


MALONUMAS 
YRA VISKAS, 
KO JUMS 
REIKIA
SUBARU XV dera stilingas miesto dizainas, puiki tvirta 
išvaizda ir naujos jaudinančios galimybės – jis įkvepia 
gyventi taip, kaip jūs norite. SUBARU XV padeda 
daryti tai, kas jums patinka, stilingai ir patogiai. 
Kiekviena diena gali ir turėtų būti linksmas nuotykis.
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MALONUMAS 
IŠ PIRMO 
ŽVILGSNIO

Jaudinantį formos ir funkcionalumo derinį jūs 
pastebėsite iš karto. Leiskitės takais – pėsčiomis 
ar dviračiu, praleiskite savaitgalį automobilyje – ką 
bedarytumėte, kurkite prisiminimus ir istorijas, kurių 
niekada nepamiršite.
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SUBARU XV – tai sklandus, mobilus, išskirtinio 
stabilumo posūkiuose, padidinto pravažumo 
automobilis, galintis konkuruoti su keleiviniais 
automobiliais. SUBARU XV simetriška visų varomųjų 
ratų sistema ir į posūkius reaguojanti vairavimo 
sistema leidžia vairą pasukti ir judėti tiksliai taip, 
kaip jums reikia. Pasiekite kelionės tikslą patogiai ir 
be rūpesčių.

SEKITE PASKUI 
TAI, KAS JUS 
ĮKVEPIA
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X-MODE režimas vienu mygtuko spustelėjimu užtikrina 
patikimą kontrolę. X-MODE technologija valdo variklį, 
transmisiją, simetrišką ją visų varomųjų ratų sistemą, 
stabdžius ir kitus komponentus, kad jūs galėtumėte saugiai 
vairuoti esant prastoms sąlygoms, kai tenka važiuoti slidžiu 
paviršiumi ar įveikti stačiausias kalvas. Į jungus X-MODE 
režimą, nusileidimo kontrolės funkcija automatiškai padeda 
išlaikyti pastovų greitį, kai SUBARU XV važiuoja nuokalne.

X-MODE PADĖS NEIŠSIGĄSTI

Aukštesnė sėdima padėtis ir nepriekaištingas matomumas 
suteikia SUBARU XV vairuotojui pasitikėjimo, o simetriška visų 
varomųjų ratų sistema ir aukšta prošvaisa leidžia užkariauti ir 
sunkiau pravažiuojamus kelius. Pridėjus dar X-MODE režimą, 
prieš jus atsiveria didelė galimų maršrutų įvairovė, o savo 
kelionės tikslą jūs pasieksite ramia širdimi.

MIESTO STILIUS, 
UŽMIESČIO 
GALIMYBĖS
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PAŽANGŪS BAGAŽINĖS SPRENDIMAI 

SUBARU XV suteikia daugiau pranašumo jūsų kelyje. Erdvi, 
beveik kvadratinės formos bagažinė yra labai plati, todėl 
daiktus į ją galėsite lengvai sukrauti ir iškrauti.

SUBARU XV yra išskirtinai talpus, todėl su savimi 
galėsite pasiimti visus būtiniausius daiktus. SUBARU 
XV yra pasirengęs jums padėti visos kelionės metu.

ĮKVĖPKITE 
NUOTYKIAIS, 
UŽPILDYKITE ATSIMINIMAIS
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VIDUJE

KELIONĖ 
PRASIDEDA 

2. PRIEKINIŲ SĖDYNIŲ SIŪLĖS 

Itin patogios išraiškingų linijų priekinės sėdynės 
dekoruotos naujomis oranžinės spalvos siūlėmis, 
kurios SUBARU XV išvaizdai suteikia daugiau 
patrauklumo.

1. PELEKTROMECHANIŠKAI VALDOMAS, 
REGULIUOJAMAS STIKLINIS STOGLANGIS*1

Pro SUBARU XV įmontuotą stoglangį į saloną 
patenka daugiau šviesos, tad kelionė visiems 
keleiviams bus maloni ir patogi.

3.  GALINIS PORANKIS*2

SUBARU XV interjeras sukurtas galvojant apie visų 
keleivių patogumą – gale yra įmontuotas porankis su 
puodelių laikikliais.

Atidarę SUBARU XV dureles iškart pastebėsite 
jo šiuolaikišką ir sportišką dizainą. Dar 
erdvesnis ir labiau nugludintas nei bet kada 
anksčiau salonas, išraiškingų linijų sėdynės 
suteikia patogumo ir malonumo jums ir visiems 
jūsų keleiviams net ir netrumpoje kelionėje.

*1 2,0i Summit
*2 1.6i Ridge, 2.0i Active, 2.0i Ridge, 2.0i Summit
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SUBARU XV įrengta informacinė-pramoginė sistema, kuri padės palaikyti 
ryšį, kur bekeliautumėte. 8 colių*1 priekiniame jutikliniame ekrane galėsite 
intuityviai valdyti navigaciją*2 ar muzikos įrašus, o daugiafunkciame ekrane 
matysite pagrindinius statistinius automobilio duomenis. Jungtis tarp priekinio 
ekrano, informacinio skydelio ir daugiafunkcio ekrano padeda užtikrinti didesnį 
patogumą, saugumą ir malonumą.

