100 % Subaru.
100 % sähköinen
Vapaus. Kyky viedä sinut mihin tahansa ja milloin tahansa toiveittesi
mukaan. Turvallisuus. Tieto siitä, että autosi on aina valmiina niin arkiajoja
kuin seikkailujakin varten. Auto, jolla pääset joka kerta turvallisesti kotiin
säästä riippumatta nyt ja tulevaisuudessa.
Jatkuvan nelivetojärjestelmän ansiosta auton käsiteltävyys on luokkansa
huippua samalla kun se merkitsee turvallisia ajo-ominaisuuksia
sekä erinomaista ajotuntumaa. Käytännöllisyys, tilat ja älykkäät
toiminnot tekevät siitä huolettoman ja kykenevän kuljettamaan kaiken
tarvittavan pikku matkaeväistä suurempiin esineisiin asti. Ennen
kaikkea: perussuunnittelu yhdistettynä edistykselliseen kuljettajan
avustinjärjestelmään tarjoavat huipputurvallisuutta kaikille autossa
oleville ja tämän lisäksi myös muille tien käyttäjille.
Nämä kaikki ovat niitä perusominaisuuksia, joita Subarun omistajat
ovat sukupolvien ajan oppineet odottamaan ja arvostamaan. Nyt
ensimmäistä kertaa nämä kaikki ominaisuudet on tarjolla sähköautossa.
Siinä on kaikki mikä tekee Subarusta Subarun ja se kaikki kuuluu lisäksi
vakiovarustukseen.
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Uudenlaista tehoa, uusia mahdollisuuksia

e-Subaru Global Platform
Auton sähköistys avaa uusia mahdollisuuksia. Vastikään kehitetty e-Subaru
Global Platform tarjoaa paljon akkukapasiteettia, joka koriin integroituna
myös jäykistää korirakenteen.

Voimalinja (moottori/akku)
Auton etu- ja takaosan eAxle-moottorit parantavat käsiteltävyyttä, lisäävät
turvallisuutta ja tekevät sähköautosta hiljaisen käyttää. Yhden polkimen
ajo mahdollistaa kiihdytyksen ja hidastamisen kaasupolkimen avulla. Akun
lämpötilaa säätelevä vesijäähdytin takaa luotettavan suorituskyvyn.

Lataaminen
Pitkä toimintasäde ja yhteensopivuus kaikkien alueiden suurteholaturien
kanssa parantavat Solterran käytännöllisyyttä entisestään. 150 kilowatin
DC-pikalatauksessa akku saavuttaa 80 % varausasteen 30 minuutissa.
Akkulämmittimien ansiosta latausajat pysyvät lyhyinä ja akku antaa virtaa
tasaisesti myös talvella. Älypuhelimen avulla voit muun muassa seurata
latauksen tilaa etänä.
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Maksimaalista turvallisuutta
kaikissa olosuhteissa
Kaikki turvallisuuteen liittyvä kuuluu vakiovarustukseen. Se sisältää mm.
kuljettajan avustinjärjestelmän, joka auttaa kuljettajaa havaitsemaan,
varoittaa vaarasta ja voi hätätilanteessa jopa väistää onnettomuuden kiinteän
tai liikkuvan esteen, ihmisen tai eläimen kanssa. Useimmat ominaisuudet
ovat tuttuja, mutta mukana on myös aivan uusia kuten esimerkiksi turvallinen
poistuminen. Se varoittaa kuljettajaa olla avaamatta ovea mikäli auto tai
vaikka pyöräilijä lähestyy takaa.

Subaru Safety Sense

Turvatyynyjen aktivoituessa järjestelmä lähettää automaattisen ilmoituksen
eCall-keskukseen ja välittää tiedon ajoneuvon sijainnista, ajankohdasta
ja ajoneuvon valmistenumerosta avun hälyttämistä varten. Järjestelmää
voidaan käyttää myös manuaalisesti.

Subaru Care ominaisuudet

Subarun turvaominaisuudet

*1

Pre-Collision System-törmäysvaroitin*2

eCall

Etäpalvelut
Voit säätää ilmastointia, tarkistaa akun varaustason ja hallita
latausaikataulua etäyhteyden avulla.

Mukautuva vakionopeudensäädin

Subarun latausverkosto
Matkan suunnittelu on helppoa, sillä voit selvittää etukäteen lähelläsi tai reittisi
varrella olevat latausasemat.

