
מפרט טכני ואבזור



OUTBACKמשפחה
R3.6 R 2.5מנוע

אוטומטית AT5אוטומטית LINEARTRONICתמסורת
מידות ומשקלים

4,775אורך )מ”מ(
1,820רוחב )מ”מ(

1,605גובה כללי )מ”מ(
2,745בסיס גלגלים )מ”מ(

1,540מפסק סרגים קדמי )מ”מ(
1,540מפסק סרגים אחורי )מ”מ(

200מרווח גחון )מ”מ(
1,5531,587משקל כללי )קילוגרם(
65נפח מיכל דלק )ליטר(
490נפח תא מטען )ליטר(

1,726 נפח תא מטען בקיפול מושבים )ליטר(
5.5רדיוס סיבוב )מטר(

מידות פנימיות מושבים קדמיים
1,036מרווח ראש )מ”מ(

1,091מרווח רגליים )מ”מ(
1,430מרווח כתפיים )מ”מ(

מידות ומשקלים
999אורך )מ”מ(
960רוחב )מ”מ(

1,426גובה כללי )מ”מ(
מנוע, מערכת הנעה וביצועים

מערכת הנעה כפולה ספורטיבית VTD AWDמערכת הנעה כפולה קבועה אקטיבית SYMMETRICAL AWDצורת הנעה
בוקסר אופקי סימטרי בעל מרכז כובד נמוך במיוחד עשוי יציקת אלומיניוםסוג מנוע
H4H6דגם מנוע
EURO 5תקן מנוע

16/424/6מספר בוכנות / מספר שסתומים
79X99.591X92קדח X מהלך )מ”מ(
2,4573,630נפח מנוע )סמ”ק(

1010.5יחס דחיסה
הזרקת דלק רב נקודתית ממוחשבתמע’ הזנת דלק

5,600/1675,600/260הספק מירבי )כ”ס/סל”ד(
4,000/23.44,400/35.7מומנט מירבי )קג”מ/סל”ד(

198230מהירות מירבית )קמ”ש(
10.47.5תאוצה 0-100 קמ”ש )שניות(
תצרוכת דלק* )ק”מ/ליטר(

8.86.9נהיגה עירונית
14.913.3נהיגה בין-עירונית

11.910ממוצע משולב
תמסורת והילוכים

  LINEARTRONIC - גיר אוטומטי רציף הכולל אפשרות למצב אינסוף יחסי העברה או מצב 6 הילוכים קדמיים קבועיםסוגי תיבות הילוכים
  AT5 - גיר אוטומט פלנטרי הכולל 5 יחסי העברה קדמיים

יחסי העברה
)LINEARTRONIC גיר( D 3.525-0.558מצב

 3.5253,540הילוך 1
2.2382.264הילוך 2
1.6411.471הילוך 3
1.1941.000הילוך 4
0.8500.834הילוך 5
0.611הילוך 6

2.3582.370הילוך אחורי
3.9003.083יחס העברה סופי

שלדה
מתלים עצמאיים, מק’פרסון עם קפיץ סלילמערך מתלים קדמי
עצמאיים, עצמות עצה כפולותמערך מתלים אחורי

דיסק מאוורריםבלמים קדמיים
דיסקים מאווררים דיסקבלמים אחוריים

צמיגים
225/60R17מידות צמיג

* הנתונים הינם על-פי נתוני היצרן לפי תקן, בתנאי ניסוי מעבדה ואינם משקפים צריכה בפועל
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OUTBACKמשפחה 
2.52.53.6מנוע 

XXSPREMIUMרמת גימור
מושבים

מושבי בד איכותי )בגוון פנימי שנהב / שחור(
מושבי עור איכותים

מושב נהג חשמלי )10 כיוונים(
)SAFE MODE צמד זיכרונות מיקום למושבים )כולל מצב

EASY ENTRY - כוונון אוטומטי למושב נהג בעת פתיחת דלת
מושב נוסע חשמלי )8 כיוונים(

כוונון חשמלי לתמיכת גב תחתון )נהג(
כוונון גובה חשמלי למושב נהג

כוונון זווית מושב אחורי )40/60(
משענת יד אחורית אמצעית + מתקן כוסות כפול

קיפול מושבים אחוריים )40/60( למצב מאונך
ONE TOUCH קיפול מושב אחורי נשלט בידית אחורית

אבזור חוץ
TILT גג נפתח חשמלי הכולל מצב

XENONXENONXENONפנס דרך ראשי 
מערכת שטיפה לפנסים ראשיים

אוטומטאוטומטאוטומטכוונון גובה אלומה ראשית

חיישן תאורה

חיישן גשם רב מצבי

פנסי איתות משולבים במראות הצד
פנסי ערפל קדמיים

מראות צד חשמליות בעלות מערכת הפשרת אדים
קיפול חשמלי למראות הצד
חישוקי סגסוגת אלומיניום

SMART LIGHT מערכת המכבה את תאורת הרכב בעת כיבוי + אופציה להדלקה נפרדת
מגב אחורי + מתיז מים

ספוילר גג אחורי
מסילות גג מובנות

מערך בטיחות אקטיבית
SYMMETRICAL AWD - מערכת הנעה כפולה

מנוע BOXER בעל מרכז כובד נמוך במיוחד
מערכת ABS בעלת 4 ערוצים
מערכת EBD בעלת 4 ערוצים

