


Sukurti drąsiems ir ryžtingiems vairuotojams, SUBARU automobiliai leidžia išbandyti naujas 
gyvenimo galimybes. Šiame nuostabiame, nenuspėjamame pasaulyje gali bet kada užklupti 
nepalankios aplinkybės, todėl vairuotojams reikalingas pasitikėjimas, saugumo jausmas ir 
vidinė ramybė – visa tai suteikia SUBARU FORESTER. Šis SUV visureigis užtikrina išskirtinį 
vairuotojo, važiuoklės bei kelio ryšį ir leidžia tikrove paversti svajones,  tikslus ir troškimus, kad 
ir kokios nepalankios būtų aplinkybės.

DIDŽIULĖS GALIMYBĖS 
LEIDŽIA IŠBANDYTI VISKĄ 
IR ATRASTI NAUJAS VIETAS

Automatinė transmisija

„X-Mode“

Visų varomųjų ratų sistema

„EyeSight“
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RIMTESNIEMS TIKSLAMS 
– RIMTESNĖS PRIEMONĖS
Norint nukeliauti aukščiau ar pasiekti tolimesnį tikslą, kartais reikia 
sukaupti vidines galias ir įgyti antrąjį kvėpavimą. X-MODE kaip tik 
ir yra tas FORESTER „antrasis kvėpavimas“, kurio prireiks įveikiant 
sunkiausias kliūtis.

X-MODE ir nusileidimo kontrolės  
funkcija

Prošvaisa – ne kliūtis nuotykiams

X-MODE įkūnija papildomas galimybes, kuriomis 
naujojo FORESTER vairuotojai galės naudotis 
beveik visuose keliuose. Paspaudus mygtuką, 
X-MODE ima kontroliuoti variklio veikimą, 
transmisiją, visų varomųjų ratų sistemą, stabdžius 
ir kitus komponentus, kad saugiai bei patikimai 
įveiktumėte prastus kelius ir slidžius paviršius. O jei 
tenka leistis stačia nuokalne, nusileidimo kontrolės 
funkcija užtikrina pastovų ir kontroliuojamą greitį, 
kad vairuotojas galėtų daugiau dėmesio skirti 
vairavimui, o ne nuolatiniam stabdymui, ir taip 
lengviau įveikti pačias stačiausias kalvas.

FORESTER sukurtas taip, kad neįstrigę ar 
nepažeidę automobilio įveiktumėte seklumas, 
akmenis, kelmus ir kitas kliūtis, kurių gali pasitaikyti 
kelyje. Kuo kliūtis stambesnė, tuo didesnio 
užvažiavimo ir nuvažiavimo kampo reikia, kad 
nebūtų apgadintas priekinis ar galinis buferis. 
Abu šie FORESTER kampai buvo optimizuoti, 
o jo prošvaisa maksimaliai padidina ir išilginio 
pravažumo kampą, todėl tikimybė „pakibti“ ant 
kliūties dugnu itin maža.

220 mm

Privažiavimo  
kampas

Užvažiavimo  
kampas

Nuvažiavimo  
kampas

Minimali  
prošvaisa
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ILGIEMS DAIKTAMS IR 
ILGIEMS SAVAITGALIAMS
FORESTER gerai parengtas jūsų gyvenimo kaleidoskopui – 
pradedant suplanuotomis atostogomis ir baigiant spontaniškais 
apsilankymais gamtoje. Plačiame bagažo skyriuje be vargo tilps 
keturi stambūs lagaminai ir net griozdiška nuotykių įranga, o elektra 
valdomos bagažo skyriaus durys*, platesnės durų angos ir žemesni 
šoniniai slenksčiai padės lengviau įkrauti ar iškrauti bagažą. Jei 
reikia pervežti ilgesnius daiktus, galima nulenkti 60/40 santykiu 
padalijamas galines sėdynes.

*XE
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VISŲ SALONO 
ELEMENTŲ DARNA
FORESTER viduje jus ir jūsų keleivius apgaubs moderni ir 
komfortiška aplinka. Salone pakankamai erdvu, o įvairios 
priemonės padės jo erdve patogiai naudotis. Kiekvienos 
naudingos detalės vieta FORESTER salone yra parinkta 
apgalvotai, kad atitiktų jūsų įpročius bei poreikius. Išmoningai 
suprojektuotame ir erdviame FORESTER salone paprasčiau atlikti 
reikiamus veiksmus, o vairuoti tokį automobilį daug patogiau.
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Išsirengę į kelionę, nebūtinai viską turite palikti namuose. FORESTER 
suteiks jums technologijas, kurios neblaško, nes yra intuityviai suprantamos 
ir paprastai naudojamos. FORESTER padeda palaikyti ryšį su pasauliu – 
informacijos ir pramogų, navigacijos ir garso sistemas galite valdyti liesdami 
ekraną arba spaudydami ant vairaračio įrengtus valdiklius. O kadangi galite 
prijungti išmanųjį telefoną arba „iPhone“, niekada neliksite be savo bičiulių 
draugijos ar mėgstamos muzikos.

