


Oprema

Simetrični vsekolesni pogon - Symmetrical AWD
Levorg

Free Sport Style
Lineartronic

Motor

Tip
4 taktni 4 valjni bencinski boxer motor visokotlačni turbo polnilnik z visokosposobnim 

hladilnikom vstopnega zraka  
dvojna odmična gred v glavi (DOHC), 16 ventilov

Premer x hod bata mm 78,8 × 82,0
Prostornina cm3 1.600
Kompresijsko razmerje 11,0
Vbrizgavanje goriva neposredni vbrizg (DIT)
Prostornina rezervoarja za gorivo l 60

ZMoGLJIVoStI
Največja moč (DIN) (kW) KM pri vrtljajih/min 125 (170) /4.800-5.600
Največji navor (DIN) Nm (kgfm) pri vrtljajih/min 250 (25,5) /1.800-4.800
Največja hitrost km/h 210
Pospeševanje 0-100 km/h s 8,9

Poraba goriva*1

v mestu l/100 km 8,3 8,5 
zunaj mesta l/100 km 6,1 6,3 
mešano l/100 km 6,9 7,1 

Izpusti CO2*1

v mestu g/km 191 197 
zunaj mesta g/km 141 146 
mešano g/km 159 164 

VrStA PoGoNA
Vrsta stalnega vsekolesnega pogona vsekolesni pogon z aktivno razporeditvijo navora

DIMENZIJE - MASE - ProStorNINE
Dolžina mm 4.690
Širina mm 1.780
Višina mm 1.485 1.490
Medosna razdalja mm 2.650

Kolotek 
spredaj  mm 1.530
zadaj   mm 1.540

Višina nad tlemi mm 130 135
Standardna prostornina prtljažnega prostora*2 l 522
Maksimalna prostornina prtljažnega prostora*3    l 1.446
Število sedežev oseb 5
Masa praznega vozila kg 1.531 1.551

Menjalnik 

Prestavna razmerja

D (Lineartronic) 3,581—0,570
1. prestava 3,560
2. prestava 2,255
3. prestava 1,655
4. prestava 1,201
5. prestava 0,887
6. prestava 0,616
vzvratna prestava 3,667

Končno na osi 3,900
ŠASIJA

Krmiljenje zobato kolesce in letev
Vzmetenje
(neodvisno)

spredaj MacPherson
zadaj z dvojno nihajno roko in vijačnimi vzmetmi

Polmer obračalnega kroga m 5,4

Zavore
spredaj samozračne kolutne
zadaj samozračne kolutne

Pnevmatike, platišča 215/50R17, 17x7"J 225/45R18, 18x7.5"J

*1 Poraba goriva in izpusti CO2: v skladu z EC/715/2007 - 136/2014W.
*2 Izmerjeno s strani VDA (V211) zadnji sedeži na mestu.
*3 Izmerjeno s strani VDA (V214) naslonjala zadnjih sedežev položena, tovor do stropa. 

Masa praznega vozila se lahko razlikuje v odvisnosti od vgrajene opreme. Lastnosti vozil in paleta modelov se lahko na različnih tržiščih med seboj razlikujejo.

TEHNIČNI PODATKI

Oprema
Free Sport Style

Lineartronic
Zunanjost  

Žarometa s samodejnim prižiganjem ● ●

Žarometa LED s samodejnim uravnananjem snopa — ●

Pogrezljivi šobi za pranje žarometov ● ●

Luči za meglo spredaj — ●

Zložljivi zunanji vzvratni ogledali z vgrajenim LED smerokazom ● ●

17-palčna platišča iz aluminijeve zlitine ● —
18-palčna platišča iz aluminijeve zlitine — ●

Električna dvižno pomična steklena streha — ●

Bočna spojlerja ● ●

Strešni spojler ● ●

Antena v obliki plavuti morskega psa ● ●

Zatemnjena stekla (Privacy Glass) na zadnjih vratih, zadnji trikotni 
stekli, zadnje steklo — ●

Dvojni zaključek izpušne cevi ● ●

Sedeži in obloge  
Volan v obliki črke D v usnju ● ●

Prestavna ročica in manšeta v usnju s kontrastnimi šivi v modri 
barvi — ●

Sprednja sedeža v tkanini in kontrastnimi šivi v modri barvi — ●

Ročno po višini nastavljiv voznikov sedež ● ●

Ogrevana sprednja sedeža — ●

Naslonjali zadnjih sedežev, zložljivi v razmerju 60/40 ● ●

Naslonjalo sprednjega sedeža z žepom na hrbtni strani ● ●

Kromirana zaščita pragov sprednjih vrat — ●

Udobje / praktičnost  
Električni pomik stekel*1 ● ●

Sistem vstopa brez ključa in zagona motorja s pomočjo gumba — ●

Welcome osvetlitev notranjosti*2 ● ●

Udobna ročica smerokaza (en dotik pri spremembi voznega pasu) ● ●

Luči za branje ● ●

Osvetljen prtljažni prostor ● ●

Osvetljeni kozmetični ogledalci s pokrovom na strani voznika in 
sopotnika spredaj ● ●

Osvetljeno odlagališče v osrednji konzoli ● ●

Osrednja konzola z dvema USB vtičnicama ● ●

Držalo za kozarce spredaj (v osrednji konzoli) ● ●

Žepi za shranjevanje predmetov in držala za steklenice v vseh 4 
vratih ● ●

Gumb za odpiranje vratc nalivnega grla rezervoarja za gorivo iz 
notranjosti ● ●

Dve 12 V električni vtičnici (na armaturni plošči in v odložišču 
osrednje konzole) ● ●

