


TECHNISCHE GEGE VENS SUBARU LE VORG

*1 Brandstofverbruik en CO2 emissie: volgens EC 715/2007-2017/1347BG.
*2 Gemeten volgens VDA(V214).

Specificaties en line-up kunnen verschillen per markt. Het leeggewicht kan verschillen per versie en uitrustingsniveau.
Subaru Corporation en N.V. Subaru Benelux S.A. behouden zich te allen tijde het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving specificaties, uitrusting, modellen en kleuren te wijzigen.
Ofschoon deze specificaties met de grootst mogelijke zorg zijn samengesteld, kan geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.
Voor België, milieu-informatie KB 19/03/2004: www.subaru.be.

Item

Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)

2.0GT Luxury 2.0GT-S Premium

Lineartronic CVT

Motor

Type

4-cilinder horizontaal geplaatste Boxer 
motor, benzine

DOHC 16 kleppen

Boring x slag mm 84,0 x 90,0

Cilinderinhoud cc 1.995

Compressieverhouding 10,5

Brandstofsysteem Muti-point Sequentiële Injectie

Tankinhoud liter 60

Prestaties

Max. vermogen (DIN) kW (pk) /tpm 110 (150) / 6.200

Max. koppel (DIN) Nm /tpm 198 / 4.200

Topsnelheid km/u 195

Acceleratie (0-100 km/u) sec. 11,7

N
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Brandstofverbruik*1

Stad l/100 km (km/l) 9,2

Buitenweg l/100 km (km/l) 6,1 6,2

Gecombineerd l/100 km (km/l) 7,2 7,3

CO2 emissie*1 Gecombineerd g/km 165 167

W
LT

P

Brandstofverbruik*1

Low l/100 km (km/l) 12,5 12,8

Medium l/100 km (km/l) 8,0 8,2

High l/100 km (km/l) 7,0 7,2

Extra-High l/100 km (km/l) 8,5 8,6

Gecombineerd l/100 km (km/l) 8,5 8,7

CO2 emissie*1

Low l/100 km 283 290

Medium l/100 km 181 185

High l/100 km 159 163

Extra-High l/100 km 192 195

Gecombineerd g/km 192 196

Aandrijving

All-Wheel Drive type AWD met actieve koppelverdeling

Item

Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)

2.0GT Luxury 2.0GT-S Premium

Lineartronic CVT

Afmetingen en gewichten

Lengte mm 4.690

Breedte mm 1.780

Hoogte (met dakrails) mm 1.485 1.490

Wielbasis mm 2.650

Spoorbreedte
Vooraan mm 1.530

Achteraan mm 1.540

Minimale bodemvrijheid
(bij leeggewicht) mm 130 135

Inhoud bagageruimte*2 liter 1.446

Aantal zitplaatsen personen 5

Leeggewicht kg 1.524 1.545

Trekvermogen kg 1.500

Transmissie

Overbrengingen

D-stand 3,601 – 0,513

1e 3,601

2e 2,323

3e 1,653

4e 1,245

5e 0,984

6e 0,753

7e 0,566

Achteruit 3,689

Eindoverbrenging 3,900

Chassis

Stuurinrichting Tandbeugel met elektrische bekrachtiging

Ophanging (4-wiel onafankelijk)
Vooraan MacPherson type

Achteraan Double wishbone

Minimum draaicirkel m 5,4

Remmen
Vooraan Geventileerde schijven

Achteraan Geventileerde schijven

Band-/velgmaat 215/50R17, 17 x 7.0”J 225/45R18, 18 x 7.5”J



*1 Voor- en achterzijruiten met auto up/down- en antiklemfunctie.
*2 Zijlichten, achterlichten en nummerplaatverlichting gaat aan bij het uitstappen.
*3 Apple CarPlay is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.
*4 Android en Android Auto zijn handelsmerken van Google Inc.
*5 Bluetooth is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. America.
*6 5.9-inch LCD scherm. Toont verbruik, eco-evaluatie, rij-condities, klok met buitentemperatuur, onderhoudsinformatie, etc.

STANDA ARDUITRUSTING SUBARU LE VORG

*7 Toont actueel verbruik, gemiddeld verbruik, actieradius, SI-DRIVE indicator en EyeSight informatie.
*8 Beschikbaar in 2 modi SI-DRIVE (Intelligent Mode, Sport Mode).
*9 SRS: Supplemental Restraint System. Effectief indien gebruikt tezamen met de veiligheidsgordels.

Uitrustingen en line-up kunnen verschillen per markt.
Gelieve uw officiële Subaru verdeler te raadplegen voor meer details.

