יותר, מקשר 
משופר בין הנהג לרכב ומבטיחות מוגברת. הכוח מועבר כל העת לכל ארבעת הגלגלים, 

להתנהגות ואחיזה ברמות הגבוהות ביותר.

הביטחון הדינמי
או בשניות היקרות שחולפות עד שמגיבים לאירועים  גרוע,  אוויר  בתנאים של מזג 
בין  כמעט  מושלם  באיזון  שמתאפיינת  הסימטרית,  ההנעה  מערכת  פתאומיים, 

הצדדים, מעניקה יציבות, זריזות ואחיזה שמסייעות להיחלץ מסכנות.
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מרכב אווירודינמי 

ב-  החדש שמו דגש על מרכב אווירודינמי במיוחד, 

החל מעיצוב הפגושים היעיל, דרך מבנה הקורה הראשית 

ועד לספוילר גג אחורי, שעוזר ל-  החדש להציג מקדם 

גרר יעיל במיוחד.



ליהנות מהעוצמה
מנוע  

רק מעט מכוניות מסוגלות לספק יכולת מלהיבה וספונטנית ברמה של ה-  החדש. היא מושגת הודות 
זו,  זו מול  רב המוניטין של סובארו, שבו ממוקמות הבוכנות בזווית של 180 מעלות  למנוע ה-  
לפרופיל נמוך ושטוח יותר בהשוואה למנועים בעלי תצורות אחרות. כך מושגים במערכת ההינע, וכתוצאה מכך 
ברכב כולו, מרכז כובד נמוך יותר וחלוקת משקל מאוזנת יותר. מלבד זאת, הפעולה הנגדית של הבוכנות מסייעת 

לבטל את הרעידות בצורה טבעית.

יציבות מוגברת
מאחר ולבלוק המנוע פרופיל שטוח יותר והוא מותקן במיקום נמוך יותר בשלדה, נהנה הרכב כולו מרמות גבוהות 

יותר של יציבות, איזון ומעמידות בפני תנועות מצד-לצד, בהשוואה למנועים בעלי תצורות אחרות.

פעולה חלקה ומלהיבה
בכל סל”ד, המנוע מעניק עצמה מיידית בצורה חלקה ומהנה. מבלי להתפשר על הנוחות או על אופי הפעולה, 

כך הופך המנוע אפילו נסיעה שגרתית לחוויה דינמית.

ביצועים לאורך זמן
המבנה השטוח של המנוע מעניק חוסן טבעי ואיזון עצמי, מפיק פחות רעידות ממנוע טורי או בתצורת V, ומעניק 

רמות גבוהות יותר של עמידות, אמינות וביצועים.

עוצמה מרגשת
הינו עוצמתי וירוק. הוא כולל גל זיזים כפול ותזמון  2 .OL  החדש של סובארו בנפח   FB -דור מנועי ה
יכולות  משתנה לשסתומי הפליטה והיניקה. השילוב מבטיח כמויות נדיבות של מומנט בסל”ד נמוך, לטובת 

האצה מיידיות. לביצועים נלווית גם אחריות לסביבה בדמות תצרוכת דלק ופליטות מזהמים נמוכות.

הנאה רצופה
 ,LINEARTRONIC CVT ב-  החדש תיבת הילוכים אוטומטית מתקדמת מסוג

המשתלבת בצורה מושלמת בין המומנט החזק של המנוע למערכת ההנעה הכפולה היעילה.
היתרונות:

נסיעה חלקה לחלוטין ללא תחושה של העברת הילוכים, מהירות תגובה בזמן מינימאלי ושיפור ניכר בהקטנת 
תצרוכת הדלק ופליטות המזהמים.

 LINEARTRONIC  CVT
ה-  החדש מעניק רמות חדשות של תגובה ויעילות, עם תיבת ההילוכים הרציפה. תיבת ההילוכים 
הייחודית משפרת בצורה דרמטית את תצרוכת הדלק, משום שהמנוע פועל בטווח הסל”ד האופטימאלי, 
הילוכים  בתיבת  קרובות  לעתים  שקורה  כמו  הילוכים,  מהחלפת  שנובעת  ירידה  ללא  נשמר  והמומנט 
אוטומטית רגילה. דגמי PREMIUM, כוללים תפעול ספורטיבי הכולל שליטה ידנית על שישה הילוכים קבועים 

הנשלטים מבקרי שליטה, הממוקמים בגלגל ההגה.
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אנחנו יודעים שהדרך
הטובה ביותר לשרוד

תאונה היא למנוע אותה
ההנעה לכל הגלגלים של ה-  החדש, ההתנהגות והמערכות לבטיחות אקטיבית, מעניקות לכם את העוצמה והאיזון שיסייעו לכם לתמרן 

ולחמוק מן הסכנה.

כדי למנוע סכנה, עליכם להבחין בה מבעוד מועד 

מהנדסי סובארו תכננו בקפידה את ה-  החדש מתוך מטרה, לספק שדה ראייה אידיאלי לנהג על 

הנעשה בסביבה. תנוחת הישיבה הגבוהה מאד מעניקה זווית מבט שלא הכרת עד כה. שטח חלונות גדול 

הכולל חמישה אזורי חלונות בכל צד של ה-  החדש מאפשר תחושה אוורירית לכלל נוסעי הרכב. הקורה 

המרכזית שהוזזה קדימה ובסיס מראות הצד הממוקם על הדלת הקדמית, מצמצמים את הנקודות המתות 

בשדה הראייה. מגב אחורי הכולל מתז מסייע לנהג לצפות על הנעשה מאחור.