Prietaisų skydelio viršuje įmontuotame 6,3 colių LCD 
daugiafunkciame ekrane jūs ir jūsų keleiviai matysite 
naudingą ir lengvai suprantamą informaciją. Kai 
naudojama navigacijos sistema, ji prisijungia prie 
daugiafunkcio ekrano ir, artėjant prie sankryžų ar 
posūkių, jame rodo išsamią informaciją.

2. DAUGIAFUNKCIS EKRANAS*1

SUBARU STARLINK sistema, valdoma jutikliniame 
ekrane ar daugiafunkciu vairaračio valdikliu, suteikia 
saugią radijo, programėlių ir kt. prieigą.

5.  SUBARU STARLINK

3.  INFORMACINIS SKYDELIS 

Dabar lengviau matomame, didesniame 4,2 
colių spalvotame LCD ekrane rodomą techninę 
informaciją perprasite vos į ją žvilgtelėję, todėl 
galėsite toliau nesiblaškydami stebėti kelią.

1.  APPLE CARPLAY IR ANDROID AUTO™

Naudokitės šiuo metu populiariausiomis programėlėmis 
Apple CarPlay ir Android Auto™. Balso atpažinimo 
galimybės leidžia naudotis laisvų rankų įranga ir užtikrinti 
visų keleivių saugumą, nes kelyje bus mažiau blaškomas 
jūsų dėmesys.

PALAIKYKITE 
RYŠĮ

*1 1.6i Ridge, 2.0i Active, 2.0i Ridge, 2.0i Summit
*2 2.0i Summit

Už saugų ir dėmesingą vairavimą visuomet atsako vairuotojas.
Nesinaudokite jutikliniu ekranu, kai vairuojate.

4.  GALINIO VAIZDO KAMERA*1

Patogiai ir lengvai suvaldykite SUBARU XV ankštose 
miesto erdvėse. Į jungus atbulinės eigos pavarą, 
kameros fiksuojamas spalvotas vaizdas pasirodo 
prietaisų skydelio ekrane kartu su nurodymais, kaip 
atlikti manevrą statant automobilį.
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PAGRINDINĖ 
SUBARU 
TECHNOLOGIJA
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Kadangi variklio blokas yra plokštesnis 
ir įrengtas žemiau važiuoklės atžvilgiu, 
SUBARU OUTBACK yra stabilesnis ir 
atsparesnis šoniniam judėjimui nei kitų 
konstrukcijų automobiliai.

Plokščiai variklio konstrukcijai būdingas 
tvirtumas ir pusiausvyra, lemianti mažesnę 
vibraciją nei „V“ tipo ar 4 cilindrų 
vienaeiliuose varikliuose, todėl šis variklis 
yra patvaresnis ir patikimesnis.

DIDESNIS STABILUMAS

ILGAAMŽIŠKUMAS

4

„Subaru“ pasaulinė platforma (SGP) – tai pagrindinė platforma, 
naudojama naujos kartos „Subaru“ automobiliuose. Jos dėka 
visapusiškai padidėja saugumas, pagerėja automobilio veikimas 
ir užtikrinamas toks pojūtis, kurį galite patirti tik vairuodami 
„Subaru“. Ji – „Subaru“ ateitis, teikianti dar daugiau malonumo  
ir ramybės visiems vairuotojams ir keleiviams.

Į posūkius tiksliau reaguojantis vairas leidžia 
vairuotojui automobilį valdyti taip, kaip jam reikia, 
o kartu sumažėja pavojų rizika. Todėl automobilis 
yra saugesnis, jį maloniau vairuoti net ir ilgose 
kelionėse. Net ir aukštą prošvaisą turintis SUBARU 
XV posūkius įveikia kaip bet kuris keleivinis 
automobilis.

1. Smagiau vairuoti

3. Patogus salonas 
Nemaloni vibracija ir triukšmas buvo sumažinti, 
visiems keleiviams užtikrinant malonumą važiuoti 
automobiliu. Patobulinta važiuoklė ir itin standi 
važiuoklė visiems garantuoja patogumą auto-
mobilio salone.

Patobulinus važiuoklės standumą ir pakabą, 
stabilizatoriai veiksmingai sugeria smūgius, 
paslėpdami kelio nelygumus, todėl kelyje jausite 
didesnį komfortą ir mažiau pavargsite.

2. Patogumas

„SUBARU“ PASAULINĖ 
PLATFORMA

Boxer arba horizontalusis opozicinis variklis 
sukonfigūruotas taip, kad cilindrai vienas link kito 
judėtų horizontaliai. „Subaru“ daugiau nei 50 metų 
naudoja tik SUBARU BOXER variklį dėl daugelio jo 
pranašumų prieš kitų tipų variklius, nes jis užtikrina 
automobilių ilgaamžiškumą ir patikimumą.

