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בתוך כל סובארו
יש את הכוח לעורר השראה.

מנוע ה-  של סובארו
 אין מכוניות רבות בהן תוכלו לחוש את אותה הנאה שמרגישים באמפרזה החדשה, ולא במקרה.  מנוע ה -  
של סובארו בעל המבנה האופקי מציב את הבוכנות אלה מול אלה, בזווית של 180 מעלות, וכך מתקבל פרופיל נמוך 
ושטוח יותר מאשר בסוגי מנועים אחרים. הפרופיל הייחודי לסובארו מעניק למנוע, ולמכונית כולה, מרכז כובד נמוך יותר 
וחלוקת משקל מאוזנת יותר. יתר על כן, התנועה המנוגדת של הבוכנות גורמת להן לאזן אלה את אלה, ותורמת להפחתת 

רעידות המנוע.

יציבות משופרת
מכיוון שהמנוע הוא בעל פרופיל 
שטוח יותר ויושב נמוך יותר בשלדה, 
המכונית כולה מאוזנת יותר ובעלת 
התנגדות רבה יותר לתנודות מצד 
לצד מאשר בתצורות מנוע אחרות.

חלק ומרגש
המנוע מספק עוצמה ותגובה מידית, 
המגיעה בצורה חלקה בכל טווח 
הסל"ד. הבוכנות נמצאות במצב 
אלה  נגד  אלה  ופועלות  אופקי 
להפחתת הרעידות, והופכות את 
הנסיעה לקלה ונוחה באותה מידה 

שהיא נמרצת. 

ביצועים לטווח ארוך
מנוע של  השטוח   התכנון 

ה-    הינו קשיח ומאוזן 
מטבעו, כך שהוא מפיק פחות 
רעידות מאשר מנוע טורי או מנוע 
בתצורת V ולכן הוא עמיד יותר 

ובעל ביצועים אמינים יותר.

אין מכוניות רבות 
בהן תוכלו לחוש 
את אותה הנאה 

שמרגישים באמפרזה 

"

"
יתרונות מנוע ה-   של סובארו:
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מה - DNA שלה.התגובה והיעילות הן חלק
הדור השלישי של מנוע ה - 

מנוע ה-  של סובארו הציע תמיד איזון יוצא דופן ותגובה חלקה, אך מהנדסי סובארו ביפן מצאו דרך להפוך את הנהיגה 
בסובארו למעוררת השראה עוד יותר. על מנת לייצר את הדור ה-3 של מנוע ה-  של סובארו, עברו המהנדסים 
בקפידה על כל שסתום, פתח ובוכנה, והתוצאה היא מנוע קל יותר המשתמש בדלק בצורה יעילה יותר. המנוע משיג רמת 

חיסכון גבוהה, מומנט חזק ותגובה בסל"ד נמוך - כך תוכלו לחוש בתגובה מידית ומספקת בכל לחיצה על דוושת ההאצה.

DOHC  מנוע  1.6 ליטר
 Lineartronic CVT מנוע ה -   של סובארו יחד עם תיבת ההילוכים הרציפה
יוצרים פעולה יעילה ונקייה. מנוע ה-   נושא את דגל האחריות הסביבתית של 
סובארו, בעל ביצועים מרשימים ביותר. בשילוב איזון טבעי ופעולה חלקה הקשורים למבנה 
המנוע, בשילוב מערכות DOHC ו-AVCS המשפרות את ביצועיו, הוא מספק תגובה נמרצת 
בסל"ד נמוך ביותר. באמצעות שילוב של תגובה וחיסכון יוצאים מן הכלל, יעניק לכם מנוע 

ה-  הנאה רבה יותר בכמות דלק קטנה יותר.
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הספק מרבי: 114 כ"ס / 5,600 סל"ד
מומנט מרבי: 15.3 קג"מ / 4,000 סל"ד

צריכת דלק משולבת: 17.2 ק"מ לליטר עפ"י נתוני יצרן

פליטת CO2 משולבת: 137 גרם לק"מ
*.ECE R101-בהתאם ל :CO2 צריכת הדלק ופליטות

Lineartronic CVT תיבת הילוכים אוטומטית רציפה

 .Lineartronic CVT באמפרזה החדשה תיהנו מתגובה יעילה ומחיסכון הודות לתיבת ההילוכים האוטומטית הרציפה
תיבת הילוכים ייחודית זו מנצלת את המנוע בתחום הסל"ד האופטימאלי ובכך מורידה באופן דרמטי את תצרוכת הדלק. 
הודות לתצורה קומפקטית וקלת משקל, המתוכננת במיוחד כדי להשתלב עם מנוע ה-  של סובארו, היא 

מבטיחה תגובה מהירה וביצועים מלהיבים.