Auton paikannus
Paikannuspalvelun avulla tarkistat, minne Solterrasi on pysäköity.

Auton tila
Kaistankeskitystoiminto

Liikennemerkkien tunnistus

Poistumisvaroitin

Jarrutusavustin pysäköitäessä

Kun auto on pysähtyneenä, takatutka havaitsee
takaapäin lähestyvät moottoriajoneuvot tai
pyöräilijät ja varoittaa sivupeiliin syttyvällä
valolla kuljettajaa avaamasta ovea. Jos ovi
kuitenkin aukaistaan, merkkiääni ilmoittaa
vaarasta.

Peruutettaessa kamera havaitsee Solterran
takana liikkuvat jalankulkijat ja varoittaa
kuljettajaa äänimerkillä. Jos järjestelmä havaitsee
törmäysvaaran, se jarruttaa automaattisesti
vammojen ja vahinkojen välttämiseksi.

Vain havainnollistamistarkoituksessa. Ei oikeita mittoja.
*1 Subaru Safety Sense-järjestelmä on ajoa tukeva järjestelmä, joka ei välttämättä toimi optimaalisesti kaikissa ajo-olosuhteissa. Kuljettaja on aina vastuussa ajamisen turvallisuudesta ja liikennesääntöjen noudattamisesta. Järjestelmän tehokkuus riippuu
useista tekijöistä, kuten auton huollosta, sääolosuhteista ja tien kunnosta. Katso tarkemmat tiedot Subaru Safety Sense-järjestelmän toiminnasta ja toimintaa koskevista rajoituksista omistajan oppaasta.
*2 Koska Pre-Collision System-törmäysvaroitin pystyy havaitsemaan ainoastaan sellaiset kohteet, joiden korkeus maanpinnasta on enemmän kuin yksi metri, järjestelmä ei pysty havaitsemaan alle metrin pituisia lapsia. Tietyt olosuhteet voivat rajoittaa
Subaru Safety Sense-järjestelmän toimintaa.
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Etäyhteyden ansiosta voit tarkistaa, onko autosi ovet lukittu, sekä
tarvittaessa lukita ne.

Yhteydet kunnossa

Subaru Care
Saat ilmoituksen kaikista Solterraasi koskevista varoituksista. Voit lukea
lisätietoa varoitusvaloista milloin tahansa.

Ajoneuvoon ja sen multimediajärjestelmään yhdistetty Subaru
Care -mobiilisovellus tarjoaa uudenlaista käyttömukavuutta.
Älypuhelimella käytettävä järjestelmä mahdollistaa monien tietojen
ja toimintojen etäkäytön ja luo yhteyden Solterraan aina, kun haluat.

Ajoanalytiikka
Kerättyjen matkatietojen avulla voit kehittää ajotapaasi taloudellisemmaksi.

Care
Palvelut ja sovellukset vaativat yhteensopivan älypuhelimen sekä matkapuhelinliittymän, joka
sallii Internet-yhteyden jakamisen. Palveluiden saatavuus on maakohtaista. Saat lisätietoja
omalta jälleenmyyjältäsi.
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Palveluksessasi
Subaru on käytännöllinen arjen ja vapaa-ajan auto. Solterran tavaratila
on käytännöllinen ja tilava. Matkatavarat on helppo lastata ja
tavaratilan lattia voidaan säätää kahteen eri asentoon: korkeammalle
jos tavaraa on vähemmän ja matalalle kun tilaa tarvitaan paljon. Silloin
sen tilavuus on jopa 475 litraa (VDA).

Näkösuoja

Kelluva konsoli

Näkösuoja tarjoaa yksityisyyttä ja auttaa
ehkäisemään varkauksia. Kun näkösuojaa ei
käytetä, se voidaan säilyttää lattian alla.

Kelluvan keskikonsolin edistynyt muotoilu
on saanut innoituksensa shift-by-wirevaihteenvalitsimesta. Konsolin alla on
säilytystilaa, ja kaikki säätimet ovat helposti
käytettävissä.

Valintavivut
Ohjauspyörän takana olevat vivut
mahdollistavat regeneroivan jarrutuksen
ilman, et tä sinun tar vitsee irrot taa käsiä
ohjauspyörästä.

