




1

החיים שלך הם סימפוניה של הרפתקאות והמולה. הפוך אותם להרמוניה מושלמת באמצעות סובארו XV, רכב 
שמספיק גמיש כדי לאזן את החיים. עם חיבור בטוח לכביש ותחושת הנהיגה הנמרצת שסובארו משכללת 

כבר במשך עשרות שנים, אין הרבה דברים שיכולים לעמוד בדרכך.

ליהנות מהחיים
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אל תאמין לאלה שאומרים לך אחרת. אתה יכול לעשות מה שאתה 
רוצה, מתי שאתה רוצה. ליהנות מחיי החברה שלך, מהחיים המקצועיים 
שלך, מכל האהבות והתחביבים שלך. סובארו XV מסוגל לעמוד בכל 
האתגרים וההרפתקאות שתוכל לדרוש ממנו ומוכן לקחת חלק בכל 

החלומות הפראיים והתכניות הגדולות שלך.

בכל רגע נתון.
למצוא הרפתקה
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סובארו XV תוכנן להגיע לכל מקום שהדמיון שלך מסוגל להגיע. 
שבור את שגרת היומיום שלך. לך נגד הזרם. תהיה יצירתי. סע לכל 
מקום, בכל רגע. ביום ובלילה, בגשם ובשמש, סובארו XV בנוי להפוך 
את החיים שלך למלאי עניין והרפתקאות - כמו שהם אמורים להיות.

לחלום בגדול
תמיד
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תיזכר בהרגשה שהייתה לך כשרכבת על אופניים בפעם הראשונה, או 
כשגלשת לראשונה על מדרון מכוסה שלג. בתחושה המהנה של תנועה, 
תנופה ושליטה. לפנות, להתקדם, לעצור. לפלס את הדרך שלך. זו התחושה 
שכל סובארו תוכננה להעניק למי שנוהג בה, וסובארו XV ממשיכה את 

המסורת הזו.

תן לאנדורפינים 
לזרום
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לא גדול מדי, לא קטן מדי. אף פעם לא ראוותני מדי. אף פעם לא משעמם. 
הוא מושך את תשומת הלב אבל לא גונב את ההצגה. הוא נועז וצנוע 
באותה עת. סובארו XV מתוכנן מתוך חשיבה על צורה ותפקוד בו-זמנית, 

ומוכן לעשות רושם נועז.

1 2

סגנון בג'ונגל העירוני

 XV השאר את חותמך – הכנפיים המודגשות של סובארו
מעניקות לו מראה עדכני, עוצמתי ומוכן לכל נסיעה. 

כנפיים מודגשות1

סובארו XV מגיע עם חישוקי סגסוגת קלה בקוטר 17 אינץ' 
מסוגננים עם מראה שאין שום דבר שדומה לו. הם נראים 

נפלא בכביש או בשטח, מראה מגניב, כל הזמן. 

חישוקי סגסוגת קלה בקוטר 17 אינץ'2



1011

1

2 3

מחשב הדרך מראה את השעה, הטמפרטורה, התראות טיפולי תחזוקה ומידע בטיחותי כגון מעקב אחרי מערכת 
בקרת היציבות הדינמית ומעקב אחרי צריכת הדלק בנסיעות המלהיבות שלך.  

 מחשב דרך צבעוני רב שימושי1

צג המגע מאפשר לשלוט בצורה נוחה במוזיקה, בדיוק כמו בטלפון החכם שלך. חבר את הטלפון החכם באמצעות 
®Bluetooth 2 או שקע USB ותוכל לבחור במוזיקה שלך היישר מצג המגע.

שליטה באמצעות צג מגע2

מערכת הזיהוי הקולי מסוגלת להבין משפטים וביטויים שלמים, ומאפשרת לך להיכנס ולתפעל את הדיבורית 
ומערכת השמע, כדי להפוך כל נסיעה לקלה יותר.

 זיהוי קולי3

לסובארו XV מערכת טכנולוגית מתקדמת. כמו הטלפון החכם שלך, סובארו XV נמצא תמיד בהמתנה, 
כשהוא מוכן לחייג לאנשי הקשר ולהשמיע מוזיקה לפי הפקודה שלך.