T YRINĖKITE  SAVO PASAULĮ

* XE

Galinio vaizdo kamera
Vairuotojui įjungus atbulinės eigos pavarą, kameros realiuoju laiku 
fiksuojamas spalvotas vaizdas pasirodo prietaisų skydelio ekrane 
kartu su nurodymais, kaip atlikti manevrą statant automobilį.

2Šoninio vaizdo perdavimo įrenginys*
Šoninio vaizdo perdavimo įrenginys daugiafunkciame ekrane 
projektuoja šoniniame veidrodėlyje iš keleivio pusės įmontuotos 
kameros užfiksuotą vaizdą, todėl sumažėja akloji zona, taip pat 
tampa gerokai lengviau pastatyti automobilį  gatvėje.

1

Aukštos klasės daugiafunkcis ekranas
Visa FORESTER reikalinga informacija rodoma neįtikėtinai 
raiškiame daugiafunkciame centriniame ekrane. Jūs patys galite 
nuspręsti, kokie pranešimai turėtų būti rodomi ekrane. Rodmenis 
lengvai matys ne tik vairuotojas, bet ir keleiviai.

3 Jutiklinis ekranas
Jutikliniame ekrane paprasta pasirinkti muzikos kūrinį – taip pat 
kaip išmaniajame telefone. Tiesiog prijunkite išmanųjį telefoną 
per Bluetooth® arba USB prievadą ir galėsite rinktis muzikos kūrinį 
jutikliniame ekrane.

4

5 Navigacijos sistema*
Pažangioji navigacijos sistema pateikia reikiamas nuorodas 
sparčiau bei efektyviau, taip pat turi patogią balso pranešimų 
funkciją. Žemėlapiai nemokamai atnaujinami trejus metus.
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Nedaugelis kitų SUV visureigių kelia tiek pasitikėjimo ir paklūsta vairo judesiams kaip FORESTER, ir pagrindinė to 
priežastis glūdi jo viduje. Tai – SUBARU BOXER variklis. Horizontalios opozicinės konfigūracijos SUBARU BOXER 
variklio stūmokliai išdėstyti 180 laipsnių kampu, tad variklis yra žemesnis ir plokštesnis nei kitų tipų varikliai.  
Šio variklio ir apskritai automobilio svorio centras yra arčiau kelio, o pusiausvyra – geresnė. Be to, priešingomis 
kryptimis judantys stūmokliai mažina vibraciją.

DIDŽIAUSIAS GALINGUMAS:  
150 AG (110 kW) / 6200 aps./min 
DIDŽIAUSIAS SUKIMO MOMENTAS:  
198 Nm (20,2 kgfm) / 4200 aps./min 
VIDUTINĖS DEGALŲ SĄNAUDOS:  
7,4 l/100 km* (Lineartronic),  
VIDUTINĖ CO2 EMISIJA:  
168 g/km* (Lineartronic),  

SUBARU BOXER  
2,0 LITRŲ DOHC BENZININIS

Didesnis stabilumas Ilgaamžiškumas
Kadangi variklis plokštesnis, o jo padėtis yra žemesnė 
važiuoklės atžvilgiu, SUBARU FORESTER yra stabilesnis 
ir atsparesnis šoniniam judėjimui nei kitų konstrukcijų 
automobiliai.

Plokščiai variklio konstrukcijai būdingas tvirtumas ir 
pusiausvyra, lemianti mažesnę vibraciją nei V tipo ar 
vienaeiliuose varikliuose, todėl šis variklis yra patvaresnis ir 
patikimesnis.

*Degalų sąnaudos ir CO2 emisijos pagal reglamentus EB 715/2007*2017/1347AG (WLTP).

FORESTER įrengta pažangi priekinė ir galinė pakaba, užtikrinanti tikslų valdymą 
bei pravažumą važiuojant įvairiausiais paviršiais ir esant įvairioms sąlygoms. 
Spyruoklių standis ir amortizavimo geba priderinti lygiems ir nelygiems 
paviršiams, todėl FORESTER yra tikrai universalus automobilis. 