Täydellistä hallintaa
Solterran ohjaamossa näkyvät Subarun
suunnitteluperiaatteet: näkyvyys, yksinkertaisuus ja
helppokäyttöisyys. Turvalliseen ajoon tarvittavat olennaiset
tiedot näkyvät matalalle asennetussa kojetaulussa sekä
selkeässä konsolissa.
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LCD-mittaristo

12,3 tuuman keskusnäyttö

Edistynyt seitsemän tuuman TFT LCD
-mittaristo on asennettu kojelaudan päälle.
Ohjauspyörän yläpuolella sijaitseva kojetaulu
on helposti nähtävissä ja auttaa kuljettajaa
keskittymään tien tarkkailuun.

Selkeytensä ja vähäisen heijastavuutensa
ansiosta suuri keskusnäyttö on
helppolukuinen. Se on sijoitettu huolellisesti
tilan tuntua ja vaivatonta käyttöä silmällä
pitäen.
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Turvallisesti haastavissakin olosuhteissa
Neliveto, jossa X-Mode
Solterra erottuu 21 cm maavaransa ja Subarun jatkuvan nelivedon
ansiosta. Solterrassa nämä ominaisuudet saavutetaan kahden yhtä
voimakkaan moottorin avulla. Toinen moottoreista sijaitsee edessä,
toinen takana. Myös Subarun X-Mode pitoavustimesta saadaan paras
hyöty irti sähkömoottoreiden välittömän voimantuoton ansiosta.

Maavara
Solterra on aito katumaasturi, joka maavaransa ansiosta kulkee
vaativassakin maastossa. Sen kohtaus-, jättö- ja ylityskulmat on
suunniteltu suojaamaan koria ja akkua.

210 mm
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17,7°

18,2°

25,4°
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KO OS T E

KO R I N VÄ R I T

Solterra Limited / Touring / Touring +
MITAT ...................................................P x L x K: 4690 x 1860 x 1650 mm
VOIMAYKSIKKÖ .................................Synkroninen moottori, jossa pysyvä magneetti.
MAKSIMITEHO (järjestelmä) .............218 hv (160 kW)
PÄÄAKKU ............................................Lithium-ion battery
AKUN KAPASITEETTI..........................71,4 kWh
JÄNNITE ..............................................355,2 V

Harbor Mist Grey Pearl/Black* 1 * 2

Harbor Mist Grey Pearl

Dark Blue Mica

Emotional Red 2

Limited, Precious Metal
Painoteknisistä syistä johtuen värit voivat todellisuudessa
poiketa tässä esitteessä olevista väreistä.

Platinum White Pearl Mica

V ER H O I LU

O M I N A I SU U D E T

Musta keinonahka (Touring / Touring +)

Digitaalinen taustapeili

Musta kangas (Limited)

USB C -portit
(edessä ja takana)

Precious Metal

Black

Touring / Touring + , Dark Blue Mica

Touring / Touring +
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Lämmitettävät takaistuimet* 1

Lämmitettävä ratti* 1

Panoraamamonitori* 1

Sähkötoiminen takaluukun avaus

Premium-äänentoistojärjestelmä
Harman/Kardon-kaiuttimilla* 1

Langaton laturi* 1

Panoraamakattoikkuna* 2
*1 Varustetasoissa Touring ja Touring +

*2 Varustetasoissa Touring +
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VA K I OVA R US T ELU

T EK N I SE T T I ED OT
SOLTERRA
Limited

SOLTERRA

Touring

Touring +

Sähkömoottori

Moottorin sijainti

Maksimiteho

Maksimivääntö

Edessä
Takana

Yksi moottori

Etumoottori

hv (kW)

Takamoottori

hv (kW)

109 (80)

Järjestelmä

hv (kW)

218 (160)

Etumoottori

Nm

168,5

Takamoottori

Nm

168,5

Suorituskyky
Huippunopeus suurimmalla vaihteella
Kiihtyvyys (0-100 km/h)
Ajomatka yhdellä latauksella (WLTP)

km/h

160
6,9

km

465

kWh

Jännite

V

Kennojen lukumäärä

Units

Leveys

mm

1860

Korkeus

mm

1650

Tavaratila* 1

Lataustoiminto
AC-latauspisteen enimmäisteho

kW

7@32 A / 3,7@16 A

DC-latauspisteen enimmäisteho

kW

150

Tyyppi

AC (Type 2) / DC (CCS2)

Sijainti

Etuvasen

●

—

—

Mittaukset suoritettu SUBARU CORPORATIONIN vakiomittausten mukaisesti.

