


Vabadus. Viia sind kuhu tahes, millal tahes, et teha, mida hing ihkab.
Ohutus. Teadmine, et su auto on alati sinuga, valmis kõigeks, mida 
argielu või seiklused kaasa toovad. Auto, millega jõuad turvaliselt koju. 
Alati. Iga ilmaga.
Nii praegu kui ka edaspidi.

Pideva nelikveo põhimõte tagab stabiilse juhitavuse, annab meelerahu 
ja laseb sõitu lihtsalt nautida. Praktiline disain, ruumikas salong ja 
nutikad funktsioonid – Solterra mahutab muretult kõik alates väikesest 
pagasist kuni koguka hobivarustuseni. Ennekõike aga nutikas kujustus 
ja täiustatud juhiabisüsteemid, mis koos tagavad maailmaklassi ohutuse 
kõigile, kes auto sees ja ka neile, kes sellest väljaspool.

Kõik need on meie põhiväärtused, mida tuhanded Subaru omanikud 
oma autos hindavad ja on harjunud sellelt ootama. Esmakordselt on 
see komplekt koondatud autosse, mis töötab täielikult elektri jõul. 
Tõepoolest, siin on kõik, mis teeb Subarust Subaru. Ning kõik see on 
olemas juba põhivarustuses.

100% Subaru.  
100% elektriline
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Elekter auto jõuallikana avab täiesti uue võimaluste maailma: vastselt välja 
töötatud e-Subaru modulaarplatvorm, kus suure võimsusega kompaktne 
aku on suurema jäikuse saavutamiseks integreeritud sõiduki raami.

Suur sõiduulatus ja ühilduvus suure võimsusega laadijatega ainult toetavad 
Solterra praktilisust. 150 kW kiirlaadijaga on 30 minutiga võimalik saavutada 
kuni 80% aku laetuse tase ning talvel tagavad akusoojendid lühikesed 
laadimisajad ja stabiilse võimsuse. Saadaval on ka laetuse ja muude 
funktsioonide kaugjälgimisfunktsioon nutitelefoni kaudu.

e-Subaru modulaarplatvorm

Esi- ja tagateljega integreeritud eAxle mootorid tagavad parema 
käsitsemise, suurema ohutuse ja müravaba reageeringu, mida suudab 
pakkuda ainult elektriauto. 

Ühe pedaaliga ajam võimaldab gaasipedaaliga kiirendust/aeglustust 
dünaamiliselt juhtida ning stabiilse jõudluse tagamiseks reguleerib aku 
temperatuuri vesijahutussüsteem.

Jõuseade (mootor/aku)

Laadimine

Uus jõud, uued võimalused
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Care

Subaru Safety Sense*1 Subaru ohutusfunktsioonid

Kõik ohutussüsteemid on põhivarustuses. Muu hulgas elektrooniline juhiabi, 
mis aitab juhil ohtu tuvastada ja selle eest hoiatada ning mis hädaolukorras 
sekkub, et vältida kokkupõrkeid nii paigalolevate kui liikuvate objektidega, 
sealhulgas inimeste ja loomadega. Suurem osa ohutusfunktsioonidest on 
paljudele varasemast juba tuttavad. Kuid mõni funktsioon on täiesti uus. Nagu 
näiteks ohutu autost väljumise abi, mis hoiatab juhti, et ta ei avaks ust, kui 
tagant on lähenemas jalgrattur.

Sõiduki ja autosisese multimeediasüsteemiga ühendatud Subaru 
Care mobiilirakendus pakub teile uut ühendatuse ja mugavuse taset. 
See on saadaval nutitelefoni kaudu ja annab teile kaugjuurdepääsu 
ning võimaldab hallata suurt hulka teavet ja funktsioone, hoides teid 
Solterraga ühenduses - isegi kui te parasjagu selles ei istu.

Igakülgne ja 
põhjalik ohutus

Püsi ühenduses

Teenuste ja rakenduste jaoks on vaja ühilduvat mobiiltelefoni ja andmesidepaketti 
mobiilsideoperaatoriga, mis võimaldab lõastamist. Teenuste kättesaadavus sõltub riigist. 
Täpsemat teavet saate kohalikult jaemüüjalt.