FORESTER kontrolė lemia pasitikėjimą, o stabilumas – veržlumą. Kaip ir 
kitų SUBARU, FORESTER teikiamo išskirtinio pasitikėjimo pagrindas – tai iš 
esmės stabili simetriškoji visų varomųjų ratų sistemos konstrukcija ir puikiai 
subalansuotas BOXER variklis. Ši sistema visą laiką perduoda variklio galią 
keturiems ratams, todėl automobilis geriau valdomas visuose keliuose, net 
kai oro sąlygos ypač prastos. Puikią šoninę pusiausvyrą ir valdymo tikslumą 
lemia tai, kad pagrindiniai sistemos komponentai išdėstyti išilgai, o dėl žemo 
svorio centro vairuoti tokį automobilį ypač malonu. Unikalios simetriškosios 
visų varomųjų ratų sistemos savybės suteikia neįtikėtinų valdymo galimybių ir 
leidžia išvengti kelyje tykančių pavojų.

PAKABA

SIMETRIŠKOJI VISŲ 
VAROMŲJŲ RATŲ SISTEMA

TECHNOLOGIJA, KURIA GALITE PASITIKĖTI

TECHNOLOGIJA, KURIA GALITE PASITIKĖTI

SUBARU BOXER 
VARIKLIS
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FORESTER su „Lineartronic“ transmisija išsiskiria įkvepiančia reakcija ir efektyvumu. Išlaikydama optimalų variklio sūkių skaičių ir 
parinkdama geriausią pavaros perjungimo laiką, ši unikali transmisija maksimaliai padidina degalų naudojimo efektyvumą. Veikiant 
naujiems perjungimo valdikliams, automobilis rieda lengvai ir sklandžiai, tiksliau reaguodamas į SUBARU BOXER variklio išvystomą 
galią. Be to, spaudžiant akceleratorių, transmisijos bepakopio ir pakopinio perjungimo jungtys padeda tiksliau perduoti variklio galią. 
„Lineartronic“ transmisija išilgai sujungta su aktyviojo sukimo momento paskirstymo visų varomųjų ratų sistema, kuri, atsižvelgdama į 
traukos sąlygas, nuolat kontroliuoja sukimo momento paskirstymą priekiniams bei galiniams ratams.

Naudodamiesi SI-DRIVE sistema galite akimirksniu pasirinkti važiavimo režimą pagal 
savo vairavimo stilių. Pasirinktas režimas nurodomas daugiafunkciame ekrane. 
SI-DRIVE įgalina pasinaudoti visais simetriškosios visų varomųjų ratų sistemos ir 
BOXER variklio privalumais. Jūs galite pasirinkti degalų sąnaudų taupymo režimą 
INTELLIGENT arba įprastą SPORT režimą.

SI-DRIVE

Šis režimas skirtas degalų sąnaudoms sumažinti 
važinėjant miesto gatvėmis arba važiuojant ilgą 
atstumą greitkeliu. Reakcija į akceleratoriaus 
pedalo paspaudimą nėra tokia sparti, tačiau variklio 
galia išlieka didelė. ECO matuoklis rodo tikslias 
degalų sąnaudas.

Intelligent

Jei atsižvelgiant į eismo sąlygas reikia dažnai lenkti 
ir greitai įsibėgėti, geriausia rinktis SPORT režimą. 
Reakcija į akceleratoriaus pedalo paspaudimą 
tampa spartesnė, o didesnis sukimo momentas 
lemia didesnę variklio galią, esant mažesniems 
sūkiams.

Sport

„LINEARTRONIC“ IR AKTYVIOJO 
SUKIMO MOMENTO PASKIRSTYMO VISŲ 
VAROMŲJŲ RATŲ SISTEMA

TECHNOLOGIJA, KURIA GALITE PASITIKĖTI
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SUBARU tiki VISAPUSE SAUGA, kurios svarbią dalį sudaro sauga siekiant išvengti 
susidūrimų, todėl dedame visas pastangas rūpindamiesi, kad nelaimė neįvyktų. Štai 
kodėl sukūrėme „EyeSight“*1 – naujovišką SUBARU pagalbinę vairavimo sistemą. 
„EyeSight“, tarsi antroji pora kelią stebinčių akių, naudoja dvi stereokameras, 
fiksuojančias trimačius spalvinius vaizdus su beveik žmogaus akiai prilygstančia 
vaizdų atpažinimo geba. Iš abiejų kamerų vaizdų tiksliai nustatydama pavidalą, 
greitį ir atstumą, sistema aptinka ne tik automobilius, bet ir motociklus, dviračius 
bei pėsčiuosius. Pastebėjusi galimą pavojų, sistema įspėja vairuotoją ir prireikus net 
įjungia stabdžius, kad padėtų išvengti nelaimės. Šios „EyeSight“ saugos užtikrinimo 
funkcijos palengvina vairuotojo naštą ir sustiprina FORESTER važiuojančių saugumo 
jausmą.

