V symbióze s prírodou
Slnko a Zem. Sol a Terra. Spojené v podobe modelu SOLTERRA, čisto
elektrického SUV, ktoré svojím vzhľadom zdôrazňuje prítomnosť
výkonného pohonu všetkých kolies a reprezentuje zodpovednú
mobilitu budúcnosti pre lepšie spolužitie človeka s prírodou.
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Veľkorysý priestor,
o ktorý sa môžete podeliť
Priestranná kabína modelu SOLTERRA ponúka upokojujúci komfort. Všetci,
najmä cestujúci na zadných sedadlách, si užijú priestor, kde sa môžu
vystrieť a vychutnať si cestu. A najlepšie je, že vďaka tichému a výkonnému
elektromotoru sa môžu všetci navzájom zapojiť do rozhovoru.

Kompaktná konzola
Pokročilý dizajn kompaktnej stredovej konzoly sa
inšpiroval zavedením elektronického ovládania
radenia “shift-by-wire“. V spodnej časti sa nachádza
všestranný otvorený úložný priestor a všetky ovládacie
prvky sú usporiadané tak, aby sa ľahko používali.

Ovládanie a kontrola
Usporiadanie kokpitu v modeli SOLTERRA zosobňuje
dizajnovú filozofiu spoločnosti Subaru: prehľadnosť,
jednoduchosť a ľahké používanie. Dôležité informácie
pre bezpečnú jazdu sa zobrazujú na nízko umiestnenom
prístrojovom paneli a konzole so skvelou viditeľnosťou.
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LCD displej bloku prístrojov

12,3-palcový stredový displej

Sedempalcový TFT LCD displej bloku prístrojov
umiestnený v hornej časti má pokročilý dizajn.
Nachádza sa nad volantom a vďaka svojmu
usporiadaniu minimalizuje pohyb očí, aby sa
vodič mohol sústrediť na cestu.

Veľký stredový displej kombinuje skvelú
viditeľnosť s malými odleskami, čo zaručuje
maximálnu čitateľnosť. Poloha displeja je dôkladne
premyslená, aby sa vylepšil pocit priestrannosti
a zároveň bolo používanie čo najjednoduchšie.
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Systém pohonu všetkých kolies (AWD)
Technológia pohonu AWD a jazdné vlastnosti typické pre značku Subaru teraz prichádzajú aj
do oblasti elektromobility. Vďaka elektromotorom eAxle vpredu a vzadu sa prenos výkonu
a smerovanie Priľnavosť, účinku regulujú nepretržite a precízne, aby sa zachovala priľnavosť
každého kolesa. Priľnavosť, optimalizovaná podľa aktuálnych podmienok na vozovke, zaisťuje
stabilnú trakciu na mokrom alebo klzkom povrchu.

Systém X-MODE s funkciou Grip Control
So systémom X-MODE dokáže SOLTERRA jazdiť aj v tých najťažších podmienkach vrátane hlbokého
snehu či blata, takže skvelé jazdné vlastnosti si užijete aj na nespevnených cestách. Nová funkcia
Grip Control udržiava konštantnú rýchlosť pri jazde do kopca a po nespevnenom teréne, aby sa
vodič mohol sústrediť výlučne na riadenie.

Zájdite kamkoľvek,
dostaňte sa ďalej

Pohon všetkých kolies tvorí podstatu najdôležitejšej hodnoty spoločnosti Subaru,
ktorou je bezpečná jazda. Dva elektromotory eAxle v modeli SOLTERRA nezávisle
poháňajú predné a zadné kolesá a zabezpečujú dokonalú reguláciu krútiaceho
momentu, vďaka čomu sa pohon AWD od spoločnosti Subaru posunul na ešte
vyššiu úroveň. Systém X-MODE a nová funkcia Grip Control navyše zaručujú aj na
nespevnených cestách taký výkon, ktorý by ste od elektromobilu nečakali.

Svetlá výška
SOLTERRA je pravé SUV s ideálnou svetlou výškou
pre jazdu v teréne. Okrem toho sú predný a zadný
nájazdový uhol, ako aj prejazdový uhol, vypočítané
s cieľom ochrániť karosériu a akumulátor.