●

●

●

10 Harman/Kardon-kaiutinta + subwoofer + 8-kanavainen vahvistin

—

●

●

SUBARU Care* 3
Apple CarPlay (saatavilla myös langaton liitäntä) / Android Auto Infotainment
System
12V virtapistoke keskikonsolissa

●

●

●

●

●
●

Takana

mm

1610

Sähköisesti taittuvat sivupeilit

●

●

●

mm

210
421/452

410/441

henkilöä

5

kg

2 010

2 020
2 550

Vetopaino

kg

750

2 035

Sähkötehosteinen hammastanko-ohjaus
Edessä

MacPherson-joustintuet

Takana

Multi-link
m

11,2

Edessä

Jäähdytetyt levyjarrut

Takana

Jäähdytetyt levyjarrut

Voimalinja

Jatkuva neliveto
235/60R18,
18×7,5”J

235/50R20,
20×7,5”J

Pyörän navan suojukset

●

—

18" alumiinivanteeet,

●

—

—

20" alumiinivanteeet,

—

●

●

—

Panoraamakattoikkuna
—
—
●
Vakiona kaikissa malleissa: • Ajovaloautomatiikka/Päivävalot • Etuvalojen pesimet • Äänieristetty ja UV-säteilyltä
suojaava tuulilasi • Sadetunnistin • Kattokiskot • Kattospoileri • Antenni katolla
Istuimet / verhoilut
Nahkaverhoiltu ohjauspyörä

●

●

●

Lämmitettävä ratti

—

●

●

Kangasistuimet

●

—

—

Keinonahkaistuimet

—

●

●

Kymmeneen suuntaan sähköisesti säädettävä kuljettajanistuin
Kuljettajan istuimen muistiasetuksiin linkitetty sivupeilien asento sekä oik.
peilin peruutusasento
Sähkötoiminen 4-säätöinen etumatkustajan istuin

●

●

●

—

●

●

—

●

●

60/40-suhteessa taittuva takaistuimen selkänoja

●

●

●

Etuistuinten lämmitys

●

●

●

Lämmitettävät takaistuimet
—
●
●
Vakiona kaikissa malleissa: • Säädettävät etuniskatuet • Kallistettavat takapenkit • Takaistuinten taitto tavaratilan
puolelta • Säädettävät takapenkin päänojat• Säilytystaskut etuistuinten selkänojien takapuolella
Mukavuus
Älykäs Entry & Start -järjestelmä

●

●

●

Sähkötoiminen takaluukun avaus
●
●
●
●* 1
●* 1
Latauskaapeli, 5 metriä
●* 1
Lämpöpumppu
●
●
●
Vakiona kaikissa malleissa: • Sähkötoimiset ikkunannostimet edessä ja takana* 2 • Suojukselliset ja LED-valaistut
meikkipeilit (kuljettaja ja etupenkin matkustaja) • LED-sisävalot (edessä ja takana) • Etupenkin henkilökohtaiset
LED-valot • LED-valo tavaratilassa • Säilytyslokero keskikonsolissa • Kaksi mukitelinettä edessä • Käsinoja,
takana, kaksi mukitelinettä • Säilytystasku ja juomateline kaikissa ovissa • Näkösuoja • Renkaanpaikkaussarja

M I TAT

Ilmastointi
Automaattinen kaksialueilmastointi
●
●
●
Vakiona kaikissa malleissa: • Ilmastointisuulakkeet takana • Sähkölämmitteiset sivupeilit • Tuulilasin alareunan
sähkölämmitys • Takalasin lämmitys

1600
1860

2850
4690

Subaru Nordic AB pidät tää oikeuden ominaisuuksien ja
varustelun muutoksiin ilman eri ilmoitusta. Ominaisuudet,
varustelu sekä lisävarusteiden ja värien saatavuus voivat
vaihdella paikallisesti paikallisista asetuksista ja säännöistä
riippuen. Varmista varustelun saatavuus jälleenmy yjältäsi