GERIAUSIA PASAULYJE SUBARU
PAGALBOS VAIRUOTOJUI TECHNOLOGIJA
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PAGALBA VAIRUOTOJUI

SUSIDŪRIMO PREVENCIJA

2. Vingiavimo juostoje ir išvažiavimo  
iš juostos įspėjimas
Jei vairuojate ir dėl nenumaldomo nuovargio 
imate vingiuoti ar krypti iš važiavimo juostos, 
ši įspėjimo funkcija padeda išlikti budriam 
– pasigirsta garso signalas ir ima žybsėti 
indikatorius. Vingiavimo juostoje įspėjimo 
funkcija veikia tik važiuojant apie 60 km/h ar 
greičiau. Važiuojant maždaug 50 km/h ar greičiau 
ir atsitiktinai priartėjus bei kirtus važiavimo 
juostos ribą be posūkio signalo, ši funkcija įjungia 
garso signalą ir žybsintį indikatorių dar prieš tai, 
kai jūs iškrypstate iš juostos.

1. Adaptyvusis pastovaus greičio palaikymas
„EyeSight“*1 ne tik išlaiko vairuotojo nustatytą greitį 
kaip įprastos pastovaus greičio palaikymo sistemos. 
Aptikusi kitą automobilį priekyje, adaptyviojo 
pastovaus greičio palaikymo sistema pakoreguoja 
greitį taip, kad atstumas iki priekyje važiuojančio 
automobilio nekistų, t. y. sistema stebi atstumą ir 
greičių skirtumą. Sistema valdo variklio, transmisijos 
ir stabdžių veikimą priderindama jūsų automobilio 
greitį prie transporto srauto, o automobilio greitis 
gali būti nuo 0 iki 180 km/h. Adaptyviojo pastovaus 
greičio palaikymo sistema, naudojama važiuojant 
automagistralėmis, greitkeliais ir panašiais keliais, 
aptinka priekyje važiuojantį automobilį ir jo stabdžių 
šviesas, todėl gali padėti išlaikyti reikiamą tempą, 
kai tenka važiuoti vis pristabdant intensyvaus eismo 
sąlygomis. Tai labai patogu tolimų kelionių metu.

3. Įspėjimas apie priekyje esančio   
     automobilio pajudėjimą
Kai esate sustoję ir „EyeSight“ nustato, kad eismas 
srautas vėl pajudėjo, įspėjimo apie priekyje 
esančio automobilio pajudėjimą funkcija garso 
signalu ir žybsinčiu indikatoriumi paragina 
vairuotoją važiuoti.

6. Avarinis akceleratoriaus valdymas5. Stabdymo prieš susidūrimą sistema*2

Kai „EyeSight“ aptinka priekyje esančią kliūtį, 
o jūs įjungiate važiavimo pirmyn pavarą, 
automatiškai įjungiamas avarinis akceleratoriaus 
valdymas – pasigirsta keli trumpi pyptelėjimai, 
sužybsi indikatorius, o variklio galia sumažinama 
išvengiant susidūrimo.

Aptikusi gresiantį susidūrimą su priekyje esančiu 
automobiliu ar kita kliūtimi, avarinio stabdymo 
sistema gali įspėti vairuotoją garso signalu ir 
įsižiebusia lempute prietaisų skyde. Jei vairuotojas 
nesiima jokių veiksmų nelaimei išvengti, sistema 
gali automatiškai suaktyvinti stabdžius, kad 
sumažintų smūgio stiprumą arba, jei įmanoma, 
susidūrimo apskritai būtų išvengta. Jei vairuotojas 
pats imasi veiksmų susidūrimui išvengti, jam gali 
padėti suveikusi pagalbinė avarinio stabdymo 
sistema. Jei kyla susidūrimo priekyje pavojus, 
avarinio vairo valdymo funkcija padeda vairuotojui 
staigiai pasukti automobilį ir išvengti susidūrimo.

*1 „EyeSight“ – tai pagalbinė vairavimo sistema, kuri ne visomis aplinkybėmis gali veikti optimaliai. Už saugų bei atsargų vairavimą 
ir eismo taisyklių laikymąsi visada atsako pats vairuotojas. Sistemos efektyvumas priklauso nuo daugelio veiksnių, pavyzdžiui, 
techninės automobilio būklės, oro ir kelio sąlygų. Išsamią informaciją apie „EyeSight“ veikimą ir apribojimus, įskaitant šioje 
brošiūroje paminėtas funkcijas, rasite eksploatacijos instrukcijoje.