 17.2
 ק”מ/ל’

 בנסיעה   
משולבת*

מדד 
זיהום 

אויר
*3  

*עפ"י נתוני יצרן.



45

חוויה משפחתית 
יוצאת דופן.

בכל פנייה.
DC3 - בקרת השלדה הדינמית של סובארו

עם בקרת השלדה הדינמית של סובארו - DC3, כל רכיבי האמפרזה החדשה פועלים בהרמוניה מושלמת להשגת 
התנהגות כביש ייחודית. השימוש בפלדה בעלת חוזק מתיחה גבוה באזורים הקריטיים נעשה כדי להשיג חוזק גבוה 
ומשקל נמוך. המרכב בעל המבנה הקשיח מספק תחושת היגוי מדויקת וטבעית, ובמקביל מאפשר בידוד אפקטיבי 
של המנוע מתא הנוסעים. התוצאה היא כל מה שהופך את הנסיעה להנאה: ביטחון, נוחות, ספורטיביות ובטיחות - 

כולם באיזון מושלם.

מתלה קדמי
מערכת המתלים של האמפרזה החדשה, מכוילת בקפידה ומשלבת בין התנהגות כביש ספורטיבית, המגיעה מעולם 
מרוצי הראלי בו השתתפה סובארו לאורך השנים, לבין נוחות נסיעה להנאה יומיומית. מלפנים, תומכות קשיחות המעניקות 
להיגוי תחושה מדויקת ואמתית, מהלך ארוך ומפשק גלגלים רחב היוצר שילוב אידיאלי של התנהגות כביש יציבה, אחיזה 

טובה, פניות שטוחות ונסיעה נינוחה. זרועות התמיכה הנוספות מאפשרות מעקב טוב יותר של הגלגלים האחוריים. 

מתלה אחורי
המתלה האחורי יצית מחדש את התשוקה שלכם לנהיגה. מתלה אחורי מסוג עצמות עצה כפולות מאפשר לאמפרזה 
החדשה לנסוע בכבישים משובשים ובפניות חדות באופן חלק, יציב ומדויק. תותבים מיוחדים משפרים את מגע הצמיגים 
עם הכביש לאחיזת כביש טובה יותר, הפחתת תת-היגוי והענקת תחושה מדויקת יותר בפניות. המתלים הוקשחו לקבלת 

תגובה מהירה יותר לפקודות הנהג.

ביצועים דינמיים
של  הדופן  יוצאת  הכביש  אחיזת 
האמפרזה החדשה מעניקה תחושת 
האצה מידית ומלהיבה והסימטריה 
מעניקה לה התנהגות כביש טובה 
יותר. מכיוון שהיא יציבה יותר בפניות, 
אתם נהנים מתחושת שליטה ייחודית 

בכל רגע.

מגע רצוף
ככל ששטח המגע של הצמיג עם 
הכביש גדול יותר, יש לכם שליטה רבה 
יותר. כוח המנוע מועבר לגלגלים כל 
הזמן כדי לשמור על החיבור החזק 
הרמות  לקבלת  לכביש,  ביותר 
 הגבוהות ביותר של התנהגות כביש 

ושליטה אופטימאלית.

זריזות במצבי חירום
במזג אוויר גרוע, או בשניות היקרות 
הדרושות כדי להגיב למצב פתאומי, 
מערכת ההינע והשלדה הסימטריות, 
עם איזון כמעט מושלם בין שני הצדדים, 
מעניקה את היציבות, הזריזות והאחיזה 
 שמסייעות לכם לעקוף מכשולים 

בנתיב הנסיעה.

יתרונות השלדה ומערך המתלים המשופר:  
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משפחה בשליטה.

7

ביטחון לכל המשפחה.
כשנוסעים ב- החדשה מרגישים ביטחון בכל פרמטר.

סובארו אמפרזה החדשה הגיעה ואתם הולכים ליהנות מהדרך.