Pildid on illustratiivsed. Siin kujutatud mõõdud pole tegelikud.
*1 Subaru Safety Sense ei pruugi alati toimida optimaalselt kõikides ettetulevates liiklustingimustes. Autojuhil on alati vastutus liigelda ohutult ja tähelepanelikult ning jälgida liikluskorraldusvahendite märguandeid. Juhiabi süsteemi efektiivsus sõltub 

paljudest asjaoludest, nagu sõiduki hooldus, ilma- või teeolud. Süsteemi detailne kasutusõpetus ning käesolevas materjalis käsitletud Subaru Safety Sense funktsioonide piirangud on välja toodud auto Kasutusjuhendis.
*2 Kokkupõrke-eelne ohutussüsteem ei pruugi toimida igas olukorras. Sõltuvalt objektide kiiruste erinevustest, objekti kõrgusest ning muudest asjaoludest, ei pruugi igas situatsioonis olla täidetud kõik vajalikud tingimused Subaru Safety Sense’i 

optimaalseks tööks.

Auto seistes tuvastab tagumine radar tagant 
lähenevad sõidukid või jalgrattad ning 
hoiatab sõitjaid võimalike kokkupõrgete 
eest uksepeeglis süttiva hoiatustulega. 
Kui sellel hetkel uks avatakse, kõlab 
hoiatuseks helisignaal. 

Teil on võimalik juhtida kliimaseadet, kontrollida aku olekut või hallata 
laadimisgraafikut ka distantsilt.

Leidke reisi planeerimisel laadimisjaamad vastavalt teie asukohale või 
marsruudile, et säilitada meelerahu.

See funktsioon aitab teil kiiresti leida, kuhu te oma Solterra olete parkinud.

Saate kontrollida eemalt, kas uksed on kindlalt lukustatud, ja kui need on 
avatud, siis lukustada need.

Teid teavitatakse igast Solterrat puudutavast hoiatusmärguandest ja teil on 
võimalik igal ajal saada märgutulesid puudutavat teavet.

Oma reisiinfo jälgimine aitab muuta sõidud efektiivsemaks.

Kaamera tuvastab Solterra tagurdamisel selle teel 
olevad jalakäijad ja hoiatab juhti helisignaaliga. Kui 
süsteem leiab, et esineb kokkupõrke oht, rakendab 
see vigastuste või kahjustuste vältimiseks või 
vähendamiseks automaatselt pidureid.

Turvaline väljumisabi Parkimise abipidur

Kokkupõrke-eelne ohutussüsteem*2

Sõiduraja jälgimise abi

Dünaamiline radariga varustatud  
püsikiirusehoidja

Liiklusmärkide tuvastamise abisüsteem

Subaru Care funktsioonid
Kaugteenused 

Subaru laadimisvõrk

Leia mu auto

Auto olek 

Subaru Care 

Sõiduanalüütika

Süsteem teavitab automaatselt eCall keskust, kui turvapadjad aktiveeruvad, 
ja edastab operaatorile asukoha, aja ja VIN-koodi, et lihtsustada 
hädaabisõidukite saatmist. Saadaval on ka manuaalne funktsioon.

eCall
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Solterra juhikoha paigutus kajastab Subaru disainifilosoofiat: 
nähtavus, lihtsus ja kasutusmugavus. Ohutuks sõiduks 
oluline teave kuvatakse alumisel näidikupaneelil ja hea 
nähtavusega konsoolil.

Käsud ja juhtimine

Ülemisel seitsmetollisel TFT LCD-
näiduekraanil on täiustatud katteta disain. 
Rooli kohale paigutatuna minimeerib see 
vajadust pilku kõrvale pöörata, aidates juhil 
teele keskenduda.

Keskkonsooli täiustatud voolav disain 
on inspireeritud shift-by-wire käigukasti 
kasutuselevõtust. Konsooli all asub 
mitmeotstarbeline avatud hoiuala ja kõik 
juhtseadised konsoolil on paigutatud 
kasutusmugavust arvesse võttes.

Suur keskekraan ühendab hea nähtavuse 
madala peegelduvusega, et tagada näitude 
maksimaalne loetavus. See on paigutatud 
läbimõeldult, et suurendada avaruse tunnet, 
tagades samal ajal suurima kasutusmugavuse.

LCD näiduekraan

Voolujooneline konsool

12,3-tolline multimeediaekraan

Regeneratiivse pidurdusastme kohene 
juhtimine vastavalt sõidutingimustele ilma 
käsi roolilt ära võtmata.