חכם כמעט כמוך

.PREMIUM 1 סטנדרט בדגם

BLUETOOTH 2 הוא סימן מסחרי רשום של חברת BLUETOOTH SIG, INC. מארה"ב

3 מערכת זיהוי קולי פועלת בשפות מסוימות בלבד ואינה מסוגלת לפעול בכל שפה.   
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סובארו XV כולל חידושים רבים המקלים עליך ועל נוסעיך. המושבים מתוכננים בקפידה כדי להעניק נוחות ארוכת טווח באמצעות כריות 
תומכות הסופגות זעזועים. לקבלת נקודת מבט טובה ובטוחה יותר על הכביש, נקודת המותן גבוהה יותר. בנוסף, משענות נוחות בהישג 

יד, כמו משענת יד מרכזית ואפשרות לכיוון זווית משענות הראש.

 נוחות רבה יותר לכולם1

שמע את המוזיקה שלך, כל הזמן. חבר את ה-®iPod*1 או נגן מוזיקה נייד אחר לשקע AUX או USB הכלולים כציוד סטנדרטי והאזן לקבצי 
MP3 האהובים עליך באמצעות מערכת השמע רבת העוצמה של סובארו XV. בנוסף, פקודות קוליות מאפשרות לחפש את הקטע האהוב 

עליך ומעניקות גישה לפקודות אחרות.

בידור שמתחבר באופן מיידי2

סובארו XV מכיל רעיונות גדולים לגבי הדברים הקטנים בחיים. התאים בדלתות כוללים מחזיקי בקבוקים לשמירה על רעננותך. הקונסולה 
.12V המרכזית מכילה מחזיקי כוסות ומשענת יד מרופדת שנפתחת כדי לחשוף מקום אחסון נוסף ושקע

 ההשראה מגיעה בכל הגדלים3

.APPLE INC הם סימנים מסחריים רשומים של חברת IPOD-ו APPLE, IPHONE 1*

המרחב שלך, העולם שלך. נעים, מקושר ונוח. מקום שבו אתה מבלה את שעות הפנאי 
והבילוי שלך. המועדון הנייד שלך.

מתוכנן בחוכמה
מעוצב להפליא
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תן למוזיקה להתעורר לחיים עם מערכת שמע רבת עוצמה עם 6 רמקולים הכלולה כסטנדרט בדגם 
PREMIUM. הרמקולים כוונו במיוחד לאקוסטיקה של ה-XV, כדי להפיק צליל עשיר שמסעיר את החושים. 
מערכת השמע עם 6 רמקולים כוללת שקע USB, דיבורית ®Bluetooth* ושני רמקולים המשולבים בלוח 

המכשירים, שמדגישים עוד יותר את הצלילים הבינוניים והגבוהים, לקבלת צליל מלא יותר.

מערכת שמע איכותית עם 4 או 6 רמקולים1

דיבורית ®Bluetooth*, עם מיקרופון הממוקם בתקרה, מתחברת לטלפון הנייד כדי לאפשר דיבור ללא מגע 
יד. היא מאפשרת לשמוע מוזיקה באופן אלחוטי מנגן ®Bluetooth* תואם.

שליטה באמצעות צג מגע2

שלוט בעולם שלך

* BLUETOOTH הוא סימן מסחרי רשום של חברת BLUETOOTH SIG, INC. מארה"ב
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סובארו XV מסוגל לשאת חמישה נוסעים וחמש מזוודות בו זמנית. המושבים האחוריים מפוצלים ביחס 60:40 ומאפשרים לסובארו XV להסיע נוסע 
במושב האחורי יחד עם זוג אופניים. עם נפח מטען נדיב, פתח תא מטען כמעט מרובע ומושבים אחוריים המתקפלים למצב שטוח, הוא מסוגל 

להתמודד בקלות עם הרפתקאות עירוניות או עם טיולי שטח.

שימושיות גמישה

סובארו XV שואף לאתגרים. עם אזור המטען הרחב שניתן להגדיל על ידי קיפול המושבים האחוריים המפוצלים ביחס 60:40, 
 XV את כל מה שנחוץ. גם עם ארבעה נוסעים מלבדך וציוד נוסף, סובארו XV ביחד או לחוד, מאפשר לך לקחת איתך בסובארו

מוכן לצאת לדרך.