SUBARU
BOXER 
VARIKLIS

1

„Subaru“ simetriška visų varomųjų ratų sistema paskirsto 
variklio galią visiems ratams, todėl padidėja sukibimas 
šlapiame, slidžiame kelyje. Išdėstyta horizontaliai 
simetriškai, ši sistema, pasižyminti puikiai subalansuotu 
žemu svorio centru, suteikia daugiau stabilumo ir 
saugumo vairuojant.

SIMETRIŠKOJI VISŲ 
VAROMŲJŲ RATŲ SISTEMA

2

„Lineartronic“ transmisija prisitaiko prie bet kokio 
sukimo momento, ji sklandžiai bei nejuntamai perjungia 
pavaras, užtikrindama didžiausią variklio efektyvumą, 
o kartu ir veiksmingą ir sklandų greitėjimą, gerus 
techninius parametrus ir mažesnes kuro sąnaudas. 
Ji montuojama kartu su „Subaru“ aktyviojo sukimo 
momento paskirstymo visų varomųjų ratų sistema. 
Nustatytasis jos sukimo momentas (kai galia priekiniams 
ir galiniams ratams paskirstoma atitinkamai 60 % ir 40 
%) tolygiai pakoreguojamas (galia paskirstoma santykiu 
50/50) pagal sukibimo sąlygas realiuoju laiku.

„LINEARTRONIC“ 
TRANSMISIJA +AWD SISTEMA 
SU AKTYVIUOJU SUKIMO 
MOMENTO PASKIRSTYMU

3
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AKTYVIOJI 
SAUGA

PASYVIOJI 
SAUGA

*1 Už saugų ir dėmesingą vairavimą bei kelių eismo taisyklių laikymąsi atsako vairuotojas. Nepasikliaukite vien tik saugiam vairavimui skirtu pažangiu saugos paketu. Ši sistema turi 
apribojimų. Išsamios informacijos apie sistemos veikimą ir apribojimus ieškokite vartotojo vadove. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į prekybos agentą.

*2 1.6i Ridge, 2.0i Ridge, 2.0i Summit

PRIEKINĖS SĖDYNĖS, APSAUGANČIOS NUO DIDESNIŲ 
KAKLO SUŽALOJIMŲ

Patogesnės ir ergonomiškesnės sėdynės ne tik leidžia vairuotojui 
labiau sutelkti dėmesį į vairavimą, bet ir padeda sumažinti kaklo 
sužalojimų galimybę įvykus tam tikriems susidūrimams.

ORO PAGALVĖS

Priekinės, šoninės, užuolaidinės ir kelių oro pagalvės įeina į 
standartinį SUBARU XV paketą, todėl susidūrimo momentu 
visiems keleiviams užtikrinama aukščiausia apsauga.

FIKSUOJAMI SAUGOS DIRŽAI

Susidūrimo momentu saugos diržo fiksatorius neleidžia diržui 
pasislinkti, sumažindamas poveikį apatinei krūtinės daliai, todėl 
padidėja saugumas ir sumažėja sužalojimų mastas.

SALONĄ APSAUGANTI KONSTRUKCIJA 

Pažeminus SGP svorio centrą, variklis ir pavarų dėžė dabar yra 
sumontuoti žemiau nei bet kada, kad susidūrimo momentu 
nepatektų į automobilio saloną.

TVIRTŲ ŽIEDINIŲ KĖBULO RĖMŲ KONSTRUKCIJA

Tvirtų žiedinių kėbulo rėmų konstrukcija yra tarsi SUBARU XV 
vairuotojo ir keleivių šarvai. Tai į salono stogą, duris, statramsčius 
ir grindis integruotas saugos karkasas. Dėl šios ypač tvirtų 
medžiagų konstrukcijos ir apgalvoto išdėstymo susidūrimo metu 
patiriamo smūgio energija nukreipiama nuo vairuotojo bei keleivių 
ir veiksmingai išsklaidoma. Nors padidinus sukamąjį standumą, 
konstrukcija tapo dar tvirtesnė, visas rėmas vis tiek išliko lengvas.

MATOMUMAS VISOMIS KRYPTIMIS

Dizainas buvo patobulintas galvojant apie vairuotojo matomumo 
kampą – dabar matomumas iš priekio ir gale yra geresnis.

Įtaisyti SRVD sistemos jutikliai perspėja apie jūsų aklosiose 
zonose esančias kitas transporto priemones, kad galėtumėte 
saugiau persirikiuoti. Be to, SRVD perspėja apie galimą 
susidūrimo pavojų, jei kelyje, į kurį įvažiuojate atbuline eiga, 
vyksta eismas.