Labalülitid

Subaru on praktiline nii argielus kui ka vabal ajal. Solterral on ruumikas 
ja funktsionaalne pakiruum, mille põranda saab seada kahte asendisse: 
kõrges asendis on sileda põhjaga pakiruumi mugav täita ning madalas 
asendis on võimalik pakiruum mahtu veelgi suurendada. Solterra 
pakiruum mahutab kuni 475 liitrit lasti (VDA). 

Teie teenistuses

Pakiruumi kate tagab privaatsuse ja aitab vältida 
vargusi. Kui seda ei kasutata, saab selle panna 
põranda alla hoiule.

Pakiruumi kate
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Tänu 210 mm kliirensile ja Subaru pidevale nelikveole saad minna 
kohtadesse, kuhu traditsiooniliste elektrisõidukitega ei jõua. Kui lisada 
veel Solterra kahe elektrimootori sujuv lineaarne väljund, on tulemuseks 
suurepärane veojõud ja võimekus igasuguse kattega teedel ja mistahes 
ilmastikutingimustes. Ning kuna elektrimootori võimsusülekanne on 
kiirem, siis toimetab põhivarususes olev Subaru maastikuabi X-Mode 
nüüd eriti tõhusalt.

Solterra on ehtne SUV maastur, mille kliirens maapinnast on piisav, et sõita 
ka karmil maastikul. Lisaks arvutatakse kere ja aku kaitsmiseks peale- ja 
mahasõidu- ning ületusnurgad.

Nelikvedu ja x-mode

Kliirens maapinnast

Sõida, kuhu süda kutsub ja kaugemalegi

210 mm 18,2°17,7° 25,4°
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MUDELIVALIK VÄRVIVALIK

ISTMEK AT TEMATERJAL

Harbor Mist Grey Pearl/Black*1 *2 

Platinum White Pearl Mica

Must kunstnahk  (Touring / Touring +)

Precious Metal

Must kangas (Limited)

Black

Harbor Mist Grey Pearl Dark Blue Mica Emotional Red 2

Trükitehnoloogiast sõltuvalt võib tegelik  
värv siin kujutatust erineda.

*1 Ainult Touring ja Touring + *2  Ainult Touring +

Solterra Limited / Touring / Touring +

Limited, Precious Metal

Touring /Touring + , Dark Blue Mica

Touring / Touring + USB C pordid (ees ja taga) Tagaistme soojendus*1

Panoraamvaate monitor*1 Elektriline tagaluuk

Panoraamkatus*2 

Soojendusega rool*1 Digitaalne sisepeegel

Harman / Kardon premium 
audiosüsteem*1

Juhtmevaba laadija*1

DE TAIL ID

MÕÕTMED  .........................................P x L x K: 4690 x 1860 x 1650 mm

JÕUALLIKAS   .....................................Püsimagnetiga vahelduvvoolu sünkroonmootor

MAKS. VÕIMSUS (süsteem)  ..............218 hj (160 kW)

PEAAJAMI AKU  .................................Liitiumioonaku

AKU MAHUTAVUS  .............................71,4 kWh

VOOLUPINGE  ....................................355,2 V
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PÕHIVARUSTUS

Mõõtmed vastavalt SUBARU 
CORPORATION standardmõõtmisele.

SUBARU Nordic AB jätab endale õiguse muuta tehnilisi 
andmeid ja varustust ilma eelneva teavitamiseta. Tehnilised 
andmed ja varustus võivad sõltuda kohalikest tingimustest 
ja nõuetest. Uuri kohalikult edasimüüjalt oma piirkonda 
puudutavate muudatuste üksikasju. Käesolevas trükises 
kasutatud pildimaterjal on rahvusvaheline ning võib 
kujutada varustust, mis pole sinu koduturul saadaval. Et olla 
kursis kõige värskema tooteinfoga, vaata www.subaru.ee

16
50

1600 2850
1860 4690

TEHNIL ISED ANDMED

SOLTERRA
Limited Touring Touring +

 
Mõõtmed ja mass

Pikkus mm 4690
Laius mm 1860
Kõrgus mm 1650

Teljevahe mm 2850

Rööbe
Ees mm 1600

Taga mm 1610

Kliirens tühimassiga mm 210

Pagasiruumi maht*1 Pagasiruumi põrand 
ülemises/alumises asendis l 421/452 410/441