עם מנוע ה-  של סובארו, בעל המתלים הנפרדים והפרופיל השטוח, תיהנו מחוויית 
נהיגה ייחודית, שליטה מושלמת בכל כביש ומצריכת דלק נמוכה, שתהפוך כל נסיעה לחסכונית 
במיוחד עבור המשפחה שלכם. יחד עם חמש שנות אחריות המעניקות לכם שקט נפשי, העיצוב 

והתכנון ההנדסי החכם, אתם יכולים להיות בטוחים שבחרתם טוב עבור המשפחה שלכם.

הזריזות והבטיחות האקטיבית של האמפרזה החדשה מעניקות לכם את היכולת לחמוק מסכנה כשזו מפתיעה אתכם בנתיב הנסיעה.

בטיחות אקטיבית, למניעת תאונה
רבים מהמאפיינים הגורמים לאמפרזה החדשה להיות מהנה כל כך לנהיגה מסייעים לכם גם להימנע מפגיעה. התנהגות הכביש הדינמית 
משופרת הודות למרכז הכובד הנמוך של מנוע ה-  הייחודי של סובארו. מערכת בקרת היציבות, מערכת המתלים הבטוחה, 

המערכת למניעת נעילת גלגלים וההיגוי המהיר, כולם מסייעים לכם להישאר בשליטה.

מערכת הבלמים
הודות לבלמי דיסק חזקים במיוחד בכל ארבעת הגלגלים, תיהנו באמפרזה החדשה מתגובת בלימה המשרה ביטחון. בנוסף תיהנו ממערכת 
למניעת נעילת גלגלים בעלת 4 ערוצים, המסייעת לנהג לשמור על שליטה בהיגוי בעת בלימה חזקה, וממערכת אלקטרונית לחלוקת כוחות 
הבלימה, המשנה את חלוקת יחס הבלימה לפנים/לאחור כאשר המכונית עמוסה. האמפרזה החדשה כוללת גם שתי מערכות המבטיחות 

בלימה מרבית במקרה חירום -מערכת לסיוע בבלימה ומערכת לבלימה תחת עומס.

שדה ראייה
כדי להימנע מסכנה, אתם חייבים לראות אותה מראש ולכן כל סובארו מתוכננת כך שלנהג יש את שדה הראיה הטוב ביותר ע"מ לראות 
את המתרחש סביבו. תכנון חכם של סביבת הנהג באמפרזה החדשה ומאפיינים כגון מראות צד רחבות והגבהת המושבים מסייעים לשפר 

ולהרחיב את שדה הראייה שלכם על הכביש.

VDC  מערכת בקרת יציבות

מערכת בקרת היציבות הדינמית, הכלולה כציוד סטנדרטי באמפרזה החדשה, מנטרת 
ומנתחת באמצעות מערך חיישנים, אם כיוון התקדמות הרכב זהה לזה שנבחר על-ידי 
הנהג. במידה והרכב מתקרב למגבלות השליטה בעת פנייה או התחמקות ממכשול, 
המערכת מתאימה את חלוקת המומנט, הספק המנוע והבלימה של כל גלגל בנפרד, 

כדי לסייע לשמירה על כיוון ההתקדמות הרצוי.

היגוי יתר
מצב 

אידיאלי

תת היגוי

מה היא כוללת

הדרך הטובה ביותר לשרוד תאונה היא להימנע ממנה מלכתחילה. זה מה שהאמפרזה החדשה עושה.
מה היא עושה

7

חוויית נהיגה ייחודית, 
שליטה מושלמת בכל כביש

 וצריכת דלק נמוכה

"
"

סובארו הינה היצרנית היחידה 
זכו  דגמיה  שכל  בארה"ב 
של  מקסימאליים  בציונים 

.IIHS ארגון הבטיחות 2013
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בטיחות מושלמת למשפחה.
בטיחות פסיבית, כדי לשרוד טוב יותר את ההתנגשות.

הגנה על יושבי המכונית זוכה לעדיפות גבוהה בתכנון כל פרט באמפרזה החדשה - החל ממאפיינים עיקריים כגון המושבים 
ועד לפריטים קטנים כגון הדוושות. מבנה המרכב שלה מחוזק בצורה חכמה באזורי מפתח על מנת להפחית ככל האפשר 

את אנרגיות הפגיעה המגיעות לתא הנוסעים. מגוון רחב של אמצעי בטיחות מסייעים להגן ישירות על נוסעי הרכב.

