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AWS18 25B 翼端板　ロゴマーク配置版下





APPLE CARPLAY*2  ΚΑΙ ANDROID AUTO*3

Χρησιμοποιήστε τα Apple CarPlay*2 και Android 
Auto*3, τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές του σήμερα. 
Η hands-free λειτουργία αναγνώρισης φωνής 
ενισχύει τον παράγοντα ασφάλεια ενώ μειώνει την 
απόσπαση της προσοχής σας όταν οδηγείτε.





Ένας κινητήρας Boxer, ή κινητήρας οριζόντιας διάταξης, είναι ο κινητήρας στον οποίο 
τα έμβολα κινούνται αντίθετα μεταξύ τους σε οριζόντια κατεύθυνση. 
Η Subaru έχει δεσμευτεί αποκλειστικά στον κινητήρα SUBARU BOXER για πάνω από 50 
χρόνια λόγω των πολλών πλεονεκτημάτων του έναντι των άλλων τύπων κινητήρων, 
παρέχοντας ανθεκτικότητα και αξιόπιστες επιδόσεις στα αυτοκίνητά της.

・”e-BOXER” 文字部の位置は FE データを正とする。



Εκκίνηση, οδήγηση σε χαμηλές στροφές: 
Οδήγηση με ηλεκτροκινητήρα (EV)

Εκκίνηση, οδήγηση σε υψηλές στροφές: 
Οδήγηση με βενζινοκινητήρα

Επιβράδυνση:  
Επαναφόρτιση

Οδήγηση σε μεσαίες στροφές: 
Οδήγηση με Motor Assist





Με εξελιγμένες τεχνολογίες όπως το EyeSight*2, η

Προληπτική Ασφάλεια σας βοηθά να αποφεύγετε τις

συγκρούσεις πριν συμβούν.

Η προστατευτική διάταξη της καμπίνας και οι αερό- 

σακοι SRS*3 είναι μερικά από τα στοιχεία της Παθητικής 

Ασφάλειας που έχει σχεδιαστεί για να σας κρατάει 

ασφαλείς σε περίπτωση σύγκρουσης.

Χάρη στις τεχνολογίες όπως η Subaru Global Platform και 

το Symmetrical All-Wheel Drive, η Ενεργητική Ασφάλεια 

επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο του οχήματος επεμβαίνοντας 

στα βασικά στοιχεία όπως οδήγηση, στρίψιμο, φρενάρισμα, 

για να χαίρεστε ξένοιαστοι την κάθε διαδρομή σας.

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗ

1

Η Βασική Ασφάλεια αρχίζει από την αρχική φάση 

σχεδίασης. Η εξαιρετική ορατότητα, η βέλτιστη θέση 

οδήγησης και τα εύληπτα όργανα, σας βοηθούν να 

παραμένετε ασφαλείς από τη στιγμή που μπαίνετε στο 

αυτοκίνητό σας.
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Μ x Π x Y: 4485 x 1800 x 1615* mm
BOXER, 4-κύλινδρος, 2.0L DOHC 16-βάλβιδος, βενζινοκινητήρας
1.600 cc
114 ΗP (84 kW) / 6.200 rpm
150 Nm (15,3 kgfm) / 3.600 rpm
CVT Lineartronic, AWD

 

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ.................
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ...................
ΚΥΒΙΣΜΟΣ...................
MΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ .............
MΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ............
ΜΕΤΑΔΟΣΗ..................



07. Auto Vehicle Hold (AVH)
Όταν σταματήσετε σε ανηφορική κλίση ενεργοποιεί- 
ται με το πάτημα του μπουτόν και βοηθά το αυτοκίνη- 
το να μην κυλήσει προς τα πίσω. Πατώντας το πεντάλ 
γκαζιού απενεργοποιείται άμεσα. Απαραίτητη προϋπό- 
θεση ο οδηγός να έχει φορέσει τη ζώνη ασφαλείας.
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