*2 Avarinio stabdymo sistema gali suveikti ne visada. Atsižvelgiant į objektų greičių skirtumą, objekto aukštį ir kitas sąlygas, 
„EyeSight“ sistema gali neveikti optimaliai.„EyeSight“ stebėjimo lauko diapazonas (neišmatuotas)

4. Kelio juostos kontrolės sistema
Važiuojant autostradomis, greitkeliais ar panašiais 
keliais, kelio juostos kontrolės sistema per stereo 
kamerą stebi kelio juostos ženklinimą ir nustato, 
kai automobilis nukrypsta iš savo juostos. Esant 
apytiksliai 65 km/h ar didesniam greičiui, ši 
sistema gali padėti kontroliuoti vairą, neleisdama 
nukrypti nuo kelio juostos ir taip užtikrindama 
saugumą.
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PASYVIOJI 
SAUGA

Matomumas

Pažangus saugos paketas: SUBARU  
automobilio gale aptikimo sistema (SRVD)*1 *2

Apvalaus profilio 
rėmo konstrukcija

FORESTER kėbulas pagamintas iš lengvasvorių medžiagų 
siekiant optimalaus automobilio valdymo, tačiau jis 
labai tvirtas ir užtikrina didelį saugumą. Vairuotojo 
ir keleivių saloną supa specialiai sukurtas apvalaus 
profilio rėmas. Stoge, durų statramsčiuose ir grindyse 
sumontuotos labai stiprios sijos, veiksmingai atlaikančios 
ir sugeriančios bet kokio tipo susidūrimo jėgą. Todėl 
važiuodami FORESTER salone jūs esate gerai apsaugoti.

Neįtikėtinai plati perspektyva ir matomumas priekyje bei 
gale leidžia FORESTER vairuotojui gerai orientuotis ir laisvai 
jaustis net siauruose keliuose bei ankštose erdvėse. Deramai 
suprojektavus priekinių statramsčių padėtį ir integruotai 
padalijus langus, akląsias zonas pavyko sumažinti iki 
minimumo. Be to, FORESTER šoniniai veidrodžiai įtaisyti ant 
durų skydų, todėl matymo laukas pastebimai platesnis.

Įtaisyti SRVD sistemos jutikliai perspėja apie jūsų aklosiose 
zonose esančias kitas transporto priemones, kad 
galėtumėte saugiau persirikiuoti. Be to, SRVD perspėja 
apie galimą susidūrimo pavojų, jei kelyje, į kurį įvažiuojate 
atbuline eiga, vyksta eismas.

AKT Y VIOJI 
SAUGA
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Automobilio dinaminio stabilumo sistema

Stabdžiai

Viena iš standartinių kiekvieno FORESTER įrangų 
yra automobilio dinaminio stabilumo sistema 
(VDC), kurios jutikliai leidžia stebėti ir analizuoti, 
ar automobilis laikosi vairuotojo pasirinktos 
trajektorijos. Jei, įveikiant kelio vingį ar aplenkiant 
kliūtį, automobilio stabilumas pakimba ant 
plauko, ši sistema automatiškai  sureguliuoja 
sukimo momento paskirstymą varomiesiems 
ratams, variklio galią ir kiekvieno rato stabdį, kad 
FORESTER pernelyg nenukryptų į šalį.

Visuose SUBARU modeliuose yra 4 jutiklių / 4 kanalų ABS sistema, 
neleidžianti staigiai stabdant užsiblokuoti ratams. ABS sistemą 
papildo elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema ir 
pagalbinė stabdymo sistema, kuri nenumatytais atvejais sukuria 
reikiamą stabdžių slėgį.

Standartinė SUBARU FORESTER įranga apima priekinių sėdynių 
saugos diržus su įtempikliais, patikimai sulaikančius žmones įvykus 
avarijai, ir jėgos ribotuvais, sumažinančiais krūtinės sužalojimo 
pavojų. Visų sėdynių saugos diržai yra tvirtinami trijuose taškuose. 
Siekiant visapusės apsaugos, FORESTER salone yra įrengtos 
priekinės, šoninės saugos oro pagalvės bei šoninės saugos oro 
užsklandos. Be to, ant priekinių sėdynių atlošų sumontuotos 
aktyviosios galvos atramos padeda sumažinti kaklo sužalojimo 
pavojų, nes įvykus avarijai palinksta į priekį, taip apsaugodamos 
sėdinčių žmonių galvas. SUBARU FORESTER užpakalinėse 
sėdynėse įrengti ISOFIX vaikų kėdučių tvirtinimo elementai.

Kiekvienas SUBARU automobilis suprojektuotas ir pagamintas 
siekiant geriausios saugos, kurią padidina ir horizontali BOXER 
variklio konstrukcija. Variklio tvirtinimo elementai suprojektuoti 
taip, kad įvykus susidūrimui iš priekio variklis ir transmisija 
atitrūktų ir slystų po automobilio salonu, o ne į jo vidų.