Istekohti inimest 5

Tühimass + juhi mass*2 kg 2 010 2 020 2 035

Täismass kg 2 550

Suurim lubatud haagise mass kg 750
 
Veermik

Roolisüsteem Elektriga töötav hammaslatt

Vedrustus (neli ratast 
sõltumatult)

Ees MacPherson-tüüpi

Taga Topeltõõtshark-tüüpi

Pöörderingi diameeter m 11,2

Pidurid
Ees Ventileeritavad ketaspidurid

Taga Ventileeritavad ketaspidurid

Veosüsteem Nelikvedu

Rehvi- ja veljemõõdud  235/60R18, 
18×7,5”J

235/50R20,  
20×7,5”J

*1 Mõõdetud vastavalt VDA meetodile (V214).
*2 Sõiduki tühimass võib muutuda vastavalt paigaldatud lisavarustusele.

SOLTERRA
Limited Touring Touring +

 
Elektrimootor

Tüüp Püsimagnetiga vahelduvvoolu 
sünkroonmootor

Mootori asukoht
Ees Üks mootor

Taga Üks mootor

Maks. võimsus

Esimootor hj (kW) 109 (80)

Tagamootor hj (kW) 109 (80)

Süsteem hj (kW) 218 (160)

Maks. pöördemoment
Esimootor Nm 168,5

Tagamootor Nm 168,5
 
Sooritusvõime

Tippkiirus km/h 160

Kiirendus (0–100 km/h) s 6,9

Sõiduulatus ühe laadimiskorraga (WLTP) km 465 414
 
Veojõuaku

Tüüp Liitiumioonaku

Mootori maks. väljundvõimsus kWh 71,4

Voolupinge V 355,2

Akuelementide arv Units 96
 
Laadimisfunktsioon

Vahelduvvoolulaadija max väljund kW 7@32 A / 3,7@16 A

Alalisvoolulaadija max väljund kW 150

Laadimispistik
Tüüp AC (Tüüp2) / DC (CCS2)

Asukoht Ees vasakul

SOLTERRA
Limited Touring Touring +

 
Välimus

Isereguleeruvad LED-esituled ● ● ●

LED eesmised udutuled ● ● ●

LED päevasõidutuled ● ● ●

LED tagatuled ● ● ●

LED tagumine udutuli ● ● ●

Elektriliselt kokkuklapitavad peeglid ● ● ●

Ilukilbid ● — —

18-tollised kergmetallveljed ● — —

20-tollised kergmetallveljed — ● ●

Panoraamkatus — — ●

Kõigi mudelite standardvarustuses: • Esilaternate automaatlülitus • Esilaternate pesurid • Heliisolatsiooni ja UV-
kaitsega esiklaas • Vihmaandur • Katusereelingud • Katusespoiler • Haiuim-antenn

 
Istmed/Viimistlus

Nahkkattega rool ● ● ●

Soojendusega rool — ● ●

Kangast istmekatted ● — —

Kunstnahast istmekatted — ● ●

10 suunas elektr. reguleeritav juhiiste (nimmetoega) ● ● ●

Juhiistme mäluga ühendatud automaatkallutusega küljepeeglid — ● ●

4-suunaliselt elektriliselt reguleeritav kaasreisija iste — ● ●

60/40 kokkuklapitavad tagaistmed ● ● ●

Soojendusega esiistmed ● ● ●

Tagaistme soojendus, vasak- ja parempoolne — ● ●

Kõigi mudelite standardvarustuses: • Esiistmete reguleeritavad peatoed • Tahapoole kallutatavad tagaistmed 
• Ühe liigutusega kokkuklapitavad tagaistmed • Reguleeritavad tagumised peatoed • Taskud mõlema esiistme 
seljatugedes