PAŽANGUS SAUGOS PAKETAS: SUBARU AUTOMOBILIO 
GALE APTIKIMO SISTEMA  (SRVD)*1*2

Jeigu automobilis pasiekia stabilumo ribą, visų varomųjų ratų sistemos sukimo 
momento paskirstymo, variklio galios ir stabdžių parametrai kiekvienam ratui 
pakoreguojami taip, kad automobilis neiškryptų iš kelio. Veikiant aktyviojo sukimo 
momento nukreipimo funkcijai (Active Torque Vectoring), įjungiami stabdžiai, 
sukimo momento galia mažiau paskirstoma iš ratų vidinės pusės ir daugiau iš 
išorės, užtikrinant automobilio valdymo tikslumą staigiuose posūkiuose.

AUTOMOBILIO DINAMINIO STABILUMO SISTEMA (VDC) IR 
AKTYVIOJO SUKIMO MOMENTO NUKREIPIMO FUNKCIJA 
(ACTIVE TORQUE VECTORING)

HBA sistema gali automatiškai perjungti ilgąsias ir trumpąsias 
šviesas pagal kelio sąlygas, pavyzdžiui, atsižvelgdama į greitį ir 
priešais atvažiuojančias transporto priemones, todėl geresnis 
matomumas užtikrinamas ne tik jums, bet ir kitiems vairuotojams.

PAŽANGUS SAUGOS PAKETAS:  
PAGALBINĖ ILGŲJŲ ŠVIESŲ SISTEMA (HBA)*1*2

PAVOJŲ VENGIMAS

Pažeminus svorio centrą, patobulinus pakabos sistemą ir padidinus 
važiuoklės standumą, automobilis reaguoja iškart, kai tik imamasi 
vengiamųjų veiksmų, o tai padeda išvengti pavojų kelyje.

SPP???? pakeitimai visoje važiuoklėje – didesnis 
standumas, tvirtumas, mažesnis svoris, didesnis 
pasipriešinimas riedėjimui ir į posūkius reaguojantis 
vairavimo mechanizmas – ypač yra naudingi šioms 
saugos sistemoms.

SUBARU PASAULINĖ 
PLATFORMA
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SUBARU tiki VISAPUSE SAUGA, kurios svarbią dalį sudaro 
sauga siekiant išvengti susidūrimų, todėl dedame visas 
pastangas rūpindamiesi, kad nelaimė neįvyktų. Štai kodėl 
sukūrėme „EyeSight“*1 – naujovišką SUBARU pagalbinę 
vairavimo sistemą. „EyeSight“, tarsi antroji pora kelią 
stebinčių akių, naudoja dvi stereokameras, fiksuojančias 
trimačius spalvinius vaizdus su beveik žmogaus akiai 
prilygstančia vaizdų atpažinimo geba. Iš abiejų kamerų 

vaizdų tiksliai nustatydama pavidalą, greitį ir atstumą, 
sistema aptinka ne tik automobilius, bet ir motociklus, 
dviračius bei pėsčiuosius. Pastebėjusi galimą pavojų, 
sistema įspėja vairuotoją ir prireikus net įjungia stabdžius, 
kad padėtų išvengti nelaimės. Šios „EyeSight“ saugos 
užtikrinimo funkcijos palengvina vairuotojo naštą ir 
sustiprina SUBARU XV važiuojančių saugumo jausmą.

GERIAUSIA PASAULYJE SUBARU  
PAGALBOS VAIRUOTOJUI TECHNOLOGIJA

20



01 02

05

06

03 04

PAGALBA VAIRUOTOJUI

SUSIDŪRIMO PREVENCIJA

02. VINGIAVIMO JUOSTOJE IR IŠVAŽIAVIMO  
    IŠ JUOSTOS ĮSPĖJIMAS

Jei vairuojate ir dėl nenumaldomo nuovargio imate 
vingiuoti ar krypti iš važiavimo juostos, ši įspėjimo funkcija 
padeda išlikti budriam – pasigirsta garso signalas ir ima 
žybsėti indikatorius. Vingiavimo juostoje įspėjimo funkcija 
veikia tik važiuojant apie 60 km/h ar greičiau. Važiuojant 
maždaug 50 km/h ar greičiau ir atsitiktinai priartėjus bei 
kirtus važiavimo juostos ribą be posūkio signalo, ši funkcija 
į jungia garso signalą ir žybsintį indikatorių dar prieš tai, kai 
jūs iškrypstate iš juostos.

01. ADAPTYVUSIS PASTOVAUS GREIČIO 
PALAIKYMAS

„EyeSight“*1 ne tik išlaiko vairuotojo nustatytą greitį kaip 
įprastos pastovaus greičio palaikymo sistemos. Aptikusi kitą 
automobilį priekyje, adaptyviojo pastovaus greičio palaikymo 
sistema pakoreguoja greitį taip, kad atstumas iki priekyje 
važiuojančio automobilio nekistų, t. y. sistema stebi atstumą 
ir greičių skirtumą. Sistema valdo variklio, transmisijos ir 
stabdžių veikimą priderindama jūsų automobilio greitį prie 
transporto srauto, o automobilio greitis gali būti nuo 0 iki 
180 km/h. Adaptyviojo pastovaus greičio palaikymo sistema, 
naudojama važiuojant automagistralėmis, greitkeliais ir 
panašiais keliais, aptinka priekyje važiuojantį automobilį ir jo 
stabdžių šviesas, todėl gali padėti išlaikyti reikiamą tempą, kai 
tenka važiuoti vis pristabdant intensyvaus eismo sąlygomis. Tai 
labai patogu tolimų kelionių metu.

