


בנזיןדגם

2.4DITדגם מנוע

תצורת BOXER בעל מרכז כובד נמוך וסימטרי, 4 בוכנות, 16 שסתומים, טורבוסוג

עילי כפול DOHCגל זיזים

2,387נפח (סמ"ק)

בנזין - הזרקת דלק ישירהמערכת דלק

73מיכל דלק (ל')

ביצועים

5,600/260הספק מרבי (כ"ס/סל"ד)

2,000-4,800/38.3מומנט מרבי (כ"ס/סל"ד)

209מהירות מקסימלית (קמ"ש)

7.4האצה 0-97 (ש')

כושר גרירה (ק“ג)

2,270עם בלמים

450ללא בלמים

 צריכת דלק

עירוני 11.2 / בינעירוני 8.7עירוני/בין עירוני (ק“מ/ל‘)

 הנעה

הנעה כפולה קבועה - סימטרית עם חלוקת מומנט אקטיבית 4X4סוג

מידות

4,998אורך (מ"מ)

1,930רוחב (מ"מ)

1,819גובה (מ"מ)

2,890בסיס גלגלים (מ"מ)

220מרווח גחון (מ"מ)

17.6זווית גישה (מעלות)

21.8זווית נטישה (מעלות)

18.2זווית בטן (מעלות)

2,073-2,081משקל עצמי

1,331נפח תא מטען (ל') - שורת מושבים שלישית מקופלת

2,435נפח תא מטען (ל') - שורת מושבים שניה ושלישית מקופלת

 תיבת הילוכים

CVT אוטומטית רציפה מדורגתסוג

8 נשלטים מגלגל ההגהמספר יחסי העברה קבועים

 מרכב

נפרדים, מק'פרסוןמתלה קדמי

נפרדים, עצמות עצה כפולותמתלה אחורי

5.8רדיוס סיבוב (מ')

צלחות בילום מאוורוות (333 מ"מ)בלמים קידמיים

צלחות בילום מאוורוות (331 מ"מ)בלמים קידמיים

245/50X20מידות צמיגים 

מפרט טכני



LIMITEDLUXURYדגם

מחשב דרך וכלי שליטה

 + +מחשב מידע מרכזי צבעוני 6.3

 + +מסך 4.2 אינץ' צבעוני בלוח שעונים TFT נשלט מגלגל ההגה

 + +מנופי העברת הילוכים מגלגל ההגה

 + +EPB - בלם חנייה חשמלי

 + +AVH - דריכה אוטומטית לבלם החנייה

חווית נהיגה

++X-MODE בורר נהיגה לשטח

 + +HDC - בקרת ירידה במדרון

 + +ATV - חולקת מומנט אקטיבית

סטייל ועיצוב חיצוני

 + +גג שמש זכוכית ופנוראמי נפתח חשמלי

 + +דלת תא מטען בפתיחה וסגירה חשמלית

LED תאורה ראשית בטכנולוגית+ + 

SRH - מנגנון עוקב פנייה לפנסי דרך+ + 

LED פנסי ערפל קדמיים בטכנולוגיית+ +

C בחותם האות LED DRL תאורת יום+ +

כרום סטאןצבע הרכבגוון מראות צד

ניקלצבע הרכבגוון ידיות פתיחת דלתות

 + +איתות LED במראות צד 

 + +מראות צד בכוונון חשמלי עם הפשרת אדים

+קיפול חשמלי למראות הצד 

+ +שמשות אחוריות כהות 

+ +חיישן תאורה

+חיישן גשם

+ +פסי אורך מושחרים בגג

+ +ספוילר גג אחורי

+ +צמד אגזוזים אחורי מצופה ניקל

שחור משולב ניקלשחור משולב ניקלגוון פנל סף בחצאיות צד

נוחות ושימושיות

++KEYLESS כניסה והנעה ללא מפתח

++משענת יד קדמית עם תא אחסון 

++מראת שרות פנוראמית על פנים הרכב

++תא אחסון עילי למשקפיים

++בקרת אקלים דיגיטאלית מפוצלת 3 אזורים

++פתחי מיזוג אחוריים

++פיקוד מערכת בקרת אקלים דיגיטאלית עצמאית מאחור

++חימום גלגל הגה

66מספר מתקני כוסות לשורת מושבים ראשונה

68מספר מתקני כוסות לשורת מושבים שניה

55מספר מתקני כוסות לשורת מושבים שלישית

++תאורת קריאה בשורת מושבים שלישית

++תאורת מפות וקריאה בשורת מושבים ראשונה ושניה

+תאורת אוירה יוקרתית בדלתות ובקונסולה

++שקע כוח 120V בקונסולה אחורית

++וילונות הצללה בשורת המושבים השנייה



LIMITEDLUXURYדגם

+מראה מרכזית מתכהה אוטומטית עם מצפן

+מצלמת מראה מרכזית

++מראת איפור עם תאורה ומעריך הצללה בסוכך השמש

++4 חלונות חשמל אוטומטיים / פעולה בנגיעה אחת

++כיסוי גלילה לתא המטען

++ווי עגינה וקשירה בתא המטען

++שקע כוח 12V בתא המטען

מושבים וגימור פנים

++גלגל הגה מצופה עור

++בסיס ידית הילוכים מצופה עור

++גלגל הגה מתכוונן לגובה ולמרחק (טלסקופי)