הגנה על הולכי רגל
האמפרזה תוכננה במטרה להעניק רמת הגנה גבוהה להולכי הרגל. מרחב סופג אנרגיה בין מכסה המנוע למנוע עצמו מסייע 
להפחית את הפגיעה בהולך הרגל במקרה של תאונה. גם הפגוש הקדמי סופג האנרגיה והאזור המתוכנן במיוחד מסביב 

למגבי השמשות משמשים לאותה מטרה.

* SRS: מערכת ריסון משלימה. אפקטיבית בשימוש יחד עם חגורות בטיחות.

מסגרות חיזוק בצורת טבעת
מסגרות חיזוק בצורת טבעת מחזקות את תא הנוסעים מהגג אל 
הדלתות, העמודים והרצפה. תכנון זה מסייע להסיט ולפזר את אנרגיית 
הפגיעה הרחק מיושבי המכונית במקרה של התנגשות. במסגרות של 
האמפרזה החדשה נעשה שימוש בפלדה בעלת חוזק מתיחה גבוה 

שהופך אותן לחזקות וקשיחות, אך קלות משקל.

*SRS מושבים, חגורות בטיחות וכריות אוויר
חגורות בטיחות קדמיות מתכווננות לגובה כוללות מותחני קדם המרסנים 
את הנוסעים בבטחה במקומם. האמפרזה החדשה כוללת גם מושבים 
קדמיים המפחיתים פגיעות מסוג "צליפת שוט" ומשענות ראש סופגות 
אנרגיה שמסייעות לספק הגנה טובה יותר ליושבי המכונית במקרה של 
פגיעה אחורית. כריות אוויר קדמיות SRS*, כריות אוויר צדיות מלפנים 
וכריות וילון SRS* כלולות כציוד סטנדרטי. עיגוני ISOFIX למושבי בטיחות 

לילדים מקלים על ההתקנה של מושבי בטיחות מתאימים לילדים.

מנוע נתיק
בסובארו עושים מעל ומעבר למקובל כשמדובר בבטיחות שלכם. במקרה 
של התנגשות חזיתית, מנוע ה -  ותיבת ההילוכים של 
האמפרזה החדשה מתוכננים לספוג את הפגיעה, להתנתק ולהתרחק 

מתא הנוסעים, להגנה על המשפחה.

מה היא כוללת
תכנון חכם, מבנה קשיח במיוחד וטכנולוגיות מתקדמות ערוכים להרחיק אנרגיית פגיעה מסוכנת מיושבי המכונית.

מה היא עושה
בכל נסיעה באמפרזה החדשה תוכלו ליהנות משקט נפשי, בידיעה שמערכות הבטיחות שלה הוכיחו את יכולתן 

לספק הגנה על המשפחה , גם במקרים שלא היה ניתן למנוע את התאונה מראש.
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מלאה במאפיינים.
באמפרזה החדשה תיהנו מנוחות מקסימאלית בכל נסיעה וזאת בזכות סביבת הנהג 
המתוכננת היטב שתורמת להנאה בכל נהיגה. עיצוב מוקפד וחומרי פנים איכותיים מעניקים 
לכם שקט נפשי ומתגי הבקרה החשובים ממוקמים בהישג יד. המושבים המעוצבים 
ובעלי התכנון הארגונומי שומרים על נוחות, גם בנסיעות ארוכות ביותר, מעניקים תמיכה 

אופטימאלית בפניות ומגבירים את חוויית הנסיעה שלכם.

10

מערכת שליטה מההגה על בקרת אקליםידית הילוכים מהודרת
מערכת השמע
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חלל פנימי שיגרום למשפחה
התכנון המוקפד של האמפרזה החדשה מאפשר למשפחה שלכם נוחות מקסימלית בכל נסיעה. בסיס גלגלים של 2645 מ"מ )2.645 מטר( מעניק חלל מרווח ומשופר לנהג 
וליושבים מאחור ומאפשר לכם ליהנות מתא מטען גדול יותר לכל צרכי המשפחה שלכם. יחד עם העיצוב הפנימי החדש, המשלב חומרים איכותיים בתא הנוסעים אתם 

תיהנו מחוויית נהיגה יוצאת דופן בכל נסיעה ובכל דרך.