03. ĮSPĖJIMAS APIE PRIEKYJE ESANČIO   
     AUTOMOBILIO PAJUDĖJIMĄ

04. KELIO JUOSTOS KONTROLĖS SISTEMA

Kai esate sustoję ir „EyeSight“ nustato, kad eismo srautas 
vėl pajudėjo, įspėjimo apie priekyje esančio automobilio 
pajudėjimą funkcija garso signalu ir žybsinčiu 
indikatoriumi paragina vairuotoją važiuoti.

Važiuojant autostradomis, greitkeliais ar panašiais keliais, 
kelio juostos kontrolės sistema per stereo kamerą stebi kelio 
juostos ženklinimą ir nustato, kai automobilis nukrypsta iš savo 
juostos. Esant apytiksliai 65 km/h ar didesniam greičiui, ši 
sistema gali padėti kontroliuoti vairą, neleisdama nukrypti nuo 
kelio juostos ir taip užtikrindama saugumą.

06. AVARINIS AKCELERATORIAUS VALDYMAS05. STABDYMO PRIEŠ SUSIDŪRIMĄ SISTEMA*2

Kai „EyeSight“ aptinka priekyje esančią kliūtį, o jūs 
į jungiate važiavimo pirmyn pavarą, automatiškai 
į jungiamas avarinis akceleratoriaus valdymas – pasigirsta 
keli trumpi pyptelėjimai, sužybsi indikatorius, o variklio 
galia sumažinama išvengiant susidūrimo.

Aptikusi gresiantį susidūrimą su priekyje esančiu 
automobiliu ar kita kliūtimi, avarinio stabdymo sistema 
gali įspėti vairuotoją garso signalu ir įsižiebusia lempute 
prietaisų skyde. Jei vairuotojas nesiima jokių veiksmų 
nelaimei išvengti, sistema gali automatiškai suaktyvinti 
stabdžius, kad sumažintų smūgio stiprumą arba, jei 
įmanoma, susidūrimo apskritai būtų išvengta. Jei 
vairuotojas pats imasi veiksmų susidūrimui išvengti, 
jam gali padėti suveikusi pagalbinė avarinio stabdymo 
sistema. Jei kyla susidūrimo priekyje pavojus, avarinio 
vairo valdymo funkcija padeda vairuotojui staigiai pasukti 
automobilį ir išvengti susidūrimo.

*1 „EyeSight“ – tai pagalbinė vairavimo sistema, kuri ne visomis aplinkybėmis gali veikti optimaliai. Už saugų bei atsargų vairavimą ir eismo taisyklių 
laikymąsi visada atsako pats vairuotojas. Sistemos efektyvumas priklauso nuo daugelio veiksnių, pavyzdžiui, techninės automobilio būklės, oro ir kelio 
sąlygų. Išsamią informaciją apie „EyeSight“ veikimą ir apribojimus, įskaitant šioje brošiūroje paminėtas funkcijas, rasite eksploatacijos instrukcijoje.

*2 Avarinio stabdymo sistema gali suveikti ne visada. Atsižvelgiant į objektų greičių skirtumą, objekto aukštį ir kitas sąlygas, „EyeSight“ sistema gali 
neveikti optimaliai.

„EyeSight“ matomumo laukas (ne faktiškai išmatuotas).
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ODA JUODA (2.0i Summit) CHARCOAL SPALVOS MEDŽIAGA (1.6i Ridge, 2.0i Active, 2.0i Ridge)

KĖBULO 
SPALVOS

SĖDYNIŲ 
MEDŽIAGA

CRYSTAL WHITE PEARL

QUARTZ BLUE PEARL

DARK GREY METALLICICE SILVER METALLIC

DARK BLUE PEARL

CRYSTAL BLACK SILICA

COOL GREY KHAKI SUNSHINE ORANGE

Dėl spausdinimo apribojimų spalva gali skirtis nuo pavaizduotų šiame leidinyje.

CHARCOAL SPALVOS MEDŽIAGA (1.6i Base)

22



4

1

86

3

7

5

2

*1 2.0i Active, 2.0i Ridge, 2.0i Summit  *2 1.6i Ridge, 2.0i Active, 2.0i Ridge, 2.0i Summit  *3 1.6i Base, 1.6i Ridge  *4 1.6i Ridge, 2.0i Ridge, 2.0i Summit   
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S1. Aliuminio lydinio ratlankiai, 18 colių*1

3. Posūkio kryptimi pasisukantys priekiniai žibintai (SRH)*2

6. Dviejų zonų automatinė klimato kontrolės sistema*2

2. Stogo bagažinės skersiniai*2

4. Užpakalinis rūko žibintas

5. Aliuminio lydinio ratlankiai, 17 colių*3

8. USB ir papildomi garso įvadai 

7. Beraktė atrakinimo ir variklio užvedimo mygtuku sistema*4
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SUBARU XV savitumą įkūnija unikalus jo dizainas. Tačiau, jei 
norite, naudodami įvairiausius aksesuarus galite suteikti jam 
dar daugiau savitų bruožų. Galite rinktis praktiškus ir (arba) 
sportiškus automobilio išorės ir salono aksesuarus. Daugiau 
informacijos galite rasti interneto svetainėje www.subaru.lt 
arba ją jums suteiks artimiausias SUBARU atstovas.