Ušesca za pritrditev tovora ● ●

Ušesca za pritrditev prtljage ● ●

Rolo nad prtljažnim prostorom ● ●

Zaščita poda prtljažnega prostora s pregrajenim pladnjem za 
odlaganje predmetov pod njo ● ●

Komplet za začasno popravilo pnevmatike ● ●

Oprema
Free Sport Style

Lineartronic
ogrevanje in klimatizacija  

Samodejna dvopodročna klimatska naprava s filtrom za cvetni prah ● ●

Prezračevanje zadnjega dela potniškega prostora ● ●

Ogrevani metlici brisalcev vetrobranskega stekla ● ●

Brisalca vetrobranskega stekla z nastavljivim intervalom in tipalom za dež ● ●

Ogrevani zunanji vzvratni ogledali ● ●

Šobe za sušenje vetrobranskega in sprednjih bočnih stekel ● ●

Ogrevano zadnje steklo s časovnim stikalom ● ●

razvedrilo  
Informacijski in razvedrilni sistem SUBARU STARLINK z avdio 
sistemom in 6.2-palčnim barvnim zaslonom ● ●

predvajalnikom za 1CD in 6 zvočniki ● ●

Tipke za upravljanje avdio sistema na volanu ● ●

Sistem za prostoročno telefoniranje združljiv s sistemom 
Bluetooth®*3 ● ●

Vtičnica AUX in USB za prenosne avdio naprave za potnike na 
sprednjih sedežih — ●

Dvojna vtičnica AUX in USB za prenosne avdio naprave za potnike 
na sprednjih sedežih ● ●

Dvojna vtičnica USB za prenosne avdio naprave za potnike na 
zadnjih sedežih — ●

Upravljanje / instrumenti  
Sistem Auto Start&Stop ● ●

Večfunkcijski prikazovalnik*4 ● ●

3.5-palčni večfunkcijski LCD prikazovalnik in večbarvna osvetlitev 
instrumentov*5 ● ●

Odzivni servo volan z razmerjem (14,4:1) ● ●

Po višini in globini nastavljiv volan ● ●

Tempomat ● ●

Stopalke z oblogami iz aluminija − ●

 Vozne lastnosti  
SI-DRIVE (sistem pametnega načina vožnje SUBARU)*6 ● ●

Sistem VDC (sistem nadzora dinamike vozila) ● ●

Aktivno vektoriranje navora ● ●

Funkcija Auto Vehicle Hold - vozilo stoji na mestu ne da bi voznik 
pritiskal stopalko zavore ● ●

Varnost  
Sprednji SRS*7 zračni blazini ● ●

Sprednji bočni SRS*7 zračni blazini (na voznikovi in sopotnikovi 
strani) ● ●

Bočni SRS*7 zračni zavesi (spredaj in zadaj, na obeh straneh) ● ●

SRS*7 zračna blazina pri kolenih voznika ● ●

SRVD (Subaru Rear Vehicle Detection - Subaru zaznavanje vozila zadaj) — ●

HBA (High Beam Assist - pomoč pri zasenčenju žarometov) — ●

Prečke za ojačitev sprednjih in zadnjih vrat na obeh straneh ● ●

Opora volanskega droga ● ●

Vzglavniki na zadnjih sedežih (na 3 mestih) ● ●

Sprednja sedeža z aktivnima vzglavnikoma za zaščito pred 
poškodbami vratne hrbtenice ● ●

Opozorilo nepripetih varnostnih pasov (za voznika in sopotnika 
spredaj) ● ●

Sprednja varnostna pasova nastavljiva po višini z zategovalnikoma 
in omejevalnikoma obremenitve ● ●

Vpetji varnostnih pasov nastavljivi po višini (za voznika in 
sopotnika spredaj ● ●

Tritočkovni varnostni pasovi na zadnjih sedežih (3 x) ● ●

Varnostne zložljive stopalke zavor in plina ● ●

4-tipalni, 4-kanalni ABS z elektronsko razporeditvijo zavorne sile ● ●

Brake Assist System (sistem pomoči pri zaviranju) ● ●

Brake Override System (sistem prednosti zaviranja pred 
dodajanjem plina v sili) ● ●

Vpetja ISO-FIX za otroške sedeže (z vpetji zgornjega traku) ● ●

Otroška zaščita pred odpiranjem zadnjih vrat (na obeh straneh) ● ●

Imobilizator ● ●

*1 Stekla sprednjih in zadnjih vrat s funkcijo samodejnega odpiranja / zapiranja in zaščito proti priščipnjenju     

*2  Pozicijske luči, zadnje luči in osvetlitev registrske tablice se na kratko prižgejo ko zapustite vozilo.     

*3 Bluetooth je zaščitena blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. America.    

*4 4,3-palčni LCD zaslon. Prikazuje porabo goriva, raven ekološkega načina vožnje, aktivno varnost, uro in   

 zunanjo temperaturo, samodiagnostiko, itd..    

*5 Prikazuje trenutno in povprečno porabo goriva, število kilometrov do praznega rezervoarja in funkcijo SI-Drive.    

*6 SI-Drive z dvema načinoma vožnje (Intelligent Mode - Pametni način in Sport Mode - športni način)    

*7 SRS - Dodatni sistem za zadrževanje. Učinkovit je le, če ga uporabljate skupaj z varnostnimi pasovi.    
 
   
 
Družba Fuji Heavy Industries si pridržuje pravico do tehničnih, oblikovnih ali drugih sprememb brez 
poprejšnjega obvestila.    

SERIJSKA OPREMA 



FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.
www.subaru.si