210 mm
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17.7°

18.2°

25.4°
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Nový výkon,
nové možnosti

Pohon auta na elektrinu otvára svet nových možností: nanovo vyvinutá
GLOBÁLNA PLATFORMA e-SUBARU s kompaktným vysokokapacitným
akumulátorom integrovaným do rámu vozidla prináša väčšiu tuhosť.
Predné a zadné elektromotory eAxle zaisťujú lepšiu ovládateľnosť, väčšiu
bezpečnosť a tichú odozvu, akou sa môže pochváliť len elektromobil.

GLOBÁLNA PLATFORMA e-SUBARU
SOLTERRA je postavená na úplne novej platforme, ktorá maximalizuje
výkon elektromobilu. Vysokokapacitný akumulátor je umiestnený pod
podlahou, čím sa znížilo ťažisko a zlepšila sa ovládateľnosť vozidla.
Výhodou je aj mimoriadne efektívne priestorové usporiadanie, ktoré
zväčšuje priestor v kabíne. V záujme vyššej tuhosti tvorí obal akumulátora
jednoliatu konštrukciu s rámom karosérie.

Pohonná jednotka (elektromotor/akumulátor)
Súčasťou prednej a zadnej nápravy sú kompaktné elektromotory eAxle
s okamžitým nástupom plného krútiaceho momentu, ktoré prinášajú
výkonnú, rýchlu odozvu a lineárne zrýchlenie. S PEDAL DRIVE umožňuje
dynamické ovládanie zrýchlenia a spomalenia pomocou plynového pedála.
Teplotu akumulátora pritom reguluje systém vodného chladenia, čím sa
zabezpečuje stabilný výkon.

Nabíjanie
Praktická využiteľnosť modelu SOLTERRA sa opiera o predĺžený dojazd
a kompatibilitu s vysokovýkonnými nabíjačkami vo všetkých regiónoch.
Pri rýchlom nabíjaní jednosmerným prúdom s výkonom 150 kW sa
akumulátor nabije na 80 % kapacity za 30 minút. Systém vyhrievania
akumulátora zasa zabezpečí krátke časy nabíjania a stabilný výkon aj v zime.
K dispozícii je aj funkcia vzdialeného monitorovania stavu nabitia a ďalšie
funkcie ovládané cez smartfón.
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Dokonalá bezpečnosť,
kam sa pozriete
V oblasti bezpečnosti sa spoločnosť Subaru vydala opäť o niečo ďalej a už viac
ako päťdesiat rokov znova a znova testuje pokročilé bezpečnostné systémy.
SOLTERRA prináša kompletný rad našich inovatívnych systémov na prevenciu
a predchádzanie kolíziám, napríklad systém SUBARU Safety Sense*1, ako aj
GLOBÁLNU PLATFORMU e-SUBARU, našu doteraz najpevnejšiu platformu,
ktorá chráni aj akumulátor. Vďaka našej komplexnej bezpečnostnej výbave
sme čoraz bližšie k budúcnosti bez nehôd.

SUBARU Safety Sense
Protikolízny systém (PCS)*2

eCall
Ak sa aktivujú airbagy, systém automaticky upozorní stredisko služby eCall
a operátorovi odošle polohu, čas a VIN číslo , aby mohol vyslať vozidlá
záchranných zložiek. K dispozícii je aj manuálne ovládanie.

Funkcie aplikácie Subaru Care

Bezpečnostné funkcie Subaru

Služby ovládania na diaľku
Na diaľku môžete ovládať klimatizáciu, kontrolovať stav akumulátora
a organizovať plán nabíjania.

Dynamický radarový tempomat (DRCC)

SUBARU nabíjacia sieť
Naplánujte si cesty v pokojnej atmosfére a vyhľadajte nabíjacie stanice podľa
miesta alebo pozdĺž trasy.

Vyhľadanie vozidla
Nájdite vozidlo SOLTERRA, kdekoľvek ste ho zaparkovali.

Stav vozidla
Asistent pre udržanie vozidla v jazdnom
pruhu (LTA)

Systém rozpoznávania dopravných značiek
(RSA)

Asistent bezpečného vystupovania (SEA)
Keď vozidlo stojí, zadný radar zaznamenáva
vozidlá alebo bicykle približujúce sa
zozadu a pomocou výstražnej kontrolky vo
vonkajších spätných zrkadlách upozorní
cestujúcich na možnú kolíziu. Ak následne
otvoríte dvere, zaznie zvukový signál, aby sa
zvýšila úroveň výstrahy.