SUTEIKITE SAVO KELIONEI 
ASMENIŠKUMO

1. Priekinės grotelės (juodos / oranžinės)
2. Apsauginis dangos elementas priekyje
3. Apsauginiai dangos elementai šonuose
4. Apsauginis dangos elementas gale
5. Šoninė juosta
6. Bagažinės slenksčio juosta (nerūdijančio plieno)
7. Aukščiausios kokybės kilimėlis
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2,0i Summit
Sunshine Orange

2.0i Summit 1.6i Ridge 1.6i Base

* Su stogo laikikliais..

SUBARU XV 2.0i

MATMENYS I x P x A: 4465 x 1800 x 1615 mm
VARIKLIS: horizontalusis opozicinis 4 cilindrų, DOHC, 16 vožtuvų, varomas benzinu
DARBINIS TŪRIS: 1995 cm³
DIDŽIAUSIA GALIA: 156 AG (115 kW) / 6000 aps./min. 
DIDŽIAUSIAS SUKIMO MOMENTAS: 196 Nm (20,0 kgfm) / 4000 aps./min. 
TRANSMISIJA: Lineartronic, AWD

SUBARU XV 1.6i

MATMENYS I x P x A: 4465 x 1800 x 1615* mm
VARIKLIS: horizontalusis opozicinis 4 cilindrų, DOHC, 16 vožtuvų, varomas benzinu 
DARBINIS TŪRIS: 1600 cm³
DIDŽIAUSIA GALIA: 114 AG (84 kW) / 6200 aps./min.
DIDŽIAUSIAS SUKIMO MOMENTAS: 150 Nm (15,3 kgfm) /3600 aps./min. 
TRANSMISIJA: Lineartronic, AWD

1,6i Base
Ice Silver Metallic

V
E

R
S
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S
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* 1.6 Bazės aukštis – 1595 mm.
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*1 Degalų sąnaudos ir CO2 emisija pagal reglamentus EC 715/2007 - 2016/64.
*2 Išmatuota taikant VDA metodą. (V214).

Važiuoti parengto automobilio masė priklauso nuo pasirenkamos automobilio įrangos.

„SUBARU Nordic AB“ pasilieka teisę keisti techninius duomenis ir įrangą 
be išankstinio įspėjimo. Techniniai duomenys ir įranga gali būti keičiami 
atsižvelgiant į vietos sąlygas ir taisykles. Informaciją apie pakeitimus dėl 
vietos sąlygų galite gauti iš jūsų vietovėje veikiančios SUBARU atstovybės. 
Brošiūroje pavaizduoti automobiliai yra skirti tarptautinei rinkai ir gali būti 
pavaizduoti su įranga, kuri neparduodama Lietuvoje.

1.6i BASE/ 1.6i RIDGE 2.0i ACTIVE/ 2.0i RIDGE / 2.0i SUMMIT
Lineartronic Lineartronic

Variklis

Tipas Horizontalus opozicinis, 4 cilindrų, keturtaktis benzininis,  
su sinchronizavimo grandine, DOHC 16 vožtuvų

Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga mm 78,8x82,0 84,0x90,0
Darbinis tūris cm3 1600 1995
Suspaudimo laipsnis 11,0 12,5
Degalų sistema Daugiataškis įpurškimas Tiesioginis degalų įpurškimas
Degalų bako talpa litrai 63

Dinaminiai duomenys
Didžiausias galingumas (DIN) AG (kW)/esant aps./min. 114 (84) / 6200  156(115) / 6000
Didžiausias sukimo momentas (DIN) Nm (kgfm)/esant aps./min. 150 (15,3) / 3600 196 (20,0) / 4000
Didžiausias greitis km/val. 175 194
Greitėjimas 0–100 km/val. sek. 13,9 10,4

Degalų sąnaudos*1                                                                              
mieste  litrai/100 km 7,9 8,7
užmiestyje  litrai/100 km 5,6 5,8
vidutinės  litrai/100 km 6,4 6,9

CO2 emisija*1

mieste g/km 177 196
užmiestyje g/km 127 132
vidutinės g/km 145 155

Matmenys ir masė
Ilgis mm 4465
Plotis mm 1800
Aukštis mm 1595/1615 1615
Atstumas tarp ašių mm 2665

Tarpuratis
priekyje mm 1550
gale mm 1555

Mažiausia prošvaisa (važiuoti parengto automobilio) mm 221

Bagažo skyriaus tūris*2

nenulenkus 
užpakalinių sėdynių litrai 385

nulenkus 
užpakalines sėdynes litrai 1310 (1290 su stoglangiu)