 
Mugavus

Nutikas sisenemis- ja käivitussüsteem ● ● ●

Elektriline tagaluuk ● ● ●

Laadimiskaabel, 5 meetrit ●*1 ●*1 ●*1

Soojuspump ● ● ●

Kõigi mudelite standardvarustuses: • Elektrilise tõstukiga külgaknad*2 • Tualettpeeglid katte ja LED-lampidega 
( juhile ja kõrvalreisijale) • LED sisevalgustid (ees ja taga) • Eesmised LED kohalambid • Pakiruumi LED-lamp  
• Laegas keskkonsoolis • 2 eesmist topsihoidjat • Tagaistme käetugi koos kahe topsihoidjaga • Uksetaskud koos 
pudelipesadega (kõigil külgustel) • Pakiruumi kate • Rehviparanduskomplekt

 
Kliimaseade

2 tsooniga automaatne kliimaseade ● ● ●

Kõigi mudelite standardvarustuses: • Tagumine konditsioneeritud õhu väljalaskeava • Soojendusega 
küljepeeglid • Esiklaasipuhastite soojendus • Tagaklaasi soojendus

SOLTERRA
Limited Touring Touring +

 
Meelelahutus ja navigatsioon

12,3-tolline multimeediaekraan navigatsiooni- ja helisüsteemiga ● ● ●

6 kõlarit ● — —

10 Harman/Kardon kõlarit + bassikõlar + 8 kanaliga võimendi — ● ●

SUBARU Care*3 ● ● ●

Apple CarPlay (saadaval ka traadita ühendus)/Android Auto Infotainment 
System ● ● ●

12 V pistikupesa (keskpaneelil) ● ● ●

Juhtmevaba laadija — ● ●

Kõigi mudelite standardvarustuses: • Hääletuvastussüsteem • Andmesidemoodul (DCM) • Kaks USB C porti 
(ainult toide, keskpaneelil) • Kaks USB C voolupesa keskkonsooli taga (vaid laadimiseks) • USB A port (heli, 
hoiulaekas)

 
Juhtimisseadmed

7-tolline TFT LCD näiduekraan ● ● ●

Muudetava kõrguse ja kaldega roolisammas ● ● ●

Pööratav käiguvahetuslüliti ● ● ●

Labalülitid (regenereerimispidur) ● ● ●

 
Juhtimine

Sõidurežiimi valimine (ECO/Normal/Power) ● ● ●

2 režiimiga X-Mode ● ● ●

Ühe pedaaliga ajam ● ● ●

Sõiduki stabiilsuskontroll ● ● ●

Haardumise kontroll ● ● ●

Nõlvaltstardiabi süsteem ● ● ●

Kõigi mudelite standardvarustuses: • Mäest laskumise abisüsteem • Elektrooniline seisupidur • Automaatne 
elektriline seisupidur

 
SUBARU Safety Sense

Kokkupõrke-eelne ohutussüsteem ● ● ●

Sõiduraja jälgimise abi ● ● ●

Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus ● ● ●

Dünaamiline radariga varustatud püsikiirusehoidja ● ● ●

Kohanduv kaugtulede süsteem ● ● ●

Liiklusmärkide abisüsteem ● ● ●

Avariipeatamise süsteem ● ● ●

 
Turvalisus

Parkimise abipidur ● ● ●

Pimeala monitor ● ● ●

Tagurpidi väljasõidu hoiatussüsteem ● ● ●

Turvaline väljumisabi ● ● ●

Digitaalne sisepeegel ● ● ●

Panoraamvaate monitor ● ● ●

Juhimonitor ● ● ●

Kõigi mudelite standardvarustuses: • Eesmised istmepadja turvapadjad • Eesmised turvapadjad • Külgmised 
turvapadjad • Turvakardinad • Võtmega deaktiveeritav kõrvalistuja turvapadi • ISO-FIX ühilduvad turvatooli 
kinnitused (ühildub i-suuruses lapseistmetega) • Hädapiduri signaal • Koormuspiirikutega eesmised turvavööde 
eelpingutid • Tagumiste turvavööde eelpingutus ja koormuspiirikud äärmistel istekohtadel • Tagumised 3-punkti 
turvavööd igale istekohale 

*1 Režiim 3 Tüüp 2 32 A.
*2 Automaatne üles/alla funktsioon
*3 Tuleb sõlmida teenustelepingud. Teenuse kät tesaadavus on riigiti erinev. Täpse teabe saamiseks võtke ühendust 

kohaliku volitatud Subaru edasimüüjaga.

MÕÕTMED
(mm)

14 15



subaru nordic ab 
Tr ük i t ud Ro o t s i s  (ma i  2022)  
S924120 EE

subaru.ee