אין אתגר גדול מדי
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כשאתה נוהג בסובארו XV, יש מעט דברים שיכולים למנוע ממך הנאה מושלמת. סובארו 
XV מעניק מרווח גחון של רכב שטח, מרכז כובד נמוך ואיזון של מכונית סדאן ספורטיבית 

ומערכת AWD סימטרית. מערכת זו משולבת עם מנוע הבוקסר של סובארו לקבלת 

סימטריה כמעט מושלמת ומעניקה עוצמה מענגת יחד עם אחיזת כביש יוצאת מן 
הכלל לשליטה בתנאי הדרך המשתנים. התוצאה היא רכב שמעניק שקט נפשי וביטחון 

שאין שני להם – זוהי המהות של חוויית הנהיגה של סובארו.  

מערכת AWD סימטרית

מערכת המתלים של סובארו XV משלבת התנהגות כביש ספורטיבית עם נוחות נסיעה ומכוילת 
בקפידה להנאה יומיומית. מתלים קדמיים קשיחים משפרים את התגובה ומעניקים תחושת 
היגוי מדויקת ומחוברת. מוט מייצב קדמי עבה יותר מבטיח פניות שטוחות יותר ושליטה טובה 

יותר, המעניקות תחושה בטוחה ויציבה.

מתלים אחוריים משופרים יעוררו את תשוקת הנהיגה שלך. המתלה הקשיח, עם עצמות עצה 
כפולות, מתמודד עם כבישים משובשים ופניות חדות בצורה אלגנטית ומדויקת ומעניק לך את 
התגובה הדרושה לנהיגה מרגשת. תותבים אחוריים מיוחדים מאפשרים מגע אופטימלי של 

הצמיגים עם הכביש, לאחיזה טובה יותר וחיבור הדוק יותר לכביש.

23 מתלה אחורימתלה קדמי

, תיבת הילוכים קומפקטית וקלת  סובארו XV משיג רמות מרגשות של תגובה ויעילות עם תיבת הילוכים רציפה מסוג 
משקל זו משפרת באופן דרמטי את צריכת הדלק על ידי כך שהיא שומרת את המנוע בטווח הסל"ד האופטימלי ושומרת על התנופה 
שלעתים קרובות הולכת לאיבוד בעת החלפת הילוך. מערכת   עם חלוקת מומנט אקטיבי מעבירה בתנאים רגילים 
60% מהמומנט לגלגלים הקדמיים ו-40% לגלגלים האחוריים. כשהתנאים הופכים לתובעניים יותר, המערכת מגיבה בזמן אמת על ידי 
שינוי חלוקת המומנט לפנים ולאחור וכן התאמה של תיבת ההילוכים. דבר זה מגביר עוד יותר את היציבות של מערכת   

ומעניק חוויית נהיגה בטוחה וזריזה.

 + מערכת   עם חלוקת מומנט אקטיבי1

תיבת ההילוכים הידנית בעלת 5 הילוכים עם יחס העברה נמוך, המכוונת לתגובה מלהיבה ושליטה, מאפשרת לך להגדיר את סגנון 
הנהיגה שלך. היא כוללת מערכת עזר לזינוק בעליה כדי למנוע התדרדרות לאחור בעת זינוק במדרון. תיבת ההילוכים משודכת למערכת 
  הכוללת דיפרנציאל מרכזי משולב מגביל החלקה ויסקוזי. כאשר מופר איזון האחיזה, הדיפרנציאל מתאים מייד מחדש 

את חלוקת המומנט לגלגלים הקדמיים והאחוריים בהתאם לצורך.  

תיבת הילוכים ידנית 5 הילוכים עם יחס העברה נמוך +
מערכת  עם דיפרנציאל מרכזי משולב מגביל החלקה ויסקוזי
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מכוניות מעטות בלבד מסוגלות להציע את ההתלהבות המרגשת והספונטניות של 
סובארו XV. הוא עושה זאת באמצעות מנוע הבוקסר האופקי של סובארו, שמציב את 
הבוכנות זו מול זו בהפרש של 180 מעלות לקבלת פרופיל נמוך ושטוח יותר בהשוואה 

לסוגי מנועים אחרים. דבר זה מעניק למנוע – וכך לרכב כולו – מרכז כובד נמוך יותר 
וחלוקת משקל מאוזנת יותר. בנוסף, הבוכנות הנעות בכיוונים מנוגדים מאזנות זו את 

זו ומפחיתות באופן טבעי את הרעידות.