Vietų skaičius žmonės 5
Važiuoti parengto automobilio su vairuotoju masė kg 1459 / 1481 1477 / 1493  / 1497
Bendroji masė kg 1940
Didžiausia leidžiama vilkimo masė kg 1400 1400

Transmisija

AWD tipas 60/40, AWD sistema su aktyviuoju sukimo  
momento paskirstymu

Perdavimo skaičius

D (Lineartronic) 3,600–0,512
1 pavaros - 3,600 (Rankinis režimas)
2 pavaros - 2,155 (Rankinis režimas)
3 pavaros - 1,516 (Rankinis režimas)
4 pavaros - 1,092 (Rankinis režimas)
5 pavaros - 0,843 (Rankinis režimas)
6 pavaros - 0,667 (Rankinis režimas)
7 pavaros - 0,557 (Rankinis režimas)
Atbulinės pavaros 3,687

Varančiosios ašies perdavimo skaičius 4,111 3,900
Važiuoklė

Vairo mechanizmas Dantratinė elektra valdoma vairo stiprintuvo sistema

Pakaba
priekyje „McPherson“ statramsčių tipo
užpakalyje Dvigubų skersinių svirčių tipo

Mažiausias apsisukimo skersmuo m 10,8

Stabdžiai
priekyje Aušinami diskiniai
užpakalyje Aušinami diskiniai

Padangos/rato dydis 225/60 R17, 17 x 7"J 225/55 R18, 18 x 7”J
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*1 Vairuotojo langas turi automatinę pakėlimo ir nuleidimo funkciją su apsauga nuo pirštų suspaudimo.
*2 Kartu su WVGA centriniu ekranu.
*3 6,3 colio įstrižainės LCD ekranas, kuriame rodoma ši informacija: degalų sąnaudos, „Eco“ rodmenys, važiavimo būsena, laikrodis bei lauko temperatūra, techninės priežiūros informacija ir kt.

Standartinės ir pasirenkamos savybės, modelių asortimentas gali skirtis pagal rinkas.
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Išorė
Automatinis priekinių žibintų į jungimas ir išjungimas l l l l l

Automatiškai reguliuojami LED priekiniai žibintai − l l l l

Posūkio kryptimi pasisukantys priekiniai žibintai (SRH) − l l l l

Išlendantys priekinių žibintų plautuvai l l l l l

Priekiniai rūko žibintai l l l l l

Užpakalinis rūko žibintas l l l l l

Užpakaliniai kombinuotieji LED žibintai l l l l l

Elektromechaniškai reguliuojami ir užlenkiami durų 
veidrodžiai su LED posūkių signalais − l l l l

Nuo UV apsaugantys langai – priekinis, priekinis ir 
galinis šoniniai l l l l l

Tamsinti galinių durų, galiniai trikampiai ir galinis 
langai − l l l l

Nuo greičio priklausančiu intervalu veikiantys 
priekinio lango valytuvai (lygi valytuvo svirtis) l l l l l

Su pertrūkiais veikiantis galinio lango valytuvas l l l l l

Aliuminio lydinio ratlankiai, 17 colių l l − − −
Aliuminio lydinio ratlankiai, 18 colių − − l l l

Paplatinti sparnai l l l l l

Elektromechaniškai valdomas stiklinis stoglangis − − − − l

Stogo skersinių tvirtinimo elementai l − − − −
Stogo bagažinės skersiniai − l l l l

Stogo aptakas l l l l l

Antena ant stogo l l l l l

Sėdynės
Odinis vairaratis ir pavarų perjungimo svirties antgalis − l l l l

Odinės sėdynės su oranžinėmis siūlėmis − − − − l

6 kryptimis mechaniškai reguliuojama vairuotojo 
sėdynė l l l l −

8 kryptimis elektromechaniškai reguliuojama 
vairuotojo sėdynė − − − − l

Šildomos priekinės sėdynės l l l l l

60/40 santykiu padalytas nulenkiamas užpakalinių 
sėdynių atlošas l l l l l

5 pozicijų reguliuojamas galvos atlošas l l l l l

Kišenės priekinių sėdynių atlošuose l l l l l

Komforto įranga
Šildomas vairas − l l l l

Vienu spustelėjimu veikianti posūkio signalo svirtis l l l l l

Elektromechaniškai valdomi durų langų stiklų 
kėlikliai*1 l l l l l

Nuotolinė užrakto sistema l − l − −
Beraktė atrakinimo ir variklio užvedimo mygtuku 
sistema − l − l l

Skaitymo lemputės l l l l l

Bagažinės apšvietimas l l l l l

Veidrodėliai saulės skydeliuose su apšvietimu ir 
dangteliais (vairuotojo ir keleivio priekyje) l l l l l

