100% Subaru.
100% elektrisks
Brīvība. Iespēja nokļūt visur un jebkurā laikā, lai darītu to, kas tīk tavai
sirdij. Drošība. Pārliecība, ka tavs automobilis vienmēr ir kopā ar tevi,
gatavs ikvienam darbdienas solim vai brīvdienas piedzīvojumam.
Automobilis, kas parūpēsies par drošu mājupceļu. Vienmēr. Jebkādos
laikapstākļos. Tagad un nemainīgi arī turpmāk.
Pastāvīgās pilnpiedziņas princips, kas sniedz īstu braukšanas baudu
un drošību uz ceļa, lai autovadīšana nesagādātu nekādas raizes.
Praktisks dizains, plašs interjers un viedfunkcijas, kas tik viegli ļauj
ievietot automobilī jebko – no mazākās kārbiņas ēdiena līdzņemšanai
līdz lielizmēra sporta un brīvā laika pavadīšanas aprīkojumam. Bet
vissvarīgākais – pārdomāts formas un augstākā līmeņa autovadīšanas
atbalsta sistēmas apvienojums nozīmē pasaules labākos drošības
rādītājus gan automobilī braucošajiem, gan tiem, kas atrodas ārpus tā.
Šīs ir mūsu galvenās vērtības, ko tūkstošiem Subaru automobiļu lietotāju
pazīst, novērtē un sagaida. Pirmoreiz vēsturē tas viss ir pieejams,
izvēloties automobili, kura jaudu pilnībā nodrošina elektrība. Tas Subaru
padara par Subaru. Turklāt tas viss ir iekļauts jau pamataprīkojumā.
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Jauns spēks, jaunas iespējas

e-Subaru globālā platforma
Automobiļa elektriskā jauda paver vēl nebijušas iespējas. Tāda ir
jaunizstrādātā e-Subaru globālā platforma ar karkasā iebūvētu kompaktu
lielas ietilpības akumulatoru un uzlabotiem stingrības rādītājiem.

Jaudas bloks (motors/baterija)
eAxle motori priekšā un aizmugurē piedāvā labāku vadāmību, vairāk
drošības un tikai elektroautomobilim raksturīgo klusināto reakciju.
Viena pedāļa autovadīšanas princips sniedz dinamisku ātruma uzņemšanas
un samazināšanas kontroli, savukārt, lai nodrošinātu stabilu sniegumu,
akumulatora temperatūru kontrolē ūdens dzesēšanas sistēma.

Uzlāde
Vispusīgums un savienojamība ar visu reģionu augstas jaudas lādētājiem
padara Solterra par neapstrīdami izdevīgu transportlīdzekli. 150kW DC
ātrā uzlāde tikai 30 minūšu laikā uzpilda strāvu 80% apmērā, un, pateicoties
akumulatora apsildei, arī ziemas laikapstākļos uzlāde ir ātra un jaudas
padeve stabila. Ir pieejama arī attālināta akumulatora statusa un citu
funkciju kontrole, izmantojot viedtālruni.
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Visaptveroša un
padziļināta drošība
Visas drošības sistēmas ir iekļautas pamataprīkojumā. Cita starpā tās ietver
elektronisko autovadīšanas asistentu, kas brīdina autovadītāju un palīdz pamanīt
bīstamu situāciju, turklāt ārkārtējā gadījumā iedarbina funkcijas, lai izvairītos no
sadursmes ar statiskiem vai kustīgiem objektiem, arī cilvēkiem un dzīvniekiem.
Lielu daļu šādu funkciju daudzi jau pazīst. Toties dažas ir pilnīgi jaunas, piemēram,
drošas izkāpšanas asistents, kas brīdina autovadītāju neatvērt durvis, ja no
aizmugures tuvojas cits automobilis vai velosipēds.

Subaru Safety Sense
Pirmssadursmes sistēma*2

e-zvans
Sistēma automātiski informē e-zvanu centru, ja aktivizēti drošības spilveni.
Tā operatoram norāda vietu, laiku un automobiļa identifikācijas numuru, lai
šo informāciju operatīvi nodotu glābšanas dienestiem. Tiek piedāvāts arī
sistēmas manuālais režīms.