87מספר מקומות ישיבה

++מושבי עור יוקרתיים

חוםבז'גוון מושב

++גימור STARTEX יוקרתי עם תפירה כפולה בקונסולה ובדלתות

++כוונון חשמלי (10 כיוונים) עם צמד זכרונות מיקום - מושב נהג

++כוונן קשיחות גב מושב הנהג

++כוונון הארכת בסיס מושב הנהג

++כוונון חשמלי (4 כיוונים) - מושב נוסע קדמי

+צמד "מושבי קפטן" נפרדים עם ידיות אחיזה אישיות ואפשרות מעבר בין שורת המושבים - שורה שנייה

+שלושה מושבי עור מתכווניים עם משענת יד - שורה שנייה

++שלושה מושבי עור מתכוונים עם אפשרות קיפול (40/60) - שורה שלישית

++חימום מושבים, 3 דרגות - שורה ראשונה

++חימום צמד מושבים, 2 דרגות - שורה שנייה

+קירור מושבים - שורה ראשונה

שמע ובידור

++מערכת מולטימדיה צבעונית 8 אינץ'

Harman Kardon - מערכת סאונד איכותית 14 רמקולים, 792 וואט++

Apple CarPlay*+ + 

BLUETOOTH+ + 

 + +שליטה מההגה על מערכת המולטימדיה והרדיו

AUX שקע+ + 

 + +צמד שקעי USB קדמיים לטעינה וסנכרון

++צמד שקעי USB אחוריים לטעינה (במתח 2.1V) - שורה שנייה

++צמד שקעי USB אחוריים לטעינה (במתח 2.1V) - שורה שלישית

בטיחות 

 + +7 כריות אוויר

 + +2 כריות אוויר קדמיות

 + +2 כריות אוויר צידיות קדמיות לנהג ולנוסע 

++2 כריות אוויר "וילון" צידיות - שורה ראשונה, שנייה, שלישית

 + +כרית אוויר לברכי הנהג

 + +ניתוק אוטומטי לכרית אוויר נוסע קדמי

 + +משענות ראש נהג ונוסע מתכוונות 



 + +התראה על אי חגורה - שורת מושבים ראשונה

++כיוון גובה חגורת - שורת מושבים ראשונה

+3 נקודות עגינה למושבי ילדים ISO FIX (חיבור עילי + תחתי)

+2 נקודות עגינה למושבי ילדים ISO FIX (חיבור עילי + תחתי)

++2 נקודות עגינה למושבי ילדים ISO FIX (חיבור עילי)

 + +נעילת דלתות בתחילת נסיעה (אופציה הפעלה דרך מחשב הרכב)

++ATV מערכת חלוקת מומנט אקטיבית להעברת כוח אופטימלית בסיבובים 

++BAS מערכת הגברת עוצמת הבלימה בבלימות חרום 

 + +VDC - מערכת בקרת יציבות

 + +TC - מערכת בקרת משיכה

מערכות בטיחות

++HBA מעבר אוטומטי בין אור דרך לגבוה

++SRH תאורה אדפטיבית עם מנגון עוקב פניה

ACC - (כוללת מערכת "זחילה בפקקים" + למידת התנהגות נסיעה ברכב מוביל) בקרת שיוט אדפטיבית++

++LVDSA - התראה על רכב מוביל 

LDW - התראת סטייה מנתיב ובתוכו  + LSW++

++LANE KEEP ASSISIT - תיקון היגוי אקטיבי לסטייה ולשמירת הרכב בתוך נתיב הנסיעה

++RAB בלימה אוטונומית בזיהוי מכשול בנסיעה לאחור

FDMS - ניטור מרחק מלפנים++

++AEBS - בלימת חירום אוטומטית 

BSD + RCTA - התראה על רכב בשטח מת ותנועה צולבת בנסיעה לאחור++

+מצלמה קדמית - מבט 180 מעלות 

++מצלמת רוורס צבעונית כולל קווי עזר לאחור בחניה

++חיישני חניה אחוריים מקורים

* בכפוף לתאימות המכשיר וזמינות האפליקציה



צבעים

כחול הוריזוןאדום ארגמן

שחור קריסטל

לבן פנינהכסוף





זוג עיניים נוסף בכל נסיעה EyeSight
EyeSight®1 כוללים את טכנולוגיית הסיוע לנהג ALL NEW SUBARU EVOLTIS כל דגמי

טכנולוגיית הסיוע לנהג ®EyeSight משלבת בתוכה מאפייני בטיחות ונוחות רבים כדי שתרגישו תמיד בנוח ומוגנים, בכל מקום 
שאליו אתם נוסעים. ®EyeSight מעניקה לכם זוג עיניים וירטואלי נוסף, מסוגלת להזהיר אתכם מפני סכנה אפשרית מלפנים ואפילו 
להפעיל את הבלמים במידת הצורך. זהו מאפיין בטיחות ששומר עליכם ומעניק לכם שקט נפשי בכל נסיעה. מהרגע שתחוו אותו 

לראשונה, הנהיגה כבר לא תהיה דומה למה שהכרתם עד כה.