●

●

●

●

●

●

●

Langaton laturi
—
●
●
Vakiona kaikissa malleissa: • Puheentunnistusjärjestelmä • DCM-tiedonsiirtomoduuli • Kaksi USB C -porttia
(virtaportti, keskipaneelissa) •Kaksi USB C-porttia keskikonsolin lokeron takana (vain virta) • USB A -portti
(äänentoisto, aux-liitäntä)
Ohjaus ja mittaristo
7-tuuman TFT LCD -mittaristo
Korkeus- ja syvyyssuunnassa säädettävä ohjauspyörä

●

●

●

●

●

●

Pyöritettävä vaihteenvalitsin

●

●

●

Valintavivut (regeneroiva jarrutus)

●

●

●

Ajettavuus
Ajotilan valinta (ECO/Normal/Power)
Kaksitoiminen X-MODE

●

●

●

●

●

●

Yhden polkimen ajo

●

●

●

Ajonvakautusjärjestelmä
Grip Control -pidonhallintatoiminto
Mäkilähtöavustin

●
●
●

●
●
●

●
●
●

Vakiona kaikissa malleissa: • Alamäkihidastin • Sähköinen seisontajarru • Auto Vehicle Hold
SUBARU Safety Sense
Pre-Collision System -etutörmäysvaroitin
Kaistankeskitystoiminto

●

●

●

●

●

●

Ilmoitus kaistalta ajautumisesta

●

●

●

Mukautuva vakionopeudensäädin

●

●

●

Mukautuva kaukovalojärjestelmä

●

●

●

Liikennemerkkien tunnistus

●

●

●

EDSS-hätäjarrutusjärjestelmä

●

●

●

Turvallisuus
Jarrutusavustin pysäköitäessä
Kuolleen kulman valvonta

●

●

●

●

●

●

Ilmoitus takaa kulkevasta liikenteestä

●

●

●

Safe Exit Assist

●

●

●

Digitaalinen taustapeili

●

●

●

Panoraamanäkymämonitori

●

●

●

Kuljettajan tunnistusjärjestelmä
●
●
●
Vakiona kaikissa malleissa: • Istuimeen integroitu airbag edessä • Turvatyynyt edessä • Sivuturvatyynyt
edessä • Turvaverhot edessä ja takana • Poiskytkettävä etumatkustajan turvatyyny • ISO-FIXlastenistuinkiinnikkeet takana (yhteensopiva i-Size-lastenistuinten kanssa) • Hätäjarrutusvalo • Turvavöiden
esikiristimet ja voimanrajoittimet etuistuimilla • Turvavöiden esikiristimet ja voimanrajoittimet takaistuimilla
• Kolmipisteturvavyöt 5 istuinpaikalla

1650

(mm)
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6 kaiutinta

●

*1 Mitattu VDA (V214) -standardin mukaan.
*2 Omapaino vaihtelee varustetason mukaan.

Mit taukset suoritet tu SUBARU
CORPOR ATIONIN vakiomit tausten
mukaisesti.

●

●

kg

Renkaat

●

●

Kokonaispaino

Jarrut

●

●

LED-takavalot

Kääntöympyrän halkaisija
renkaasta mitattuna

96

●

LED etusumuvalot

LED takasumuvalot

Kori
Ohjaus

355,2

●

1600

litraa

Viihde ja navigointi
12,3 tuuman näyttö navigoinnin ja äänentoistojärjestelmän hallintaan

SOLTERRA
Touring
Touring +

●

2850

Pohjalaudan päällä/alla

Limited

●

mm

Omapaino + kuljettaja* 2

Jousitus

Ulkoiset varusteet
LED-ajovalot automaattisella tasonsäädöllä

SOLTERRA
Touring
Touring +

mm

Matkustajamäärä

71,4

Limited

Touring +

Edessä

Maavara

Litiumioniakku

Moottorin maksimiteho

4690

Raideleveys

414

Touring

mm

Akseliväli

109 (80)

sekuntia

Ajoakku
Tyyppi

Laturin liitin

Mitat ja paino
Pituus

Synkroninen moottori, jossa
pysyvä magneetti.
Yksi moottori

Tyyppi

Limited

*1 Mode 3 Type 2 32A.
*2 Automaat tinen ylös/alas-toiminto.
*3 Palvelut on tilat tava. Palvelun saatavuus vaihtelee mait tain. Py ydä tarkat tiedot omalta Subaru-jälleenmy yjältäsi.
15

subar u.f i
sub a ru nordic a b
P a i n e t t u R u o t s i s s a (t o u k o k u u 2 0 2 2)
S 9 2412 0 F I