Subaru Care funkcijas

Subaru drošības aprīkojums

*1

Attālinātais serviss
At tālināta klimata kontrole, akumulatora statusa kontrole un
uzlādes plānošana.

Radara dinamiskā kruīzkontrole

Subaru uzlādes tīkls
Plāno ceļojumus bez raizēm un izvēlies uzlādes stacijas savā maršrutā.

Atrast sava automobiļa lokāciju
Noteikt sava automobiļa stāvvietas lokāciju

Automobiļa statuss

Joslas līniju noteicējs

Ceļazīmju noteicējs

Attālināti pārbaudīt, vai durvis ir aizslēgtas. Aizslēgt durvis attālināti, ja
tas na izdarīts.

Drošas izkāpšanas asistents

Bremzes stāvvietā novietošanās atbalstam

Kad automobilis stāv, aizmugurējais
radars uztver no aizmugures tuvojošos
transportlīdzekļus, tostarp velosipēdus, un ar
gaismas signālu sānu spogulī brīdina pasažierus
par iespējamu sadursmi. Ja pēc tam tiek
atvērtas durvis, par bīstamību brīdina arī skaņas
signāls.

Videokamera fiksē gājējus kas varētu gadīties
Solterra ceļā, braucot atpakaļgaitā, un brīdina
autovadītāju ar skaņas signālu. Ja sistēma paredz
sadursmi, tā automātiski iedarbina bremzes, lai
izvairītos no negadījuma un traumām.

Tikai ilustratīviem nolūkiem. Faktisks mērījums netiek uzrādīts.
*1 Subaru Safety Sense ir autovadīšanas atbalsta sistēma, kas atsevišķos braukšanas apstākļos var nedarboties optimāli. Autovadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu un uzmanīgu braukšanu un satiksmes noteikumu ievērošanu. Sistēmas efektivitāte ir
atkarīga no vairākiem faktoriem, piemēram, no automobiļa tehniskā stāvokļa, no laika un braukšanas apstākļiem. Sīkāku informāciju par Subaru Safety Sense sistēmas darbību un tās ierobežojumiem, kā arī šajā brošūrā minētajām funkcijām skatīt lietotāja
rokasgrāmatā.
*2 Atsevišķās situācijās pirmssadursmes sistēma var nefunkcionēt. Ātruma atšķirības starp objektiem, objekta nepietiekams augstums un citi apstākļi var negatīvi ietekmēt sistēmas darbību. Subaru Safety Sense nespēj optimāli darboties jebkurā un visās
situācijās.
6

Nezaudē sakarus
Sakari ar automobili un multimediju sistēmu, kas atrodas tajā. Ar
Subaru Care mobilo lietotni tu piekļūsi jaunam sakaru un ērtību
līmenim. Tā pieejama viedtālrunī un ļauj tev attālināti piekļūt plašam
informācijas un funkciju klāstam, kā arī piedāvā attālinātas kontroles
iespējas. Tādējādi tu paliec sakaros ar savu Solterra, pat ja nevari
sēsties pie stūres.

Subaru Care
Saņemt informāciju par Solterra brīdinājuma signāliem un saņemt konsultāciju
par tiem jebkurā laikā.

Autovadīšanas analītiskā informācija
Izmanto piekļuvi savu braucienu informācijai, lai uzlabotu
braukšanas efektivitāti.

Care

Servisam un lietojumprogrammai nepieciešams atbilstošs mobilais tālrunis un mobilo
sakaru pieslēgums, kas ļauj tālruni izmantot kā modemu. Servisa pieejamība katrā valstī
var būt atšķirīga. Lai uzzinātu precīzu informāciju, lūdzu, sazinies ar vietējo oficiālo Subaru
pārstāvniecību.
7

Tavā rīcībā
Subaru ir praktisks automobilis gan ikdienai, gan brīvā laika pavadīšanai.
Solterra var lepoties ar plašu, ērtu un parocīgu bagāžas nodalījumu,
kas aprīkots ar divās pozīcijās pielāgojamu grīdu – augstāka pozīcija
paredzēta garenas un plakanas formas priekšmetu ērtākai ievietošanai,
turpretī zemāka grīdas pozīcija piemērota īpaši apjomīgas bagāžas
pārvadāšanai. Solterra bagāžas nodalījuma ietilpība sasniedz
475 litrus (VDA).

Pārsegs

Plūdenas formas konsole

Kravas telpas pārsegs palīdzēs personiskās
mantas pasargāt no svešām acīm un zādzībām.
Kad tas netiek izmantots, to ērti novietot zem
automobiļa grīdas.

Viduskonsoles jauno plūdenās formas
dizainu iedvesmojusi "shift-by-wire" vadības
koncepcija. Apakšpusē atrodas ērta
atvērta sīklietu novietne, bet slēdži atrodas
augšpusē, lai tos būtu parocīgi lietot.

Pārnesumu pārslēgšanas lāpstiņas
Tūlītēja reģeneratīvās bremzēšanas
kontrole un pielāgošana braukšanas
apstākļiem, nenoņemot roku no stūres.

Iedarbini un kontrolē
Solterra vadītāja aprīkojums raksturo Subaru dizaina filozofiju:
pārskatāmība, vienkāršība un parocīgums. Svarīga informācija
braukšanas drošībai ir attēlota ieslīpajā mērinstrumentu panelī,
kā arī konsoles displeja skaidrajā attēlā.
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LCD mērierīču displejs

12,3 collu galvenais displejs

Virs stūres rata izvietots TFT LCD mērierīču
displejs ar uzlabotu dizainu. Ekrāns ir pilnīgi
atklāts, tādējādi autovadītājam nolasāms ar
minimālu acu kustību, lai galveno uzmanību
varētu veltīt ceļam.

Apjomīgais galvenais displejs sevī apvieno
augstu izšķirtspēju ar samazinātu atspīdumu,
un tas nodrošina visskaidrāko attēlu. Tas ir
pārdomāti novietots, vienlaikus radot plašuma
un parocīgas lietošanas izjūtu.
9

Dodies jebkur, dodies vēl tālāk
Pilnpiedziņa ar X-Mode
21 cm klīrenss un Subaru pastāvīgā pilnpiedziņa nozīmē to, ka tu
varēsi nokļūt vietās, kas parastam elektroautomobilim visbiežāk paliek
nesasniedzamas. Kad to vēl papildina Solterra divu elektromotoru
vienmērīgā un lineārā jaudas padeve, tu iegūsti lielisku vilci un
veiktspēju braukšanai pa jebkādu ceļa segumu gandrīz jebkādos
laikapstākļos. Un pateicoties elektromotoru tūlītējai jaudas piegādei, arī
Subaru saķeres asistents X-Mode darbojas vēl efektīvāk.

Klīrenss
Solterra ir īsts apvidus automobilis ar grūti izbraucamiem ceļiem piemērotu
klīrensu. Turklāt gan priekšējais pārgājības leņķis, gan pakaļējais pārgājības
leņķis, kā arī uzbraukšanas/nobraukšanas leņķis aprēķināts, lai nerastos ne
virsbūves, ne akumulatora bojājumi.

210 mm
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17,7°

18,2°

25,4°
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M O D EĻU K L Ā S T S

V I R SB Ū V E S K R Ā S A

Solterra Limited / Touring / Touring +
IZMĒRI .......................................................G x P x A: 4690 x 1860 x 1650 mm
BAROŠANAS BLOKS ..............................Maiņstrāvas sinhrondzinējs ar pastāvīgo magnētu
MAKS. JAUDA (sistēma) .........................218 ZS (160 kW)
DZINĒJA JAUDAS AKUMULATORS........Litija jonu akumulators
AKUMULATORA IETILPĪBA.....................71,4 kWh
SPRIEGUMS ..............................................355,2 V

Harbor Mist Grey Pearl/Black* 1 * 2

Harbor Mist Grey Pearl

Dark Blue Mica

Emotional Red 2

Limited, Precious Metal
Drukas ierobežojumu dēļ faktiskā krāsa var
atšķirties no attēlotajiem paraugiem.

Platinum White Pearl Mica

SĒD EK ĻU M AT ER I Ā L S

IEZĪMES

Melna sintētiskā āda (Touring / Touring +)

Digitāls salona spogulis

Melns audums (Limited)

USB C pieslēgvietas
(priekšā un aizmugurē)

Precious Metal

Black

Touring / Touring + , Dark Blue Mica

Touring / Touring +
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Aizmugures sēdekļu apsilde kreisajā
un labajā pusē* 1

Apsildāms stūres rats* 1

Panorāmas skata monitors* 1

Elektriski kontrolējamas bagāžas nodalījuma durvis

Premium klases audiosistēma ar
Harman/Kardon skaļruņiem* 1

Bezvadu lādētājs* 1

Panorāmas jumts* 2
*1 Tikai Touring un Touring + modeļiem

*2 Tikai Touring + modelim
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PA M ATA PR Ī KOJ U M S

SPEC I FI K ĀC I JA S
SOLTERRA
Limited

SOLTERRA

Touring

Touring +

Elektriskais dzinējs

Motora lokācija

Maksimālā jauda
Maksimālais griezes
moments

Priekšā
Aizmugurē

Viens motors

Priekšējais motors

ZS (kW)

109 (80)

Aizmugures motors

ZS (kW)

109 (80)

Sistēma

ZS (kW)

218 (160)

Priekšējais motors

Nm

168,5

Aizmugures motors

Nm

168,5

Dinamiskie rādītāji
Maksimālais ātrums
Paātrinājums (0–100 km/h)
Nobraukums ar vienu uzlādi (WLTP)

km/h

160

sek.

6,9

km

465

Āriene
LED priekšējie lukturi ar automātisku staru kūļa augstuma regulēšanu

Maksimālā dzinēja jauda

kWh

Spriegums

V

Platums

mm

1860

Augstums

mm

1650

mm

2850

LED kombinētie aizmugures lukturi

●

●

●

mm

1600

LED aizmugurējie miglas lukturi

●

●

●

mm

1610

Elektriski nolokāmi sānu spoguļi

●

●

●

mm

210

Dekoratīvie diski

●

—

—

18 collu lietie diski

●

—

—

20 collu lietie diski

—

●

●

Priekšā
Aizmugurē

Minimālais klīrenss (pašmasai)
Bagāžas nodalījuma tilpums* 1 (grīdas pozīcija
augstāka/zemāka)
Sēdvietu skaits

litri

421/452

cilvēkiem

410/441
5

Pašmasa + vadītāja svars* 2

kg

Pilna masa

kg

2 550

Pieļaujamā piekabes masa

kg

750

2 010

2 020

2 035

Šūnu skaits

vienības

Uzlādes funkcija
AC lādētāja maksimālā jauda

kW

DC lādētāja maksimālā jauda

kW

Veids

71,4

Balstiekārta (4 riteņu
neatkarīgā piekare)

Priekšā

Aizmugurē
Minimālais pagrieziena diametrs atkarībā no riepu
izmēra
Priekšā
Bremzes
Aizmugurē

96

7@32 A / 3,7@16 A

Divsviru tipa
m

11,2
Ventilējamas disku bremzes
Ventilējamas disku bremzes

Piedziņas tips

150
AC (2. tipa) / DC (CCS2)

Lokācija

Zobrata tipa stūres sistēma ar elektrisko
stūres pastiprinātāju
MacPherson statņu tipa

Stūres sistēma

355,2

Riepu izmērs

Priekšā, kreisajā pusē

SOLTERRA
Touring
Touring +

4690

Šķērsbāze

Litija jonu akumulators

Limited

Touring +

mm

Garenbāze

414

Touring

Šasija

Vilces akumulators
Veids

Uzlādes savienojums

Izmēri un svars
Garums

Maiņstrāvas sinhrondzinējs ar
pastāvīgo magnētu
Viens motors

Veids

Limited

Pilnpiedziņa
235/60R18,
18×7,5”J

235/50R20,
20×7,5”J

●

●

●

LED priekšējie miglas lukturi

●

●

●

LED dienas gaitas lukturi

●

●

●

Panorāmas jumts
—
—
●
Visu modeļu pamataprīkojumā: • Lukturu automātiska ieslēgšana/izslēgšana • Priekšējo lukturu mazgātājs
• Priekšējais stikls ar skaņas izolāciju un aizsardzību pret ultravioleto starojumu • Lietus sensors • Jumta sliedes
• Jumta spoilers • Haizivs spuras formas antena
Sēdvietas
Stūre un ātrumpārslēga uzgalis ar ādas apšuvumu

●

●

●

Apsildāms stūres rats

—

●

●

Auduma sēdekļi

●

—

—

Sintētiskās ādas sēdekļi

—

●

●

10 pozīcijās regulējams vadītāja sēdeklis (ar jostasvietas atbalstu)
Sānu spoguļi ar piesaisti vadītāja sēdekļa atmiņas funkcijai un automātisku
atiestatīšanu
4 pozīcijās elektriski regulējams priekšā sēdošā pasažiera sēdeklis

●

●

●

—

●

●

—

●

●

60/40 proporcijā nolokāmi aizmugures sēdekļi

●

●

●

Priekšējo sēdekļu apsilde

●

●

●

Aizmugures sēdekļu apsilde kreisajā un labajā pusē
—
●
●
Visu modeļu pamataprīkojumā: • Regulējami galvas balsti priekšējām sēdvietām • Aizmugures sēdekļi ar
nolaižamu atzveltni• Ar vienu kustību nolokāmi aizmugures sēdekļi • Regulējami galvas balsti aizmugures
sēdvietām• Kabatas priekšējo sēdekļu aizmugurē
Ērtības
Viedā iekāpšanas un iedarbināšanas sistēma

*1 Pēc VDA (V214).
*2 Automobiļa pašmasa ir atkarīga no aprīkojuma. Specifikācijas un modeļu klāsts atsevišķos tirdzniecības reģionos var atšķirties.

Elektriski kontrolējamas bagāžas nodalījuma durvis

●

●

●

●

●
●* 1

●
●* 1

Uzlādes kabelis, 5 metri
●* 1
Siltumsūknis
●
●
●
Visu modeļu pamataprīkojumā: • Logu elektropiedziņa* 2 • Aizklājami interjera spoguļi ar LED apgaismojumu
(autovadītājam un priekšējam pasažierim) • LED interjera apgaismojums (priekšā un aizmugurē) • LED lampiņas
lasīšanai priekšējām sēdvietām •LED apgaismojums bagāžas nodalījumā • Viduskonsoles nodalījums • Divi
glāžu turētāji viduskonsolē • Kabatas ar pudeļu turētājiem visās durvīs • Roku balsts aizmugurē ar diviem glāžu
turētājiem aizmugurē • Pārsegs • Riepu remonta komplekts

I Z M ĒR I
(mm)

Mērījumi pēc SUBARU CORPOR ATION
standar tiem.

1650

Klimata kontrole
Automātiskā divzonu gaisa kondicionēšanas sistēma ar putekļu filtru
●
●
●
Visu modeļu pamataprīkojumā: • Gaisa kondicionētāja atvere aizmugurē • Apsildāmi sānu spoguļi • Vējstikla
tīrītāja apsilde • Elektrisks aizmugures loga sildītājs

1600
1860
14

2850
4690

SUBARU Nordic AB patur tiesības mainīt specifikācijas un
aprīkojumu bez iepriekšēja brīdinājuma. Specifikācijas un
aprīkojums var mainīties atkarībā no vietējiem apstākļiem
un noteikumiem. Lai iegūtu informāciju par izmaiņām
saistībā ar vietējiem apstākļiem, vērsies pie izplatītāja.
Brošūrā redzamie automobiļi ir starptautiskas versijas un
var būt ar aprīkojumu, kas Lat vijas tirgū nav pieejams. Lai
būtu drošs, ka tev ir pieejama jaunākā informācija, lūdzu,
apmeklē subaru.lv

*1 3. veids, 2. tips, 32A.
*2 Automātiska pacelšanas/nolaišanas funkcija ar aizsardzību pret pirkstu iespiešanu.
*3 Ser visa pakalpojumu saņemšanai nepieciešams atbilstošs līgums. Ser visa pieejamība katrā valstī var būt atšķirīga. Lai
uzzinātu precīzu informāciju, lūdzu, sazinies ar vietējo oficiālo Subaru pārstāvniecību.

Limited
Izklaide un navigācija
12,3 collu galvenais displejs ar navigāciju un audiosistēmu
6 skaļruņi
10 Harman/Kardon skaļruņi, zemfrekvences skaļrunis un 8 kanālu
pastiprinātājs
Subaru Care* 3
Apple CarPlay (pieejams arī bezvadu savienojums)/Android Auto
informācijas un izklaides sistēma
12 voltu pieslēgvieta paneļa centrā

SOLTERRA
Touring
Touring +

●

●

●

—

●
—

—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Bezvadu lādētājs
—
●
●
Visu modeļu pamataprīkojumā: • Balss atpazīšanas sistēma • Datu komunikācijas modulis (DCM) • Divas
USB C pieslēgvietas (tikai elektriskajai strāvai, paneļa centrā) •Divas USB C pieslēgvietas aiz viduskonsoles
(elektriskajai strāvai)• USB A pieslēgvieta (audio, konsoles nodalījumā)
Kontrole / Mērierīces
7 collu TFT LCD mērierīču displejs
Stūre ar regulējamu augstumu/attālumu

●

●

●

●

●

●

Rotējams pārslēdzējs

●

●

●

Pārnesumu pārslēgšanas lāpstiņas (reģeneratīvā bremzēšana)

●

●

●

Vadāmība
Braukšanas režīma izvēle (ECO/Normal/Power)

●

●

●

Divpakāpju X-MODE

●

●

●

Viena pedāļa autovadīšanas princips

●

●

Automobiļa stabilitātes kontrole
●
●
Saķeres kontrole
●
●
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kāpumā
●
●
Visu modeļu pamataprīkojumā: • Stāvu nobraucienu kontrole • Elektroniskā stāvbremze • Automātiskā
elektroniskā stāvbremze
Subaru Safety Sense
Pirmssadursmes sistēma
Joslas līniju noteicējs

●
●
●
●

●

●

●

●

●

●

Brīdinājums par joslas līniju šķērsošanu

●

●

●

Radara dinamiskā kruīzkontrole

●

●

●

Adaptīvās tālās gaismas

●

●

●

Ceļazīmju noteicējs

●

●

●

Ārkārtas apstāšanās sistēma

●

●

●

Drošība
Bremzes stāvvietā novietošanās atbalstam
Nepārredzamās zonas monitors

●

●

●

●

●

●

Brīdinājuma sistēma par šķērsojošo satiksmi aizmugurē

●

●

●

Drošas izkāpšanas asistents

●

●

●

Digitāls salona spogulis

●

●

●

Panorāmas skata monitors

●

●

●

Autovadītāja monitors
●
●
●
Visu modeļu pamataprīkojumā: • Drošības spilvens priekšā sēdošā sēdeklī • Priekšējie drošības spilveni
• Priekšējie sānu drošības spilveni • Piepūšamie drošības aizkari • Ar atslēgu deaktivējams priekšējā pasažiera
drošības spilvens • ISO-FIX bērnu sēdeklīšu stiprinājumi ar augšējo atsaišu stiprinājumiem (atbilst "i" izmēra
bērnu sēdeklīšiem) • Ārkārtas bremžu STOP signāls • Priekšējās drošības jostas ar nospriegotājiem un slodzes
ierobežotājiem • Drošības jostas ar nospriegotājiem un slodzes ierobežotājiem aizmugures malējām sēdvietām
• Triju punktu drošības jostas visām piecām sēdvietām
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