מנוע הבוקסר של סובארו

ביצועים לאורך זמן
התכנון השטוח של המנוע הוא קשיח 
ומאוזן מטבעו ומייצר פחות רעידות מאשר 
מנוע בתצורת V או מנוע טורי, כדי להעניק 

עמידות וביצועים אמינים.

יציבות משופרת
מכיוון שבלוק המנוע הוא בעל פרופיל 
נמוך יותר וממוקם נמוך יותר בשלדה, 
הרכב כולו מאוזן ועמיד יותר בפני תנודות 

מצד לצד מאשר תצורות מנוע אחרות.

DOHC מנוע הבוקסר של סובארו בנפח 2.0 ליטר
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הכוח שמסעיר את החושים מגיע מהתגובה המיידית של מנוע הבוקסר של סובארו בנפח 2.0 ליטר עם גל זיזים עילי כפול. מערכת בקרת שסתומים 
אקטיבית משופרת וסעפת יניקה אופטימלית מעניקות כמויות נדיבות של מומנט בסל"ד נמוך, שמבטיחים את ההאצה הדרושה לך בנהיגה עירונית. 
הביצועים מושגים בטכנולוגיה מתקדמת – מזרקים המותקנים בצילינדרים ובוכנות וטלטלים קלי משקל מאפשרים לו להיות חסכוני בדלק וידידותי יותר 

לסביבה. בנוסף, הודות למבנה הבוקסר של סובארו המבטל רעידות, ההספק והיעילות מלווים בעידון המתאים במיוחד לחיים בעיר. 

הספק מרבי: 150 כ"ס / 6,200 סל"ד
מומנט מרבי: 20.0 קג"מ / 4,200 סל"ד

צריכת דלק משולבת: 15.1 ק"מ / ל'
פליטות CO2 משולבת: 187 ג' / ק"מ
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DOHC מנוע הבוקסר של סובארו בנפח 1.6 ליטר

דוגמה מעולה ליעילות היא הטכנולוגיה המתקדמת של מנוע הבוקסר של סובארו בנפח 1.6 ליטר עם גל זיזים עילי כפול. מהלך בוכנה ארוך מאפשר 
שריפת דלק אחידה וחסכונית ומבטיח לסובארו XV ביצועים אופטימליים בכל טווח הסל"ד. מנוע בנזין זה הינו החסכוני והנקי ביותר שייצרנו עד היום. יתר 

על כן, ההספק שלו מגיע בסל"ד נמוך ובצורה חלקה בזכות האיזון הטבעי של מנוע הבוקסר של סובארו והיכולת לטפס בצורה חלקה במעלה הסל"ד.

הספק מרבי: 114 כ"ס / 5,600 סל"ד
מומנט מרבי: 15.3 קג"מ / 4,000 סל"ד

)5MT( '15.3 ק"מ / ל ,)CVT( 'צריכת דלק משולבת: 15.8 ק"מ / ל
)5MT( 151 ג' / ק"מ ,)CVT( משולבת: 146 ג' / ק"מ CO2 פליטות

.ECE R101 על פי תקן :CO2 צריכת דלק ופליטות *
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הסכנה יכולה להגיע מכל כיוון, במיוחד בסביבה עירונית צפופה. 
זו הסיבה שכל סובארו XV מתוכנן כשהבטיחות נמצאת בעדיפות 
עליונה. הודות לטכנולוגיות בטיחות מתקדמות, הוא מאפשר לך 
להיות בטוח בכביש ובמקרה שהבלתי צפוי מתרחש, הוא יכול לסייע 

להגן על הנוסעים בו וגם על הולכי הרגל מחוצה לו. 