Pėstieji ir dviratininkai yra labiausiai pažeidžiami eismo dalyviai. 
Atsižvelgiant į tai, SUBARU FORESTER buvo sukurtas taip, kad įvykus 
susidūrimui šie eismo dalyviai kiek įmanoma mažiau nukentėtų. 
Pavyzdžiui, tarp variklio iki jo gaubto priekinės dalies yra didelis 
tarpas, kuris atlieka deformuojamosios zonos funkciją. Pėsčiųjų ir 
dviratininkų apsaugą taip pat padidina smūgius sugeriantys buferiai, 
variklio gaubto tvirtinimo elementai ir priekinio stiklo valytuvai, kurie 
susidūrimo akimirką lengvai nulūžta.

Saugos diržai ir saugos oro pagalvės

FORESTER pelnytai gavo 
5 „Euro NCAP“ žvaigždutes.

Saugi variklio tvirtinimo sistema
Pėsčiųjų apsauga

*1 Vairuotojas visada yra atsakingas už saugų ir dėmesingą vairavimą bei kelių eismo taisyklių paisymą. 
Kad kelionė būtų saugi, nepasikliaukite vien tik automobilio pažangios saugumo sistemos savybėmis. 
Yra šios sistemos atpažinimo funkcijų apribojimų. Daugiau informacijos apie sistemos veikimą ir 
apribojimus rasite vartotojo instrukcijoje. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo prekybos 
atstovą.

*2 XE  

Idealus  
kampas

Per didelis  
posūkio kampas

Per mažas 
posūkio kampas
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6

3

*1 XS / XE 
*2 XL  su priekiniais dienos ir rūko žibintais.

Automatiškai su vairu pasukami 
priekiniai žibintai (SRH); BI-
LED priekiniai žibintai su 
automatiniu lygio reguliavimu ir 
DRL dienos žibintų sistema*1.

1

Rūko žibintai*24

Automatinė greičio palaikymo 
sistema

6

Aliumininiai pedalai9

Trys 12 V elektros lizdai88 kryptimis elektro mechaniškai 
reguliuojama vairuotojo sėdynė*1

7

Automatinė klimato kontrolės 
sistema, 2 zonų

5

Lietaus jutiklis*12

Priekinių žibintų plautuvai3
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MATMENYS (I x P x A): 4610 x 1795 x 1735 mm

VARIKLIS: horizontalus opozicinis, 4 cilindrų DOHC,  
16 vožtuvų, benzininis

DARBINIS TŪRIS: 1995 cm3 

DIDŽIAUSIAS GALINGUMAS: 150 AG (110 kW) / 6200 aps./min. 

DIDŽIAUSIAS SUKIMO MOMENTAS: 198 Nm (20,2 kgfm) / 4200 aps./min.

TRANSMISIJA: Lineartronic, AWD

FORESTER 2.0XL / 2.0XS / 2.0XE

MODELIAI

Crystal Black Silica

KĖBULO SPALVOS

Crystal White Pearl Ice Silver Metallic

Venetian Red PearlSepia Bronze Metallic

Quar tz Blue Pearl

Crystal Black Silica

Dark Grey Metallic

SĖDYNIŲ APDAILA

MĀKSLĪGĀS ĀDAS / AUDUMA APDARE (XL,XS)ODINIAI APMUŠALAI (XE)

Dėl spausdinimo apribojimų spalva gali skirtis nuo pavaizduotų 
šiame leidinyje.

2.0 XE
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Purvasaugiai

Bagažinės įklotas Šoninė apatinė apsauga Užpakalinė apatinė apsauga

Juoda šoninių veidrodžių 
plėvelė

Kilimėliai

Ratų arkos apvadas

Dviračių laikiklis

Metalinė variklio skyriaus 
apsauga

Šuns grotelės

Užpakalinio buferio viršutinė 
apsauga

AKSESUARAI

Nors kiekvienas FORESTER apdovanotas gausia įranga, originaliais 
SUBARU aksesuarais galėsite dar geriau pritaikyti FORESTER 
prie savo gyvensenos ir stiliaus. Originalūs SUBARU aksesuarai 
savo tinkamumu ir kokybe niekuo nesiskiria nuo paties SUBARU ir 
suteiks daugiau patogumų, funkcijų ar išskirtinumo jūsų FORESTER. 
Daugiau informacijos galite rasti interneto svetainėje www.subaru.lt 
arba ją jums suteiks artimiausias SUBARU atstovas.