בלימה לפני התנגשות

הנהג הנוסע לפניכם בולם באופן בלתי צפוי או "חותך" 
אתכם. מערכת EyeSight מזהירה אתכם, מפעילה את 
הבלמים ובנוסף, במהירויות נמוכות יותר, מסוגלת אפילו 
לסייע לכם להביא את הסובארו שלכם למצב של עצירה 

מוחלטת.

בקרת שיוט אדפטיבית

התנועה לא זורמת תמיד בצורה חלקה, ולכן מערכת
EyeSight עושה יותר מאשר לשמור על מהירות קבועה. 
המערכת צופה לפנים ומסייעת לכם באופן אוטומטי 
להתאים את מהירות הנסיעה והמרחק שלכם, גם בנהיגה 

עם עצירות והתחלות נסיעה תכופות.

ניהול המצערת לפני התנגשות

אם אתם משלבים את הרכב להילוך קדמי במקום להילוך 
אחורי, ומערכת EyeSight מזהה מכשול כלשהו בנתיב 
הנסיעה שלכם, היא מפחיתה את רגישות המצערת כדי 

לסייע לכם למנוע האצה ופגיעה במכשול זה.

בלימה לפני התנגשות

ניהול מצערת לפני התנגשות בקרת שיוט אדפטיבית

התראת סטייה מנתיב וסיוע לשמירה על הנתיב

התראת סטייה מנתיב וסיוע לשמירה על הנתיב

כשאתה סוטה בטעות לקצה נתיב הנסיעה שלך, ומתחיל 
לחצות לנתיב הסמוך, מערכת EyeSight מזהה את סימוני 
הנתיב ומשמיעה התראה קולית כדי להזהיר אותך. היא 
מסוגלת אפילו לבצע תיקוני היגוי קלים כדי לסייע לך 

להישאר בתוך הנתיב.

EyeSight היא טכנולוגיית סיוע לנהג שעלולה שלא לפעול בצורה אופטימלית בכל תנאי הנהיגה. הנהג אחראי תמיד לנהוג בצורה בטוחה ואחראית. יעילות המערכת  1
תלויה בגורמים רבים, כגון תחזוקת הרכב, מזג האוויר ומצב הכביש. לפרטים מלאים לגבי תפעול המערכת ומגבלותיה, נא עיינו בספר הנהג.





 ALL NEW SUBARU EVOLTIS
מאפיינים

)SRH( עוקב פניה LED חלון שמש פנורמי בגגפנסים ראשיים



.Apple Inc הוא סימן מסחרי של חברת Apple CarPlay*
** בחלק מרמות הגימור

שקעי USB בשורת המושבים השלישית

בקרת אקלים אוטומטית 
בשורת המושבים השנייה

מושבים קדמיים מאווררים**

* Apple CarPlay® מולטימדיה 8" עם



יודגש כי צריכת הדלק בפועל עשויה להיות שונה מהמצוין לעיל היות והיא מושפעת מאופי הנהיגה והשימוש ברכב, תנאי הדרך, 
מזג האוויר ומגורמים נוספים. למידע נוסף, נא לפנות לנציג המכירות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לשפר את 
מפרטי ו/או אביזרי הרכב ללא הודעה מוקדמת. בכפוף לתנאי חוברת האחריות המלאה של הרכב, התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

www.subaru.co.il *8545
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רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
1EVOLTIS 2.4T LIMITED 8 SEATS 7
2EVOLTIS 2.4T LUXURY 7 SEATS 7

EVOLTIS 2.4T LUXURY 7 SEATS, EVOLTIS 2.4T LIMITED 8 SEATS פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

כריות אוויר 7
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
בקרת שיוט אדפטיבית
מערכת זיהוי הולכי רגל

מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

מצלמת רוורס

חיישני חגורות בטיחות
שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי תנועה
בקרת סטייה מנתיב
ניטור מרחק מלפנים

בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
 התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז

 מערכת למניעת שכחת ילד ברכב

מקרא
 מערכת מותקנת בדגם הרכב

 מערכת אופציונאלית להתקנה
 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דגם
צריכת דלק משולבת 
בליטרים ל-100 ק"מ*

דרגת זיהום אוויר

EVOLTIS 2.4T LIMITED 8 SEATS 
8.7בינעירוני11.2עירוני

דרגה 15
EVOLTIS 2.4T LUXURY 7 SEATS 15 דרגה

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

זיהום מזעריזיהום מרבי

EPA* נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן       ** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

רמת האבזור הבטיחותי

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה


