100 procent Subaru
100 procent elektrisk
Frihed, til at kunne køre hvor som helst og når som helst, og kunne gøre
det, dit hjerte banker for.
Sikkerhed. At vide, at din bil altid er ved din side, klar til enhver opgave,
som hverdagen eller eventyret bringer. En bil, der sørger for, at du
kommer sikkert hjem. Hver gang. I al slags vejr. Nu og i fremtiden.
Princippet om det permanente firehjulstræk, der bidrager til
klasseførende manøvredygtighed og sikre vejegenskaber med en høj
køreoplevelse. Den praktiske blødhed, det generøse rum og smarte
funktioner, der gør det problemfrit at fylde alt fra den mindste madpose
til omfangsrigt fritidsudstyr. Frem for alt: et grundlæggende design
og avanceret førerassistentsystem, der tilsammen bidrager til en
verdensførende sikkerhed for alle, der er i bilen, men også udenfor den.
Alle disse er grundlæggende egenskaber, som generationer af ejere har
lært at forvente og værdsætte i en Subaru-bil. Nu kan du for første gang
få alle disse kvaliteter i en bil, der udelukkende drives af el. Alt hvad der
gør en Subaru til en Subaru. Og alt er inkluderet i standardudstyret.
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Nye kræfter, nye muligheder

e-Subaru Global Platform
At drive en bil 100% elektrisk, åbner en ny verden af muligheder: den
nyudviklede e-Subaru Global Platform med et kompakt højkapacitetsbatteri
integreret i køretøjets platform, giver større stivhed.

Strømenhed (motor/batteri)
For- og bagakselmotorer giver bedre køreegenskaber, større sikkerhed og
den stille respons, som kun en elbil kan give.
Simpelt pedaldrev tillader dynamisk kontrol af acceleration/deceleration fra
speederpedalen, og batteritemperaturen styres af et vandkølesystem for at
sikre stabil ydeevne.

Opladning
Udvidet rækkevidde og kompatibilitet med høj-output opladere
i alle regioner understøtter Solterras' anvendelighed. 150 kW DC
hurtigopladning bringer batteriet til 80 % kapacitet på 30 minutter, mens
batterivarmere sikrer korte opladningstider og stabil ydelse om vinteren.
Fjernovervågning af ladestatus og andre funktioner via smartphone er også
tilgængelig.
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Sikkerhed hele vejen rundt,
sikkerhed i dybden
Al sikkerhedsudstyr er standardudstyr. Det omfatter blandt andet den
elektroniske førerassistent, der hjælper føreren med at opdage og advare om
fare, og som i nødstilfælde kan gribe ind, for at undgå sammenstød med faste
og bevægelige genstande, herunder mennesker og dyr. De fleste funktioner
er velkendte. Nogle er helt nye, såsom sikker udstigningsassistent, der advarer
føreren om ikke at åbne døren, hvis en bil eller cyklist nærmer sig bagfra.

Subaru Safety Sense
Pre-Collision System*2

eCall
Systemet giver automatisk besked til eCall-centret, hvis airbaggene udløses,
og oplyser placering, tid og stelnummer til operatøren, for at hjælpe med
afsendelsen af udrykningskøretøjer. Manuel betjening er også tilgængelig.

Subaru Care funktioner

Subaru sikkerhedsfunktioner

*1

Fjern service
Fjernbetjen klimaanlæg, tjek bat teristatus eller administrer
opladningsplanen.

Dynamisk radar fartpilot

Subaru ladenetværk
Planlæg rejser med ro i sindet ved at lokalisere ladestandere baseret på din
placering eller langs ruten.

Find min bil
Find din Solterra, uanset hvor du har parkeret den.

Bil status
Vejbaneassistent

Vejskilte assistent

Fjernkontroller, om dørene er forsvarligt låst, og lås dem, hvis de er åbne.

Sikker udstigningshjælp

Parkerings nødbremse

Når bilen holder stille, registrerer den bagerste
radar køretøjer eller cykler, der nærmer sig
bagfra og advarer om potentielle kollisioner
med en advarselslampe i sidespejlet. Hvis en
dør derefter åbnes, lyder der en summer for at
hæve alarmniveauet.

Et kamera registrerer tilstedeværelsen af
fodgængere i Solterras retning, og advarer føreren
med en lydadvarsel. Hvis systemet vurderer, at
en kollision er ved at ske, aktiveres bremserne
automatisk, for at undgå eller reducere skader.

Kun til illustrationsformål. Ikke egentlige mål.
*1 Subaru Safety Sense er et hjælpesystem, som ikke nødvendigvis fungerer optimalt under alle forhold. Føreren er altid ansvarlig for sikker og opmærksom kørsel samt iagttagelse af trafikregulering. Systemets effektivitet afhænger af mange faktorer som
vedligeholdelse af køretøjet, vejret og vejens beskaffenhed. Læs brugermanual for fuldstændige detaljer om betjening og begrænsninger for Subaru Safety Sense.
*2 Pre-Collision Systemet fungerer muligvis ikke under alle forhold. Afhængigt af hastighedsforskel til objektet, objektets højde og andre forhold kan nogle situationer muligvis ikke leve op til de nødvendige forudsætninger for, at Subaru Safety Sense
fungerer optimalt.
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Hold forbindelsen
Forbundet til køretøjet og multimediesystemet i bilen er Subaru
Care-mobilappen din adgang, til et nyt niveau af forbindelse og
bekvemmelighed. Tilgængelig via din smartphone giver den dig
mulighed for at få fjernadgang til og kontrollere en lang række
informationer og funktioner, så du holder dig forbundet med din
Solterra – selv når du ikke er i den.

Subaru Care
Bliv underrettet om eventuelle advarselshændelser, der måtte opstå på din
Solterra, eller søg information om advarselslys til enhver tid.

Køreanalyse
Få adgang til og lær af indsigten fra dine ture, for at forbedre din kørsel og
effektivitet.

Care
Tjenester og applikationer kræver en kompatibel mobiltelefon og et dataabonnement hos en
mobilnetværksoperatør, der tillader netdeling. Tilgængeligheden af hver tjeneste afhænger af
landet. Spørg venligst hos din lokale forhandler for detaljer.
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Til tjeneste
En Subaru er praktisk i hverdagen og i din fritid. Solterra har et
rummeligt, praktisk og brugervenligt bagagerum med justerbart gulv
i to positioner: et højt for det planest mulige lastområde og et lavt for
ekstra lastvolumen.

Bagagerumsdækken

Flydende konsol

Bagagerumsdækken giver privatliv og hjælper
med at forhindre tyveri. Når den ikke er i brug,
opbevares den pænt under gulvet.

Midterkonsollens avancerede flydende
design er inspireret af indførelsen
af shift-by-wire. Et alsidigt åbent
opbevaringsområde ligger nedenunder, og
alle betjeningsknapper er lagt ud for at gøre
det nemt at bruge dem.

Paddelkontakter (regenereringsbremse)
Øjeblikkelig kontrol af det regenerative
bremse niveau, så det passer til køreforholdene uden at tage hænderne fra rat tet.

Kommando & kontrol
Solterras cockpitlayout repræsenterer Subarus
designfilosofi: Synlighed, enkelhed og brugervenlighed.
Væsentlige oplysninger for sikker kørsel vises på et
lavtmonteret instrumentpanel og konsol med høj synlighed.
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LCD skærm

12,3-tommer centerskærm

Det topmonterede syv-tommer TFT LCD
skærm har et avanceret frit design.
Placeret over rattet minimerer dets layout
øjenbevægelser og hjælper føreren med at
holde fokus på vejen.

Det store centerdisplay kombinerer høj
synlighed med lav reflektivitet for maksimal
læsbarhed. Den er omhyggeligt placeret for at
forstærke rumfornemmelsen og samtidig give
den største brugervenlighed.
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Kør hvor som helst, kør længere
Firehjulstræk med X-Mode
Solterra skiller sig ud, takket være 21 cm frihøjde og Subarus kendte
egenskabersom for eksempel det permanente firehjulstræk I Solterra
opnås de samme egenskaber gennem to lige kraftige motorer, en
der trækker foran og en bagtil. Subarus grebsassistent X-Mode bliver
mere effektiv, takket være den umiddelbare kraftudvikling fra de
elektriske motorer.

Off-road egenskaber
Solterra er en ægte SUV med den frihøjde, der er nødvendig for at køre på
ujævn vej. Derudover beregnes tilgangs-, afgangs- og brud-vinkler for at
beskytte karrosseri og batteriet.

210 mm
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17,7°

18,2°

25,4°
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L I N EU P

EK S T ER I Ø R FA R V ER

Solterra Limited / Touring / Touring +
DIMENSIONER ......................L x W x H: 4690 x 1860 x 1650 mm
MOTOR .................................Vekselstrøms-synkronmotor med permanente magneter.
MAKS. EFFEKT (system) .......218 hk (160 kW)
TRÆKKRAFTBATTERI ..........Lithium-ion-batteri
BATTERIKAPACITET .............71,4 kWh
SPÆNDING ...........................355,2 V

Harbor Mist Grey Pearl/Black* 1 * 2

Harbor Mist Grey Pearl

Dark Blue Mica

Emotional Red 2

Limited, Precious Metal
På grund af tryktekniske årsager kan
farven afvige fra de viste i dette skema.

Platinum White Pearl Mica

SÆD EM AT ER I A L E

U DS T Y R

Sort syntetisk læder (Touring / Touring +)

Digitalt bakspejl

Sort stof (Limited)

USB C-porte (for og bag)

Precious Metal

Black

Touring / Touring + , Dark Blue Mica

Touring / Touring +
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Sædevarme, bag* 1

Elopvarmet rat* 1

Panoramaskærm* 1

Automatisk el-bagklap

Premium lydsystem med Harman /
Kardon højttalere* 1

Trådløs oplader* 1

Panoramatag* 2
*1 Gælder kun Touring og Touring +

*2 Gælder kun Touring +
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S TA N DA R D U DS T Y R

T EK N I SK E SPEC I FI K AT I O N ER
SOLTERRA
Limited

SOLTERRA

Touring

Touring +

Elmotor

Motorens placering

Maks. effekt

Maks. moment

For
Bag

En motor

Motor foran

hk (kW)

Bagmotor

hk (kW)

109 (80)

System

hk (kW)

218 (160)

Nm

168,5

Bagmotor

Nm

168,5

Acceleration (0-100 km/t)
Rækkevidde pr opladning (WLTP)

km/t

160

sek.

6,9

km

Trækkraftbatteri
Type

465

kWh

Spænding

V

Antal celler

enheder

Bredde

mm

1860

Højde

mm

1650

Bagagerum* 1

96

kW

7@32 A / 3,7@16 A

DC oplader max. produktion

kW

150

Type

6 højttalere

●

—

—

LED-kørelys

●

●

●

10 Harman / Kardon-højttalere + Subwoofer + 8-kanals forstærker

—

●

●

SUBARU Care* 3
Apple CarPlay (trådløs forbindelse også tilgængelig)/Android Auto
Infotainment System
12 volt stik (i midterkonsol box)

●

●

●

●

●

●

●

Bag

mm

1610

El-indklappelige sidespejle

●

●

●

lit.

210
421/452

personer

410/441
5

kg

2 010

2 550

2 020

Maks. anhængervægt

kg

750

2 035

El-motorstyret tandstang
For

MacPherson fjederben

Bag

Double wishbone
m

11,2

For

Ventilerede skivebremser

Bag

Ventilerede skivebremser
Permanent 4-hjulstræk
235/60R18,
18×7,5”J

18-tommer aluminiumsfælge med aero-hjulkapsel

●

—

—

20-tommer aluminiumsfælge

—

●

●

Panoramatag
—
—
●
Standard på alle modeller: • Automatisk nærlys • Forlygtevaskere • Lydisoleret frontrude med UV-beskyttelse
• Regnsensor • Taglister • Tagspoiler • Hajfinneantenne
Sæder
Læderbetrukket rat

235/50R20,
20×7,5”J

AC (Type2) / DC (CCS2)

Beliggenhed

●

●

kg

Dæk

●

●

Totalvægt

Driveline

Opladningsfunktion
AC oplader max. produktion

●

●

LED kombinations baglygter

Køreklar vægt* 2

Bremser

●

LED tågeforlygter

LED tågebaglygte

Vendediameter

355,2

●

1600

mm

Forrest til venstre

●

●

●

Elopvarmet rat

—

●

●

Sæder af stof

●

—

—

Syntetiske lædersæder

—

●

●

Førersæde elektrisk justerbart, 10-vejs
Førersæde hukommelse med automatisk indstilling af sidespejle ved
bakning
4-vejs el-justerbar passagersæde foran

●

●

●

—

●

●

—

●

●

Splitbagsæde 60/40

●

●

●

Sædevarme, for

●

●

●

Sædevarme, bag
—
●
●
Standard på alle modeller: • Justerbare nakkestøtter for • Nedfældelige bagsæder • Nedfældning af bagsæde fra
bagagerummet • Justerbare nakkestøtter bag • Lommer på bagside af begge forstole
Komfortudstyr
Nøglefri adgang og startknap
Automatisk elbagklap

*1 Målt efter VDA-metoden. (V214).
*2 Køreklar vægt varierer alt efter typen af monteret udstyr.

1650

1600
1860
14

●

●

●

●
●* 1

●
●* 1

Klimakontrol
Klimaanlæg, to-zoner
●
●
●
Standard på alle modeller: • Varmekanaler til bagsæde • El-opvarmede sidespejle • El-opvarmet forrude i
nederkanten • Elbagrude

(mm)

Dimensioner er målt i
overensstemmelse med standardmåling
af SUBARU CORPOR ATION.

●

Ladekabel, 5 meter
●* 1
Varmepumpe
●
●
●
Standard på alle modeller: • Elrudehejs, for og bag* 2 • Sminkespejle med dæksler og LED-lamper (fører og
forsædepassager) • LED-interiørlamper (for og bag) • LED-personlige LED-lamper foran • LED-lastlampe
• Midterkonsol box • 2 kopholdere, for • Armlæn i bagsædet med 2 kop holdere • Opbevaringsrum i døre med
kopholder • Bagagerumsdækken • Dækreparationssæt

D I M EN S I O N ER

2850
4690

SUBARU Nordic AB er uden forpligtelse, såfremt
selskabet ikke er i stand til at levere i henhold til de
angivne specifikationer, far ver, udst yr og priser. Der
tages forbehold for tr ykfejl. Få oplysninger om priser,
specifikationer og udst yr hos din Subaru-forhandler eller
på subaru.dk. Bilerne vist i brochuren er internationale
og indeholder ekstraudst yr, som muligvis ikke kan fås i
Danmark. For at sikre at du har den seneste information,
besøg venligst vores hjemmeside www.subaru.dk

Lydanlæg og navigation
12,3-tommer Center Display Navigation & Audio System

SOLTERRA
Touring
Touring +

●

2850

Dækbræt øvre/nedre

Limited

●

mm

Karosseri
Styretøj

71,4

Eksteriør
LED forlygter med AUTO-niveauregulering

SOLTERRA
Touring
Touring +

mm

Sædekapacitet

Hjulophæng
(uafhængigt)

Limited

Touring +

For

Frihøjde (ved køreklar vægt)

Lithium-ion-batteri

Maks. motoreffekt

4690

Sporvidde

414

Touring

mm

Akselafstand

109 (80)

Motor foran

Effekt
Maks. hastighed

Opladningsstik

Mål og vægt
Længde

Vekselstrøms-synkronmotor med
permanente magneter.
En motor

Type

Limited

●

●

●

●

●

●

●

Trådløs oplader
—
●
●
Standard på alle modeller: • Stemmegenkendelsessystem • Datakommunikationsmodul (DCM) • Dobbelt
USB C-porte (kun strøm, i midterpanelet) • Dobbelt USB C-port bag centerkonsol (kun strøm) • USB A-port (lyd,
i midterkonsol)
Instrumenter
7 tommer TFT LCD skærm
Højde og længde justerbart rat

●

●

●

●

●

●

Dreje gearvælger

●

●

●

Paddlekontakter (regenereringsbremse)

●

●

●

Køresystemer
Valg af køretilstand (ECO/Normal/Power)
2-trins X-Mode

●

●

●

●

●

●

Enkelt pedal kørsel

●

●

●

Køretøjs stabilitetskontrol
Vejgrebs kontrol
Hill Start Assist System

●
●
●

●
●
●

●
●
●

Standard på alle modeller: • Hill Descent Control • Elektronisk parkeringsbremse • Auto Vehicle Hold
SUBARU Safety Sense
Pre-Collision System
Vejbaneassistent

●

●

●

●

●

●

Lane Departure Alert

●

●

●

Dynamisk radarfartpilot

●

●

●

Adaptivt fjernlyssystem

●

●

●

Vejskilte Assist

●

●

●

Nødstop system

●

●

●

Sikkerhed
Parkerings nødbremse
Blind Spot Monitor

●

●

●

●

●

●

Alarm for bagfra kommende trafik

●

●

●

Sikker udgangsassistent

●

●

●

Digitalt bakspejl

●

●

●

Panoramaskærm

●

●

●

7" digitalt førerinformationssystem
●
●
●
Standard på alle modeller: • Sædehynde-airbag • Airbags, for • Sideairbags, for • Gardinairbags • Nøgle
deaktiveret passagerairbag for • ISO-FIX beslag til børnestole (kompatibel med i-Size barnesæder) • Nødbremse
stopsignal • Selestrammere lastafhængige, for • Sikkerhedsseler med selestrammer og lastbegrænser ved
yderste bagsæde pladser • Trepunktsseler på samtlige siddepladser
*1 Mode 3 Type 2 32A.
*2 Forerste og bagerste sideruder har automatisk op/ned-funk tion med anti-klem funk tion.
*3 Tjenester skal indgås i kontrak t. Tjenestens tilgængelighed varierer afhængigt af landet. Kontak t venligst din lokale
autoriserede Subaru-forhandler for nøjagtige oplysninger.
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