חיים ארוכים יותר.
נסיעה בטוחה יותר
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כדי למנוע סכנה, אתה חייב לראות אותה מתקרבת. סובארו XV מתוכנן כך שהנהג מודע בצורה הטובה ביותר לסביבתו. תנוחת הישיבה 
הגבוהה והתכנון הדינמי של סביבת הנהג המשוך לפנים עם חלונות צד משולשים, מצמצמים במידה מרבית את השטחים המתים 

ומשפרים את שדה הראייה. מצלמת הנסיעה לאחור בדגם PREMIUM מעניקה לך מבט ברור עוד יותר על הנעשה מאחור. 

שדה ראייה1

חוויית הנהיגה הדינמית שהופכת את הסובארו XV למהנה לנהיגה מסייעת לו לשמור אותך הרחק מסכנה. השילוב של מערכת 
AWD סימטרית, מרכז כובד נמוך של מנוע הבוקסר של סובארו והחוכמה של מערכת בקרת יציבות דינמית, מעניקה שליטה 

המאפשרת לך לעקוף סכנות.

לעקוף את הסכנה

1  2 היגוי יתר

קו פנייה
אידיאלי

תת-היגוי

מערכת בלימה
עם בלמי דיסק עוצמתיים בכל ארבעת הגלגלים, סובארו XV בעל תגובת בלימה שמציבה אותו בליגה משלו. מערכת למניעת נעילת 
גלגלים בעלת 4 ערוצים, הכלולה כציוד סטנדרטי, מונעת נעילת גלגלים בעת בלימה חזקה ומשולבת עם מערכת לחלוקה אלקטרונית 
של כוחות הבלימה, המתאימה את חלוקת לחץ הבלימה לפנים/לאחור כשהרכב עמוס. בנוסף, סובארו XV מבטיח בלימה מרבית במקרה 
חירום הודות למערכת סיוע לבלימת חירום, המפעילה עוצמת בלימה גבוהה יותר בעת לחיצה מלאה או מהירה על דוושת הבלמים 

ולמערכת בלימה תחת עומס, המאפשרת לבלום למצב של עצירה מוחלטת גם אם דוושת ההאצה לחוצה באותו הזמן.

מערכת בקרת יציבות דינמית מנטרת ומנתחת, באמצעות מערך חיישנים, אם הרכב מתקדם בכיוון שהנהג בחר. אם צמיג מתחיל 
להחליק או פנייה מהירה גורמת לרכב לסטות מהקו המתוכנן, המערכת מתאימה את חלוקת המומנט של מערכת ה-AWD, את הספק 

המנוע ואת הבלימה של כל גלגל כדי לשמור על כיוון הנסיעה הרצוי.

מערכת בקרת יציבות דינמית 2
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1 2

3

סובארו XV מציב את רף הבטיחות הגבוה ביותר להגנה על 
הנוסעים. הוא תוכנן ונבחן בקפידה ולכן זכה לציון המרבי של 

 .Euro NCAP חמישה כוכבים במבחני הריסוק של ארגון

5 כוכבי בטיחות במבחני הריסוק
Euro NCAP של ארגון

מסגרות חיזוק בצורת טבעת מחזקות את תא הנוסעים מהגג עד 
הדלתות, מהעמודים עד הרצפה. תכנון זה מסייע להסיט ולפזר את 
אנרגיית הפגיעה הרחק מיושבי הרכב בעת התנגשות. המסגרות 
של סובארו XV כוללות פלדה בעלת חוזק מתיחה גבוה שהן חזקות 

וקשיחות ועם זאת קלות יותר.

מסגרות חיזוק בצורת טבעת1
חגורות בטיחות קדמיות מתכווננות לגובה כוללות מותחני קדם האוחזים את הנוסעים בבטחה במקומם. 
סובארו XV כולל גם מושבים קדמיים המפחיתים את הסכנה של פציעה מסוג "צליפת שוט" ומשענות 
ראש סופגות אנרגיה המסוגלות לספק הגנה טובה יותר ליושבים במושבים הקדמיים במקרה של 
התנגשות אחורית. גם המושבים האחוריים עברו אופטימיזציה להגנה על הנוסעים, כשמיקומם הוסט 
לאחור כדי להקטין את ההשפעה של התנגשות צידית. כריות אוויר SRS*1 קדמיות, צידיות, כריות וילון 
וכרית אוויר לברכי הנהג כלולות כסטנדרט. בנוסף, נקודות עיגון ISOFIX ונקודת חיבור לרצועת עיגון 

עליונה – שאינן פוגעות במרחב המטען – מקלות על התקנת מושבי בטיחות לילד.