Tegu jūsų FORESTER būna tikrai jūsų
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„SUBARU Nordic AB“ pasilieka teisę keisti techninius duomenis ir įrangą be išankstinio įspėjimo. Techniniai duomenys 
ir įranga gali būti keičiami atsižvelgiant į vietos sąlygas ir taisykles. Informaciją apie pakeitimus dėl vietos sąlygų galite 
gauti iš jūsų vietovėje veikiančios SUBARU atstovybės. Brošiūroje pavaizduoti automobiliai yra tarptautiniai ir gali būti 
pavaizduoti su įranga, kuri neparduodama Lietuvos rinkoje. Norėdami sužinoti naujausią informaciją, apsilankykite www.
subaru.lt

TECHNINIAI DUOMENYS

MATMENYS

*1 Degalų sąnaudos ir CO2 emisija pagal reglamentus EB 715/2007*2017/1347AG.  *2 Išmatuota taikant VDA metodą (V214).   
*3 Važiuoti parengto automobilio masė priklauso nuo pasirenkamos automobilio įrangos.   

2.0XL / 2.0XS /2.0XE
Lineartronic

Variklis

Tipas 4 cilindrų horizontalus opozicinis,  
keturtaktis benzininis variklis

Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga mm 84,0×90,0

Darbinis tūris cm3 1995

Suspaudimo laipsnis 10,5

Degalų sistema Daugiataškis įpurškimas

Degalų bako talpa litrai 60

Duomenys

Didžiausias galingumas AG(kW)/esant aps./min. 150 (110) /6200

Didžiausias sukimo momentas Nm (kgfm) /esant aps./min 198 (20,2) /4200

Didžiausias greitis km/val. 192

Greitėjimas 0–100 km/val. sek. 11,8

N
E

D
C

Degalų sąnaudos*1

mieste litrai/100 km 9

užmiestyje litrai/100 km 6,4

vidutinės litrai/100 km 7,4

CO2 emisija*1

mieste g/km 205

užmiestyje g/km 146

vidutinės g/km 168

W
LT

P

Degalų sąnaudos*1

low litrai/100 km 12,4

medium litrai/100 km 8,0

high litrai/100 km 7,3

extra-high litrai/100 km 9,2

vidutinės litrai/100 km 8,8

CO2 emisija*1

low g/km 281

medium g/km 180

high g/km 165

extra-high g/km 208

vidutinės g/km 199

Aplinkosaugos klasė Euro6d-TEMP

Matmenys ir masė

Ilgis mm 4610

Plotis mm 1795

Aukštis mm 1735

Atstumas tarp ašių mm 2640

Tarpuratis
priekyje mm 1545

gale mm 1550

Mažiausia prošvaisa mm 220

Bagažo skyriaus tūris*2 
nenulenkus užpakalinių sėdynių litrai 505

nulenkus užpakalines sėdynes litrai 1557

Vietų skaičius žmonės 5

Važiuoti parengto automobilio su vairuotoju masė*3 kg 1605-1649

Bendroji masė kg 2015

Didžiausia leidžiama vilkimo masė kg 2000

2.0XL / 2.0XS /2.0XE
Lineartronic

Transmisija

AWD tipas Aktyvioji sukimo momento  
paskirstymo AWD sistema

Perdavimo skaičius

D Lineartronic 3,581–0,570

1 pavaros 3,581

2 pavaros 2,262

3 pavaros 1,658

4 pavaros 1,208

5 pavaros 0,885

6 pavaros 0,618

Atbulinės 3,667

Varančiosios ašies perdavimo skaičius 3,900

Važiuoklė

Vairo mechanizmas Krumpliaratinis, su elektriniu stiprintuvu

Pakaba
priekyje „McPherson“ statramsčių tipo

užpakalyje Dvigubų skersinių svirčių tipo

Mažiausias apsisukimo skersmuo m 10,6

Stabdžiai
priekyje Aušinami diskiniai

užpakalyje Diskiniai

Padangos/rato dydis 225/60R17, 17×7"J
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STANDARTINĖ ĮRANGA

2.
0X

L

2.
0X

S 

2.
0X

E 

Lineartronic

Išorė
BI-LED priekiniai žibintai su automatiniu lygio reguliavimu ir DRL 
dienos žibintų sistema − l l

Halogeniniai priekiniai žibintai l − −

Priekiniai rūko žibintai su automatine dienos šviesos funkcija l − −

Priekiniai rūko žibintai − l l

Automatiškai su vairu pasukami priekiniai žibintai (LED), kurie 
tiksliau apšviečia kelią − l l

Išlendantys priekinių žibintų plautuvai l l l

Galiniai rūko žibintai l l l

Elektromechaniškai užlenkiami durų veidrodžiai l l l

Nuo UV apsaugantys langai – priekinis, priekinis ir galinis 
šoniniai

l l l

Tamsinti galinių durų langų, šoninių galinių langų ir galinio lango 
stiklai − − l

Su pertrūkiais veikiantis galinio lango valytuvas l l l

Priekinis sportinio stiliaus buferis l l l

Aliuminio lydinio ratlankiai 17" 17" 17"