Parkovací asistent s protikolíznou funkciou
(PKSB)
Kamera pri cúvaní rozpoznáva prítomnosť
chodcov v dráhe modelu SOLTERRA a vodiča
upozorní výstražným zvukovým signálom.
Ak systém vyhodnotí, že dôjde ku kolízii,
automaticky zabrzdí, aby zabránil zraneniam
alebo škodám, prípadne zmiernil následky.

Len na ilustračné účely. Nejde o výsledky skutočných meraní.
*1 SUBARU Safety Sense je systém na podporu vodiča, ktorý nemusí pracovať optimálne za všetkých jazdných podmienok. Za bezpečnú a pozornú jazdu a za dodržiavanie dopravných predpisov je vždy zodpovedný vodič. Účinnosť systému závisí od
mnohých faktorov, ako je údržba vozidla, počasie a podmienky na cestách. Kompletné informácie o prevádzke a obmedzeniach systému SUBARU Safety Sense vrátane funkcií uvádzaných v tejto brožúre nájdete v návode na obsluhu vozidla.
*2 Protikolízny systém nemusí optimálne fungovať za každej situácie. V závislosti od rozdielu rýchlostí medzi objektmi, od ich výšky a ďalších podmienok nemusí každá situácia spĺňať predpoklady pre optimálnu prevádzku systému SUBARU Safety Sense.
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Na diaľku môžete skontrolovať, či ste zamkli dvere. Ak náhodou ostali
odomknuté, môžete ich zamknúť.

Zostaňte v spojení
Cez pripojenie k vozidlu a jeho multimediálnemu systému
je aplikácia SUBARU Care vaším kľúčom k novej úrovni
konektivity a pohodlia. Prostredníctvom svojho smartfónu
môžete získať prístup k celému radu informácií a funkcií
a ovládať ich, vďaka čomu budete mať kontakt s modelom
SOLTERRA, aj keď v ňom práve nie ste.

Pre viac informácií navštívte stránku: www.subaru.eu/connected-services

SUBARU Care
Buďte informovaní o akýchkoľvek varovných výstrahách, ktoré sa vyskytnú vo vašom
vozidle SOLTERRA, alebo sa kedykoľvek poraďte o zapnutí výstražných svetiel.

Analýza jazdy

Care

Získajte prístup k informáciám o svojich cestách a učte sa z nich, aby bola vaša
jazda čoraz lepšia a efektívnejšia.

Služby a aplikácie vyžadujú kompatibilný mobilný telefón a dátový paušál u prevádzkovateľa
mobilnej siete, ktorý umožňuje využívať funkciu zdieľania pripojenia. Dostupnosť jednotlivých
služieb závisí od krajiny. Podrobnosti vám poskytne miestny predajca.
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PR V K Y V Ý B AV Y

Elektricky ovládané dvere
batožinového priestoru
Po stlačení spínača sa dvere batožinového
priestoru pohodlne otvoria alebo zatvoria.
Môžete tiež nastavovať polohu úplného otvorenia.
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1 Páčky pod volantom

K vašim službám
SOLTERRA je Subaru, ktoré zdedilo všetky jedinečné
praktické vlastnosti značky Subaru. Napríklad batožinový
priestor s veľkým otvorom a rovnou podlahou umožňuje
pohodlné nakladanie a vykladanie objemných predmetov.
Vozidlo je vďaka tomu všestranné a ideálne pre rôznorodé
outdoorové aktivity.

1

Kryt batožinového priestoru
Kryt batožinového priestoru zabezpečuje
súkromie a pomáha predchádzať krádeži. Keď
sa nepoužíva, možno ho prakticky odložiť pod
podlahu batožinového priestoru.

2 Digitálne vnútorné spätné zrkadlo

3 Systém panoramatického
monitorovania okolia (PVM)

4 Bezdrôtová nabíjačka

Slúžia na okamžité ovládanie úrovne
rekuperačného brzdenia podľa jazdných
podmienok bez toho, aby ste museli zložiť
ruky z volantu.

Zobrazuje sa na ňom živý obraz zo zadnej
kamery a poskytuje jasný výhľad dozadu,
v ktorom vám nebránia cestujúci ani
nepriaznivé počasie.