31 SRS מושבים, חגורות בטיחות וכריות אוויר

כל סובארו עושה מעל ומעבר למקובל כשמדובר בבטיחות שלך. 
במקרה של התנגשות חזיתית, מנוע הבוקסר ותיבת ההילוכים של 
הסובארו XV, מתוכננים למנוע חדירה לתוך תא הנוסעים, להגנתך.  

מבנה המגן על תא הנוסעים2
סובארו XV, המיועד למרחב העירוני, מעניק רמה גבוהה של הגנה על הולכי רגל. מרחב סופג אנרגיה 
בין מכסה תא המנוע למנוע מסייע להפחית פציעות של הולכי רגל במקרה של תאונה, כפי שעושים 

גם הפגוש הקדמי סופג האנרגיה ואזור שתוכנן במיוחד מסביב למגבי השמשות.

הגנה על הולכי רגל

כאשר תאונה היא בלתי נמנעת, סובארו XV עושה כמיטב יכולתו לצמצם את הפגיעה בך ובנוסעיך. טכנולוגיה מתקדמת שולבה בתיכנון כדי לסייע לשמירה על 
ביטחונך. החל ממערך המגן על תא הנוסעים שמאפשר למנוע לקרוס מתחת לתא הנוסעים בשעת תאונה חזיתית ועד למכסה תא המנוע, סופג האנרגיה, 

שמסייע להגן על הולכי רגל. תוכל לנסוע בשקט נפשי בידיעה שסובארו XV ערוך להגן עליך במידת הצורך.

חבילת הבטיחות האישית שלך

SRS 1: מערכת ריסון משלימה. אפקטיבית בשימוש יחד עם חגורות הבטיחות.
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מערך הדגמים
 1.6 Energy

מידות: אורך X רוחב X גובה: 1,615X1,780X4,450 מ"מ

מנוע: אופקי, 4 צילינדרים, 16  שסתומים DOHC, בנזין

נפח: 1,600 סמ"ק

הספק מרבי: 114 כ"ס  / 5,600 סל"ד

מומנט מרבי: 15.3 קג"מ / 4,000 סל"ד

 2.0 

מידות: אורך X רוחב X גובה: 1,615X1,780X4,450 מ"מ

מנוע: אופקי, 4 צילינדרים, 16  שסתומים DOHC, בנזין

נפח: 1,995 סמ"ק

הספק מרבי: 150 כ"ס / 6,200 סל"ד

מומנט מרבי: 20.0 קג"מ / 4,200 סל"ד

/ 2.0 Premium

בד שנהבבד שחור

חזית המושבחזית המושב גב המושבגב המושב

בד שנהב בד שחור

חזית המושבחזית המושב גב המושבגב המושב
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ני
טכ