BAS מערכת סייען בלימה
T.C מערכת בקרת משיכה

VDC מערכת בקרת יציבות
מערך בטיחות פאסיבית

זוג כריות אויר קדמיות בעלות דרגות ניפוח משתנות
זוג כריות אויר צידיות לנהג ולנוסע

זוג כריות אויר )וילון( לשני הצדדים לאורך התקרה
3 משענות ראש אחוריות

מושבים קדמיים במבנה מונע צליפת שוט
מערכת עיגון ISOFIX למושבי תינוק

עוגני דלתות אחוריות
קורות חיזוק בדלתות + מוט תגבורת

SAFETY BRAKE PEDAL SYSTEM
מוט הגה סופג אנרגיה

חגורות בטיחות מלאות מאחור בעלות 3 נק’ עיגון

כלוב נוסעים טבעתי 

OUTBACKמשפחה 
2.52.53.6מנוע 

XXSPREMIUMרמת גימור
טכנולוגיה
PADDLE SHIFT  פיקוד הילוכים מבקרי שליטה מגלגל ההגה•••

מערכת בלם יד חניה חשמלי + סייען שחרור אוטומטי
HILL ASSIST מערכת סייען האצה הכולל הפעלת בלם חניה אקטיבי

KEY LESS מערכת פתיחת דלתות חכמה ללא מפתח
START AND GO - מערכת הנעה בלחיצת כפתור

מחוון ECO לנהיגה חסכונית 
SI-DRIVE - מערכת בקרת ניהול מנוע בעלת 3 תכניות ליבת רכב

SELF-LEVELIZER - מערכת איזון אופקי
מערכת הנעה כפולה קבועה SYMMETRICAL AWD משתנה בהתאם לדרך

פינוק ונוחות
הגה כוח מתכוונן לגובה ולמרחק )טלסקופי(

גלגל הגה ספורטיבי מצופה עור
4 חלונות חשמל + חלון נהג אוטומטי + נעילת חלונות

נעילה מרכזית הנשלטת בשלט מובנה במפתח 
פתיחת נעילה חשמלית נשלטת מהשלט לתא המטען

פתיחת מיכל דלק מעמדת נהג
CRUISE CONTROL מערכת בקרת שיוט נשלטת מגלגל ההגה

משענת יד אמצעית MULTIBOX הכוללת תא אחסון כפול
מתקני כוסות קדמיים נסגרים 

מתקני כוסות אחוריים
סכמת צביעת פנלים בגוון דמוי עץ

סכמת צביעת פנלים בגוון דמוי אלומיניום
תא אחסון מדופן בגומי במרכז הקונסולה

תא אחסון עילי למשקפים
תאי אחסון בדלתות 

תא אחסון נסתר בתחתית תא המטען
מפשיר אדים לחלון אחורי + חלון קדמי 

פתיחת דלתות אחוריות בזווית רחבה
זרועות פניאומטיים לפתיחת מכסה תא המטען והמנוע

4 ידיות אחיזה נשלפות פניאומטי

וילון נגלל לתא המטען הכולל תא אחסון לוילון 
ווי עגינה וקשירה בתא המטען

2 שקעי 12 וולט
סוכך שמש מצופה בד הכולל מראות איפור נסתרות

בידור, שמע ומיזוג 
ONE ZONE מצב + DUAL ZONE בקרת אקלים מפוצלת

יציאת מיזוג לחלל האחורי
פיתחי מיזוג אחוריים לטובת היושבים מאחור

מערכת שמע SRS תומך צליל היקפי
מחליף 6 דיסקים קורא MP3 מובנה במערכת השמע

כניסת AUX לנגן מוזיקה
4 רמקולים + 2 טוויטרים 

אנטנה מובנית בחלון 
שליטה מגלגל ההגה על מערכת השמע
דיבורית BLUETOOTH לטלפון סלולרי 1

לוח מחוונים ומערכות תאורה
נורית התראה לאי חגירת חגורת בטיחות

תצוגת מצב הילוכים
נורת התראה על מחסור בשמן מנוע

בקרת דלתות פתוחות + התראת מיקום
תאורת בית מפתח + תאורת תא כפפות

תאורה מרכזית + השהייה + הדלקה מרחוק
SPOT LAMP תאורת מפות

תאורת מראות איפור בסוככי השמש
תאורת שרות בדלתות הקדמיות 

  מחשב נתוני דרך: תצר’ דלק )רגעי/ממוצע(, טווח נסיעה לתדלוק, טמפ’ חיצונית
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מקרא:
   

1 בהתקנה מקומית אופציה      קיים כסטנדרט 
   

התמונות להמחשה בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לשפר מפרטים ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח 
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היבואן: יפנאוטו חברה ישראלית לרכב בע”מ.  רח’ המסגר 30 ת”א.  טל. 03-7910000  מחלקת ציי רכב: טל. 03-7910034 / 03-7910024
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www.subaru.co.il

נתוני צריכת דלק* )ליטר/100 ק"מ(
11.3

OUTBACK 3.6 14.4אוטומט

6.7
7.5

קבוצה 11
קבוצה 14

עירוני

עירוני

בינעירוני

בינעירוני

OUTBACK 2.5 אוטומט

   :O/B NEW נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה.  תקן זיהום*

*הדרגה מחושבת על פי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס”ט 2009.
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