בטיחות אקטיבית למניעת תאונות

, מסייעים גם להיחלץ מסכנות שאורבות בכל דרך. ההתנהגות היציבה והמדויקת, הודות  רבים מהמאפיינים שמעניקים נהיגה מהנה ב- 

, בשילוב עם מערכת לבקרת יציבות,  להנעה הסימטרית לכל הגלגלים  , מרכז הכובד הנמוך שמעניק מנוע ה- 

המתלים הנפרדים מסוג עצמות עצה כפולות המשרים ביטחון מאחור, מערכת סייען בלימה מתקדמת BA וההיגוי המדויק, מאפשרים ליהנות 

תמיד משליטה מלאה.

היגוי יתר

קו פנייה רצוי

תת היגוי
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בטיחות בכל מצב
תכנון חכם, מבנה מרכב קשיח במיוחד וטכנולוגיות מתקדמות להרחקה של כוחות 

האנרגיה המסוכנים מנוסעי הרכב, במקרה הגרוע מכל.
היתרונות: למרות שיש תאונות שלא ניתן למנוע אותן, אפשר לשמור על שקט נפשי 

ולדעת שהרכב מגן על נוסעיו באמצעים מוכחים היטב.

הבטיחות הפסיבית תשמור עליכם בזמן תאונה
ההגנה על הנוסעים זכתה לעדיפות גבוהה בפיתוח כל הרכיבים של ה-  החדש,  
מרכיבים מרכזיים כמו המושבים ועד לפרטים קטנים לכאורה כמו הדוושות. מבנה 
המרכב הסופג אנרגיה חוזק באזורים הקריטיים בצורה חכמה בפלדה בעלת חוזק 
גבוה, על מנת לצמצם את כוחות האנרגיה שיכולים להגיע לתא הנוסעים ולהגביר 
את עמידותו בפני עיוות. מלבד זאת, שולב בתא הנוסעים מערך מקיף של אמצעים 

מתקדמים להגנה ישירה על הנוסעים.

*1 כריות אוויר: SRS - מערכת ריסון משלימה. יעילה שמשתמשים בה בשילוב 
עם חגורות הבטיחות.

 EURO NCAP 5 כוכבים במבחני ריסוק של
 ה-  החדש מציב סטנדרטים חדשים בהגנה על הנוסעים.

התכנון הקפדני והמבחנים המחמירים סייעו ל-  להוביל עם 
5 כוכבים במבחני הריסוק של  EURO NCAP  - מספר הכוכבים 

המקסימאלי בו יכול לזכות רכב מנועי במבחני הריסוק באירופה.

מושבים, חגורות בטיחות וכריות אוויר*1
מקיף  הגנה  במערך  מצויד  החדש  ה-  
הכולל 7 כריות אוויר. בנוסף לכך התראה על אי 

חגירה של חגורות הבטיחות לכלל יושבי הרכב.
לגובה  מתכווננות  הקדמיות  הבטיחות  חגורות 
את  שמצמידים  קדם  במותחני  ומצוידות 
גם  מצויד  ה-   למקומם.  היטב  הנוסעים 

במושבים קדמיים שמצמצמים פציעות של “צליפת שוט” ומשענות ראש סופגות 
כן,  כמו  מאחור.  בהתנגשות  פציעה  מפני  הנוסעים  על  יותר  טובה  להגנה  אנרגיה 
- שאינן חודרות למרחב   ISO-FIX עיגון  ונקודות  עיגון עליונה  עיגון לרצועת  נקודות 

המטען - מסייעות להתקין בקלות מושבי בטיחות תואמים.

הגנה על הולכי רגל
 כרכב שתוכנן לזירה העירונית, מציע ה-  רמה גבוהה של הגנה על הולכי רגל.
אזורים סופגי זעזועים, בין מכסה תא המנוע לבין המנוע, מסייעים לצמצם פציעות 
של הולכי רגל בתאונות, וכך גם הפגוש הקדמי סופג האנרגיה ואזור שתוכנן במיוחד 

בסביבת המגבים של השמשה הקדמית.

הקשור  בכל  ומעבר  מעל  עושים  בסובארו 
לבטיחותכם. במקרה של תאונה חזיתית, מנוע 
ותיבת  החדש  ה-   של  ה-  
ההילוכים, תוכננו לספוג את הפגיעה ולהתנתק 

מתא הנוסעים, למען בטיחותכם.

מסגרות חיזוק טבעתיות
מסגרות החיזוק הטבעתיות מחזקות את תא הנוסעים מהגג ועד לדלתות, לעמודים 
ולרצפה. מבנה זה מסייע לפזר את כוחות האנרגיה ולהרחיק אותם מהנוסעים במקרה 

של תאונה.
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מפנק מבפנים, מרגש מבחוץ

גלגל הגה מתכוונן 
לגובה ולמרחק

בקרת שיוט
)PREMIUM בדגם(

חימום מושבים קדמיים
)PREMIUM בדגם( 

חיישני גשם + תאורה 
)PREMIUM בדגם(

כיס בגב מושב נוסע

ספוילר גג אחורי פנסי ערפל קדמיים + 
DRL תאורת יום

קיפול מראות חשמלי
)PREMIUM בדגם(  

פסי אורך בגג

אבזור אופציונלי

מחיצת כלבים מגש פנימי בתא המטעןמגן סף לתא המטען )פלסטי(חיפוי מוכסף לפגושמסיט רוח למכסה המנוע וו גרירה

התאמה אישית מושלמת
האביזרים האופציונליים של סובארו מציעים דרך מצוינת להשיג התאמה אישית מושלמת של הרכב 
בין אם תבקשו להגביר את הנוחות או לשפר את השימושיות,  והסגנון האישי שלכם.  לאורח החיים 
, האביזרים שלנו מבטיחים איכות גבוהה והתאמה  ובין אם תבקשו להתאים את המראה של ה- 

מושלמת לסובארו שברשותכם. 

התמונות להמחשה בלבד
24