ט 
פר

מ

ני
טכ

ט 
פר

מ דגם
1.6 Energy2.0i2.0i Premium 

אוטו' רציפהאוטו' רציפהאוטו' רציפהידני

מנוע

FB16FB20דגם

סוג
שטוח, 4 צילינדרים, אטמוספרי בנזין

גל זיזים עילי כפול, 16 שסתומים

82x78.890.0x84.0קדח x מהלך )מ"מ(

1,6001,995נפח מנוע )סמ"ק(

10.5:1יחס דחיסה

הזרקת דלק רב נקודתיתמערכת דלק

60מיכל דלק )ל'(

ביצועים

5,600/1146,200/150הספק מירבי )כ"ס/סל"ד(

4,000/15.34,200/20.0מומנט מירבי )קג"מ/סל"ד(

179175187מהירות מקסימלית )קמ"ש(

13.113.810.7האצה 0-100 )ש'(

צריכת דלק

12.512.611.6עירוני )ק"מ/ל'(

15.315.815.1משולב )ק"מ/ל'(

17.218.118.1בין עירוני )ק"מ/ל'(

151146153פליטת CO2 משולבת )ג'/ק"מ(

הנעה

סוג
דיפרנציאל מרכזי 

משולב מגביל החלקה 
ויסקוזי

הנעה כפולה קבועה 
עם חלוקת מומנט 

אקטיבית
הנעה כפולה קבועה עם חלוקת מומנט אקטיבית

דגם
1.6 Energy2.0i2.0i Premium 

אוטו' רציפהאוטו' רציפהאוטו' רציפהידני

מידות

4,450אורך )מ"מ(

1,780רוחב )מ"מ(

1,615גובה )מ"מ(

2,635בסיס גלגלים )מ"מ(

1,525מפשק סרנים קדמי )מ"מ(

1,525מפשק סרנים אחורי )מ"מ(

220מרווח גחון )מ"מ(

380נפח תא מטען )ל'(

1,4251,4601,455משקל עצמי כולל נהג )ק"ג(

תיבת הילוכים

סוג
ידנית 5 הילוכים 

הכוללת יחס העברה 
נמוך

אוטומטית רציפה 
אוטומטית רציפה עם שרשרתעם שרשרת

D 0.570-3.5810.570-3.581 -יחס העברה במצב

 - -3.545יחס העברה הילוך 1

 -  -1.947יחס העברה הילוך 2

 -  -1.296יחס העברה הילוך 3

 -  -1.079יחס העברה הילוך 4

 -  -0.825יחס העברה הילוך 5

R 3.3333.6673.667יחס העברה במצב

4.4443.9003.700יחס העברה סופי

 - -1.447יחס העברה נמוך

מרכב

הגה כוח מתוגבר חשמליתהיגוי

מתלים נפרדים מסוג מק'פרסוןמתלה קדמי

מתלים נפרדים מסוג עצמות עצה כפולותמתלה אחורי

5.3רדיוס סיבוב )מ'(

צלחות בילום מאווררותבלמים קדמיים

צלחות בילום רגילותבלמים אחוריים

''225/55R17 ,17x7מידות צמיגים
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ור
בז

א דגם
1.6 Energy2.0i2.0i Premium 

אוטו' רציפהאוטו' רציפהאוטו' רציפהידני

אבזור חיצוני

H7 פנסי הלוגן• • ••

•• • •פנסי ערפל קדמיים

DRL תאורת יום• • ••

•• • •פנסי ערפל אחוריים

•  מראות בצבע הרכב

•  קיפול מראות חשמלי

•  איתות מובנה במראות צד

UV חלון נהג ונוסע קדמי עם סנן• • ••

•  חלונות אחוריים מושחמים

•• • •חישוקי ‘'17 סגסוגת קלה

•• • •פסי אורך מוכספים

•• • •אנטנת גג מובנית

דגם
1.6 Energy2.0i2.0i Premium 

אוטו' רציפהאוטו' רציפהאוטו' רציפהידני

מושבים וגימור

•• • •ריפודי בד מהודרים

• • •לוח שעונים מושחר עם תאורה אדומה

•  לוח שעונים כחול עם תאורה לבנה

•• •הגה מצופה עור

•• •ידית הילוכים מצופה עור

•• • •כיוון מושב נהג ידני ל 6 כיוונים

•• • •מושבים אחוריים מפוצלים 60/40

•• • •כיס איחסון בגב מושב נוסע קדמי

ור
בז

דגםא
1.6 Energy2.0i2.0i Premium 

אוטו' רציפהאוטו' רציפהאוטו' רציפהידני

נוחות ושימושיות

•• • •4 חלונות חשמל

•• • •נעילה מרכזית לכל הדלתות

•• • •שלט מובנה במפתח

•• • •תאורת מפות

•• • •תאורה בתא המטען

•• • •תא איחסון מרכזי

•• •2 מחזיקי כוסות בקונסולה המרכזית

•• • •תא איחסון למפות ובקבוק בדלתות

•• • •פתיחת דלתית הדלק מתא הנוסעים

•• • •2 שקעי 12V בתא הנוסעים

•• • •4 עוגנים לציוד בתא המטען

•• • •כיסוי נגלל לתא המטען

דגם
1.6i2.0i2.0i Premium 

אוטו' רציפהאוטו' רציפהאוטו' רציפהידני

בקרות אקלים

• • •בקרת אקלים אוטומטית

•  בקרת אקלים מפוצלת לנהג ולנוסע

•• • •יציאות מיזוג מתחת למושבים הקדמיים

•  חימום למושבים הקדמיים

•  חיישני גשם ותאורה

•• • •מפשיר אדים לחלונות הקדמיים

•• • •מפשיר אדים לחלון האחורי עם טיימר
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ור
בז