מערכת שמע איכותית
תנו לקצב שלכם להתעורר לחיים עם מערכת השמע 
רבת העצמה של האמפרזה החדשה - 140 וואט עם 4 
רמקולים המותאמים לאקוסטיקה הפנימית של האמפרזה 
ומעניקים צליל נקי לחוויית נסיעה מרגשת. מערכת השמע 
באמפרזה החדשה תומכת בפורמט MP3 וכוללת יציאת 
AUX  לחיבור נגן מוזיקה נייד. כך תוכלו ליהנות מהמוזיקה 

הדיגיטלית שלכם בכל נסיעה.

נוחות רבה יותר לכולם
האמפרזה החדשה כוללת חידושים רבים בכל הקשור 

לנוחות הנסיעה שלכם ושל נוסעיכם.
המושבים, שהוגבהו לנהג, ליושב לצדו ולנוסעים מאחור, 
מתוכננים בקפידה לתמיכה מקסימאלית וכוללים 
מערכת ספיגת רעידות לנסיעה נוחה גם בישיבה 

ממושכת ברכב.

שדה ראייה משופר 
על מנת לשפר את שדה הראייה באמפרזה החדשה, 
הוגבהה נקודת המותן, החלון הקדמי והאחורי הוגדלו, 
נוספו חלונות משולשים להגדלת שדה הראיה ולהפחתת 
שטחים מתים, מראות הצד הועברו לדלתות לאפשר 
מרחב ראייה טוב יותר, קורת הרכב ) A( נמצאת בשיפוע 
נוח יותר לראיית הנהג ובמשענות הראש קיימת אפשרות 

לכיוון הזווית.

1213

לבלות בו זמן רב יותר.
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בכל נסיעה באמפרזה החדשה תגלו את העיצוב הפנימי המתוכנן בקפידה, המאפשר 
שימוש חכם, יעיל ונוח במרחב תא הנוסעים ותא המטען.

האמפרזה החדשה מתוכננת כך שתאהבו לנהוג בה:
תא מטען נפרד ורחב בנפח של 460 ליטר מאפשר הטענה נוחה של חפצים גדולים ללא 

כל מאמץ. 

המושבים האחוריים ניתנים לקיפול ביחס של 60:40, ביחד או בנפרד בפעולה אחת, 
לקבלת שטח מטען גדול ושטוח, כדי שתוכלו להעמיס בקלות גם חפצים ארוכים יותר. 

גם כשהמושבים נמצאים במצב זקוף, תא המטען מסוגל להכיל ציוד רב.

תכנון הדלתות מקל גם על הכניסה והיציאה מהאמפרזה החדשה וזאת תודות לזווית 
פתיחה רחבה של כל אחת מהן.

האמפרזה מרווחת ומציעה מקום גם לדברים הקטנים של חיי המשפחה. תאים בכל 
הדלתות כוללים מקום למשקאות. הקונסולה המרכזית כוללת מחזיקי כוסות ומשענת 

.12V יד מרופדת שנפתחת כדי לחשוף מקום אחסון נוסף ושקע לאספקת מתח

מה היא כוללת

14

בזכות התכנון החכם אתם יכולים להיות רגועים בידיעה שאתם ערוכים לכל הזדמנות 
שהחיים מזמנים למשפחה שלכם.

מה היא עושה

רעיונות חכמים 
למשפחה.
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מערך הדגמים

מידות אורך X רוחב X גובה: X 1,740 X 4,580 1,465 מ"מ
מנוע: אופקי, 4 צילינדרים, DOHC, 16 שסתומים, 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
Lineartronic CVT : תיבת הילוכים

1.6 Style



1.6 Style Plus

מידות אורך X רוחב X גובה: X 1,740 X 4,580 1,465 מ"מ
מנוע: אופקי, 4 צילינדרים, DOHC, 16 שסתומים, 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
Lineartronic CVT : תיבת הילוכים



*6263www.subaru.co.il

 *עפ"י נתוני יצרן. 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

NEW imprEza )EC) 715/2007 – )EC) 692/2008 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
      NEW imprEza 4d 1.6 CVTקבוצה 3 5.0בינעירוני7.3עירוני

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

 17.2
 ק”מ/ל’

 בנסיעה   
משולבת*

מדד 
זיהום 
אוויר
*3  

תנהג. תבין.