5 Porty USB-C

6 Prémiový audiosystém Harman/Kardon

7 Panoramatická strecha

8 Vyhrievanie volantu

Dva porty USB-C, jeden vpredu a jeden
vzadu, umožňujú pohodlne nabíjať smartfóny,
tablety atď. z ľubovoľného miesta vo vozidle.

Šesť reproduktorov vpredu, štyri vzadu
a k tomu basový reproduktor, vyladené špeciálne
pre model SOLTERRA, prehrávajú mimoriadne
kvalitný zvuk pre všetkých cestujúcich.

Panoramatická strecha zvyšuje pocit
priestrannosti. Elektricky ovládané roletky
zabraňujú prenikaniu ostrého svetla a tepla
priameho slnečného žiarenia.

Celý volant je vyhrievaný, aby ste si v každej
polohe užili komfortný dotyk. Ešte viac
pohodlia prináša funkcia automatického
zapínania a viacstupňová regulácia teploty.

Na 12,3“ stredovom displeji sa zobrazuje
živý obraz z kamier umiestnených po obvode
vozidla, ktorý poskytuje vizuálnu podporu
a lepšiu orientáciu pri nízkych rýchlostiach.

Bezdrôtová nabíjačka spĺňajúca štandard
Qi. Pre väčšie pohodlie má priehradka
priehľadné veko.
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P O N U K A M O D ELOV

FA R BY E X T ER I ÉR U

SOLTERRA s v ysokou (Premium)/strednou (Style) v ýbavou
ROZMERY ....................................................... D x Š x V: 4 690 x 1 860 x 1 650 mm
ELEKTROMOTOR .......................................... Synchrónny elektromotor na striedavý prúd
MAXIMÁLNY VÝKON (systém) ..................... 160 kW
HLAVNÝ TRAKČNÝ AKUMULÁTOR ............. Lítiovo-iónový akumulátor
CELKOVÁ KAPACITA ..................................... 71,4 kWh
CELKOVÉ NAPÄTIE ........................................ 355 V
Harbor Mist Grey Pearl/Black

Harbor Mist Grey Pearl

Dark Blue Mica

Platinum White Pearl Mica

Precious Metal

Black

Emotional Red 2

M AT ER I Á LY SEDA D I EL
Premium/Dark Blue Mica

Style/Precious Metal

Čierna syntetická koža

Čierna látka

Vzhľadom na rôzne typy tlače sa farby môžu mierne líšiť od farieb zobrazených v tejto brožúre.
Okrem toho sa farby a varianty sedadiel môžu líšiť aj v jednotlivých krajinách.

Jednotlivé funkcie, prvky výbavy alebo balíky nemusia
by ť dostupné pre všetky modely a krajiny. Dostupnosť je
uvedená v dokumente s technickými údajmi. Ďalšie detaily si
vyžiadajte od miestneho autorizovaného predajcu Subaru.

Rozmer y sú merané podľa
štandardných postupov merania
spoločnosti SUBARU CORPOR ATION.

Premium
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St yle

1650

R OZ M E RY

1600
1860

2850
4690

Spoločnosť SUBARU CORPORATION si vyhradzuje
právo zmeniť technické údaje a výbavu bez upozornenia.
Podrobnosti o technických údajoch, výbave, dostupnosti
farieb a ponuke modelov podliehajú miestnym podmienkam
a požiadavkám. O podrobnostiach a akýchkoľvek zmenách,
vyžadovaných vo vašej krajine, sa informujte u vášho predajcu.
15

Vy tlačené v Belgicku (23BREWSKSK-2022.03)

Interaktívny zážitok SUBARU

YouTube

Aby ste mohli zistiť všetko o značke Subaru, ponúkame
vám rôzne digitálne materiály s množstvom zaujímavého,
interaktívneho obsahu, ako napríklad 360-stupňové
zobrazenie a rôzne videá.

Prihláste sa na SUBARU YouTube kanál
a sledujte najnovšie videa SUBARU.

Webstránka

Facebook

Navštívte našu stránku a získajte kompletné informácie
a novinky o vozidlách SUBARU.

Buďte v kontakte s komunitou SUBARU
na Slovensku a získavajte najnovšie správy
o značke a produktoch SUBARU.

www.subaruslovakia.sk

facebook.com/Subaru Slovakia

youtube.com/user/SubaruGlobalTV

