Objavte nový
druh zábavy.
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SUBARU XV vás odvezie kamkoľvek – od jázd v meste až po relaxačné pobyty v prírode.
Univerzálny model SUBARU XV podporuje najaktívnejší životný štýl a inšpiruje vás, aby
ste urobili viac. Každý deň sa premení na nezabudnuteľné dobrodružstvo.

SUBARU BOXER

SUBARU e-BOXER

Elektromotor

Nová pohonná
jednotka Subaru
Nová generácia systému SUBARU e-BOXER kombinuje
motor SUBARU BOXER s elektromotorom.
Táto kombinácia zaistí športovú jazdu, ako aj tichú
a pohodlnú kabínu bez nežiaducich hlukov a vibrácií,
dokonca aj na nespevnených cestách.

Lítiovo-iónový akumulátor

Motor SUBARU BOXER + elektrická technológia
Systém SUBARU e-BOXER zaisťuje efektívnu jazdu a prispôsobuje pomer rozdelenia výkonu medzi
špecializovaným 2,0-litrovým motorom s priamym vstrekovaním a elektromotorom tak, aby zodpovedal
podmienkam jazdy. V spojení s technológiou Lineartronic je výsledkom tichý, hladký a mohutný výkon a
pohodlná, príjemná jazda v mnohých situáciách. A čo viac, pozdĺžne umiestnenie elektromotora a akumulátora
v osi vozidla prispieva k stabilite a rovnováhe vozidla. Jej základom je motor SUBARU BOXER s nízkym ťažiskom
a prirodzene stabilný dizajn symetrického pohonu AWD.

Pohotová manévrovateľnosť a stabilita v zákrutách
Ak pri vozidlách iných značiek môže dôjsť v dôsledku zvýšenej hmotnosti k zhoršeniu jazdných vlastností, strategické
umiestnenie komponentov systému SUBARU e-BOXER prispieva k zachovaniu celkovej rovnováhy vozidla. Motor je
umiestnený blízko k zemi a elektromotor v strede vozidla, čo pomáha udržiavať citlivé ovládanie a stabilitu v zákrutách, známe
vlastnosti vozidiel Subaru.
Nadšenie na diaľniciach. Istota na nespevnených cestách.
Vozidlá so systémom SUBARU e-BOXER dokážu konkurovať v zrýchlení zážihovým vozidlám o triedu vyššie. Ponúkajú
vzrušujúci výkon na diaľniciach a sebaistú jazdu na bahnitých alebo nespevnených cestách.

Praktická jazda v meste
Kompaktný, vysokovýkonný elektromotor umožňuje citlivé a rýchle zrýchlenie pri ustálenej jazde alebo pri spomaľovaní,
vďaka čomu je jazda v meste pohodlná a bez stresu, a to aj v hustej premávke s častým zastavovaním a rozbiehaním.

Vodič je vždy zodpovedný za bezpečnú a pozornú jazdu a dodržiavanie dopravných predpisov.

Systémový indikátor asistencie elektromotora

Rozbiehanie, jazda s nízkym
zaťažením: jazda na elektrinu (EV)

Jazda so stredným zaťažením: jazda
s funkciou asistencie elektromotora

Jazda s vysokým zaťažením:
jazda pomocou motora

Spomaľovanie:
rekuperácia
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SUBARU XV 2.0i-S EyeSight
Rozmery.......................................... D x Š x V: 4 465 x 1 800 x 1 595 mm
Pohonná jednotka......................... Horizontálne uložený 2,0-litrový 4-valcový motor s protibežnými piestami,
DOHC, 16 ventilov + elektromotor
Objem............................................. 1 995 cm3
Max. výkon (motor)....................... 110 kW (150 k)/5 600 – 6 000 ot/min
Max. výkon (elektromotor)........... 12,3 kW (16,7 k)
Max. krútiaci moment (motor)..... 194 Nm/4 000 ot/min
Prevodovka.................................... Lineartronic, AWD

Čierny kožený interiér

Farby exteriéru

Crystal White Pearl

Ice Silver Metallic

Dark Grey Metallic

Crystal Black Silica

Cool Grey Khaki

Quartz Blue Pearl

Dark Blue Pearl

Pure Red

Sunshine Orange

Lagoon Blue Pearl

Svetlo-šedý kožený interiér

Ilustračné foto. Špeciﬁ kácie modelu sa môžu líšiť v závislosti od trhu.

EyeSight

www.subaru.eu/e-boxer
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