א

ור
בז

דגםא
1.6 Energy2.0i2.0i Premium 

אוטו' רציפהאוטו' רציפהאוטו' רציפהידני

שמע ובידור

• • •מולטימדיה מקורית "6.2 עם 4 רמקולים

•  מולטימדיה מקורית "7 עם 6 רמקולים

•• •• דיבורית BLUETOOTH מובנית

BT-שליטה מההגה על הרדיו וה •• ••

•  שליטה מההגה על בקרת השיוט

• •• שקע AUX ו-USB בקונסולה הקדמית

•שקע AUX ו-USB 2 בקונסולה הקדמית

•  מצלמת רוורס צבעונית מקורית

דגם
1.6 Energy2.0i2.0i Premium 

אוטו' רציפהאוטו' רציפהאוטו' רציפהידני

מחשב דרך וכלי שליטה

•מסך "3.5 צבעוני בלוח השעונים

ECO שעון•

• • •מחשב דרך דיגיטלי

•  מחשב דרך רב שימושי צבעוני

•• • •גלגל הגה מתכוונן לגובה ולעומק

•• מנופי העברת הילוכים מגלגל ההגה

דגם
1.6 Energy2.0i2.0i Premium 

אוטו' רציפהאוטו' רציפהאוטו' רציפהידני

חוויית הנהיגה

•• • •מערכת עצור וסע

•• • •מערכת עזר לזינוק בעליה

•• • •מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים

דגם
1.6 Energy2.0i2.0i Premium 

אוטו' רציפהאוטו' רציפהאוטו' רציפהידני

בטיחות

•• • •2 כריות אוויר קדמיות

•• • •2 כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע

•• • •2 כריות אוויר וילון צידיות

•• • •כרית אוויר לברכי הנהג

•• • •קורות חיזוק מובנות בדלתות

•• • •מערכת הגה קורסת בזמן תאונה

•• • •משענות ראש נהג ונוסע מתכווננות

•• • •3 משענות ראש אחוריות

•• • •התראה על אי חגירה של הנהג

•• • •התראה על אי חגירה של הנוסעים

•• • •כיוון גובה חגורות קדמיות

•• • •3 נקודות עגינה לחגורות אחוריות

•• • •דוושות קורסות בזמן תאונה

ABS מערכת• • ••

EBD מערכת• • ••

•• • •מערכת BAS עזר בבלימה

•• • •מערכת VDC בקרת יציבות

•• • •מערכת TC בקרת משיכה

•• • •התקן ISO FIX מובנה במושב האחורי

•• • •ביטול אוטומטי לכרית אוויר נוסע קדמי

•• • •אימובילייזר מקורי
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הצבעים במפרט הינם להמחשה בלבד. הצבעים יכולים להשתנות ללא הודעה מוקדמת ולפי מלאי והגדרות היצרן. ט.ל.ח.

5Q - 9ירוק יסמין מטאליU - 2ירקרק פנינהQ - אדום פנינה

צבעי רכב

6Q - 2חום מדברU - כתום פנינה

צבעי ריפוד

פלטיניוםשחור

4S - 1שחור קריסטלU - 8כסוףU - כחול פנינה

1K - 1אפור כההX - לבן קריסטל



התמונות להמחשה בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לשפר את מפרטי ו/או אביזרי הרכב ללא הודעה מוקדמת.
5 שנות אחריות בכפוף לתנאי חוברת האחריות המלאה של הרכב, ט.ל.ח

(EC)715/2007 - (EU)630/2012 :XV תקן זיהום
*נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. **הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

מדד זיהום אוויר**נתוני צריכת דלק* )ליטר/100 ק"מ(דגם
XV 1.6 CVTקבוצה 5.58בינעירוני7.9עירוני
XV 1.6 5MTקבוצה 5.811בינעירוני8עירוני
XV 2.0 CVTקבוצה 5.510בינעירוני8.5עירוני

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 זיהום מזעריזיהום מרבי

*6263
www.subaru.co.il