Daiktadėžė centrinėje konsolėje l l l l l

2 puodelių laikikliai priekyje (centrinėje konsolėje) l l l l l

Kišenės visose duryse su butelių laikikliais l l l l l

Degalų bako dangtelio atidarymo svirtelė salone l l l l l

Du 12 V elektros lizdai
(prietaisų skyde ir centrinės konsolės daiktadėžėje) l l l l l

Krovinių tvirtinimo kabliukai l l l l l

Tvirtinimo kabliukai l l l l l

Ištraukiamas bagažo skyriaus uždangalas l l l l l

Papildomas skyrius (bagažo skyriaus apačioje) l l l l l

Padangų remonto komplektas) l l l l l
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Klimato kontrolės sistema
Automatinis oro kondicionierius su dulkių filtru l − − − −
Dviejų zonų automatinė klimato kontrolės sistema su 
dulkių filtru − l l l l

Šildytuvo angos gale sėdintiems keleiviams l l l l l

Šildomi priekinio lango valytuvai l l l l l

Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu l l l l l

Šildomi durų veidrodžiai l l l l l

Priekinio ir šoninių langų šildytuvai l l l l l

Šildomas galinis lango stiklas su laikmačiu l l l l l

Pramogų ir navigacijos sistema
1CD ir DAB stereosistema, 6,5 colių ekranas*2, garso 
sistema ir 4 garsiakalbiai

l − − − −

1CD ir DAB stereosistema, 8 colių ekranas*2, garso 
sistema ir 6 garsiakalbiai − l l l −

1CD ir DAB stereosistema, 8 colių ekranas*2, garso 
sistema su navigacija ir 6 garsiakalbiai − − − − l

3 metų trukmės žemėlapių naujinimas − − − − l

Apple CarPlay/ Android Auto™Infotainment sistema l l l l l

Vairaratyje įmontuoti garso įrangos valdymo mygtukai l l l l l

Bluetooth® laisvųjų rankų įranga l l l l l

Vienas USB lizdas ir papildomų garso prietaisų jungtis  
(centrinėje konsolėje) l − − − −

Du USB lizdai ir papildomų garso prietaisų jungtis 
(centrinėje konsolėje) − l l l l

Atbulinio vaizdo kamera − l l l l

Valdikliai / prietaisai
Autom. STOP/START sistema l l l l l

Daugiafunkcis ekranas*3 − l l l l

Reguliuojamo posvyrio kampo teleskopinė vairo 
kolonėlė l l l l l

Pavarų perjungimo svirtelės prie vairo − − l l l

Adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema l l l l l

Aliuminio pedalai − l l l l

Pagalbinės važiavimo sistemos
X-MODE režimas l l l l l

Aktyvioji sukimo momento krypties sistema l l l l l

Automobilio dinaminio stabilumo sistema l l l l l

Nusileidimo nuokalne kontrolės funkcija l l l l l

Elektroninis parkavimo stabdys su įkalnės stabdžio 
jungikliu (Hill Hold Switch)

l l l l l
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Saugumo įranga
„EyeSight“  sistema  (autom. stabd., adapt. pastov. 
greičio palaikymo, automobilio priekyje pajudėjimo 
įsp., išvaž. iš juostos ir vingiavimo juostoje įspėjimo, 
avarin. akceler. valdymo sistema)

l l l l l

Aklosios zonos stebėsena − l − l l

Įspėjimas apie kitą gale esantį automobilį − l − l l

Pagalbinė ilgųjų šviesų sistema − l − l l

Automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis − l − l l

Pagalbinė persirikiavimo į kitą juostą sistema l l l l l

Avarinio stabdymo sistema l l l l l

Priekinės saugos oro pagalvės l l l l l

Šoninės saugos oro pagalvės l l l l l

Šoninės saugos oro užsklandos l l l l l

Vairuotojo kelių srities saugos oro pagalvė l l l l l

Aktyvieji galvos atlošai (vairuotojo ir priekin. keleivio) l l l l l

3-jų užpakalinių sėdėjimo vietų galvos atramos l l l l l

Vairuotojo saugos diržo indikatorius (prietaisų 
skydelyje)

l l l l l

Keleivių saugos diržų indikatoriai (įspėjimų langelyje) l l l l l

Priekiniai saugos diržai su sagtimis, įtempikliais ir 
apkrovos ribotuvais

l l l l l

Galinių šoninių sėdynių saugos diržai su įtempikliais ir 
apkrovos ribotuvais

l l l l l

Vairuotojo ir priekinio keleivio saugos diržų laikiklių 
aukščio reguliavimas l l l l l

Užpakaliniai trijų taškų saugos diržai l l l l l

4 jutiklių / 4 kanalų ABS su elektroniniu stabdymo 
jėgos paskirstymu l l l l l

Pagalbinė stabdymo sistema l l l l l

Stabdžių veikimo koregavimo sistema l l l l l

ISO-FIX vaikiškų kėdučių tvirtinimo ąsos l l l l l

Apsauginis galinių durų užraktas nuo vaikų (abiejose 
pusėse) l l l l l

Apsaugos sistema su variklio imobilizatoriumi l l l l l
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