Item
2.0GT Luxury 2.0GT-S Premium

Lineartronic CVT
Exterieur

17-inch aluminium velgen l —

18-inch aluminium velgen — l

Actieve bochtenverlichting (Steering Responsive Headlights) l l

Automatisch inschakelende koplampen met lichtsensor l l

Chroomversiering achteraan l l

Dakspoiler l l

Dubbele einddemper l l

Elektrisch bedienbaar glazen schuif-/kanteldak — l

Elektrisch inklapbare buitenspiegels l l

Haaienvin antenne l l

LED koplampen met automatische hoogteregeling l l

LED mistlichten vooraan l l

Mistachterlicht l l

Pop-up type koplampsproeiers l l

Privacy glass voor zijruiten achter en achterruit l l

Ruitenwissers vooraan met variabel interval l l

Zijschorten l l

Zetels en bekledingen
10-voudig elektrisch verstelbare bestuurderszetel — l

40/20/40 split neerklapbare en verstelbare rugleuningen achter l l

Bestuurderszetel manueel verstelbaar in hoogte l —

Lederen sportstuurwiel en versnellingspook l —

Lederen sportstuurwiel en versnellingspook met blauwe stiksels — l

Opbergvak achter voorzetel l l

Roestvrij stalen instaplijsten — l

Sportieve lederen zetels met blauwe stiksels — l

Stof fen zetels l —

Zetelverwarming vooraan l l

Comfort
12-volt aansluiting (in centraal opbergvak) l l

2 bekerhouders vooraan in de centrale console l l

Bagagehaken in bagageruimte l l

Bandenherstelkit l l

Bergruimten met bekerhouders in alle deuren l l

Centrale armsteun achteraan met 2 bekerhouders l l

Centrale console met lamp l l

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening l l

Centrale opbergruimte met twee USB-poorten l l

Comfortschakeling richtingaanwijzers l l

Elektrische ramen*1 l l

Intrekbaar bagageruimte afdekscherm l l

Keyless Access en star t/stop-knop l l

Leeslampen l l

Make-up spiegels met verlichting en afdekklep (bestuurder en voorpassagier) l l

Opbergvak onder bagageruimtevloer l l

PIN code toegang l l

Uitstapverlichting*2 l l

Van binnenuit de openen brandstof tankvulklep l l

Verlichting van bagageruimte l l

Item
2.0GT Luxury 2.0GT-S Premium

Lineartronic CVT
Klimaatbeheersing

Achterruitverwarming met timer l l

Automatische ruitenwissers vooraan met regensensor l l

Dual-zone automatische airconditioning met antistof filter l l

Ontwasemingen voor- en zijruiten l l

Ruitenwisserontdooisysteem vooraan l l

Uitstroomopeningen onder voorzetels voor ventilatie bij achterpassagiers l l

Verwarmbare buitenspiegels l l

Entertainment en navigatie
Achteruitrijcamera l l

Apple CarPlay*3*4 / Android Auto*3*4 infotainmentsysteem l l

Audiosysteem met centraal 7-inch WVGA scherm, 6 luidsprekers en navigatie l l

Bluetooth®*5 compatibel handenvrij systeem l l

Regeling airconditioning mogelijk via spraakherkenning l l

Stuurwielbediening van de audio l l

SUBARU STARLINK infotainmentsysteem l l

Twee USB-poorten en AUX-poort vooraan l l

Twee USB-poorten voor achterpassagiers l l

Controle en instrumenten
3,5-inch LCD kleurenscherm tussen de wijzerplaten*6 l l

Adaptive cruise control l l

Aluminium pedalen — l

Automatisch star t/stop systeem l l

Cruise control l l

Multifunctioneel display*7 l l

Schakelpaddles op het stuurwiel voor bediening van de Lineartronic l l

Quick Ratio stuurbekrachtiging (14.5:1) l l

Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar l l

Rij-eigenschappen
Active Torque Vectoring l l

Auto Vehicle Hold l l

SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive)*8 l l

Vehicle Dynamics Control l l

Veiligheid
3 driepuntsveiligheidsgordels achteraan l l

4-kanaals ABS met EBD (Electronic Brakeforce Distribution) l l

Achterdeuren met kinderslot (beide zijden) l l

Achteruitrijomgevingsradar met dodehoekspiegel (Subaru Rear Vehicle Detection) l l

Anti-diefstal star tblokkering l l

Brake Assist System (zorgt automatisch voor de juiste remkracht) l l

Brake Override
(voorrangfunctie rembediening bij gelijktijdig gebruik gas- en rempedaal) l l

Grootlichtassistent (High Beam Assist) l l

Hoofdsteunen voor de drie zitplaatsen achteraan l l

In hoogte verstelbare gordels (voor bestuurder en voorpassagier) l l

ISO-FIX ankerpunten voor kinderzitje l l

SRS*9 airbags vooraan l l

SRS*9 gordijnairbags (voor- en achteraan, beide zijden) l l

SRS*9 knie-airbags l l

SRS*9 zij-airbags vooraan (voor bestuurder en passagier) l l

Veiligheidsgordels vooraan met gordelspanners en krachtbegrenzers l l

Voorzetels die whiplash verminderen bij een eventuele aanrijding l l

Waarschuwingssignaal bij niet dragen gordel (bestuurder en alle passagiers) l l
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