Stogo bagažinės skersiniai l l l

Stogo aptakas l l l

Ryklio peleko formos antena l l l

Sėdynės ir apdaila

Odinis vairaratis ir pavarų perjungimo svirties antgalis l l l

Šildomas vairaratis l l l

Juodos odinės sėdynės − − l

Šildomos priekinės sėdynės l l l

Šildomos užpakalinės sėdynės l l l

Mechaninis vairuotojo sėdynės kėliklis l − −

8 kryptimis elektromechaniškai reguliuojama vairuotojo sėdynė − l l

Sėdynės nustatymo atminties funkcija (tik vairuotojo sėdynės) − − l

60/40 santykiu padalytas nulenkiamas užpakalinių sėdynių 
atlošas

l l l

Vienu jungiklio paspaudimu nulenkiamas užpakalinių sėdynių 
atlošas

l l l

Kišenė sėdynės atloše − − l

Kišenės priekinių sėdynių atlošuose (tik priekyje sėdinčio 
keleivio pusėje)

l l −

2.
0X

L

2.
0X

S 

2.
0X

E 

Lineartronic

Komforto įranga

Elektromechaniniai durų langų stiklų kėlikliai*1 l l l

Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu l l l

Beraktė atidarymo sistema ir variklio paleidimo mygtukas su 
vairuotojo sėdynės padėties įsiminimo funkcija − − l

Vienu spustelėjimu veikianti posūkio signalo svirtis l l l

Skaitymo lemputės l l l

Bagažo skyriaus apšvietimo lemputė l l l

Kosmetiniai veidrodėliai (priekyje) l l l

Dėklas centre l l l

Daiktadėžė centre l l l

Puodelių laikikliai priekyje ir gale l l l

Kišenės su butelių laikikliais visose duryse l l l

Degalų bako dangtelio atidarymo svirtis salone l l l

Trys 12 voltų lizdai (prietaisų skyde, centrinėje daiktadėžėje ir 
bagažo skyriuje)

l l l

Elektra valdomos bagažo skyriaus durys − − l

4 krovinių tvirtinimo kabliukai l l l

Bagažo tvirtinimo kabliukai l l l

Ištraukiamas bagažo skyriaus uždangalas l l l

Klimato kontrolės sistema
2 zonų automatinė klimato kontrolės sistema l l l

Šildymo sistemos ortakiai gale l l l

Šildomi priekinio lango valytuvai l l l

Lietaus jutiklis − l l

Šildomi durų veidrodžiai l l l

Priekinio ir šoninių langų šildytuvai l l l

Elektrinis galinio lango šildytuvas su laikmačiu l l l

Pramogų ir navigacijos sistema
1 CD AM/FM DAB stereosistema, 7 col. informacinis jutikl. 
ekranas*2 ir 6 garsiakalbiai

l l −

Navigacijos sistema su SD kortele, 1 CD AM/FM DAB 
stereosistema*2 ir 6 garsiakalbiai − − l

3 metų trukmės žemėlapių naujinimas automobiliuose su 
navigacijos sistema − − l

Vairaratis su audiosistemos valdikliais l l l

Bluetooth® laisvųjų rankų sistema l l l

USB ir atskiro garso įrenginio prijungimo lizdas l l l

Užpakalinė vaizdo kamera l l l

2.
0X

L

2.
0X

S 

2.
0X

E 

Lineartronic

Valdikliai / prietaisai

Aukštos klasės daugiafunkcis ekranas*3 l l l

Reguliuojamo posvyrio kampo teleskopinė vairo kolonėlė l l l

Pavarų perjungimo svirtelės l l l

Adapt. pastov. greičio palaik. sistema l l l

Aliumininiai pedalai l l l

Pagalbinės važiavimo sistemos

SI-Drive (SUBARU Intelligent Drive) 2 režimai 2 režimai 2 režimai

STOP/START sistema su išjungimo mygtuku l l l

„X-Mode“ režimas l l l

Nusileidimo nuokalne kontrolės funkcija l l l

Automobilio dinaminio stabilumo sistema su išjungimo mygtuku l l l

Vilkimo VDC sistema l l l

Automatinis užpakalinės pakabos aukščio reguliavimas l l l

Saugos įranga
„EyeSight“ sistema (autom. stabd., adapt. pastov. greičio 
palaikymo, automobilio priekyje pajudėjimo įsp., išvaž. iš juostos 
ir vingiavimo juostoje įspėjimo, avarin. akceler. valdymo sistema)

l l l

Subaru automobilio gale aptikimo sistema (SRVD) − − l

Šoninio vaizdo perdavimo įrenginys − − l

Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos oro pagalvės l l l

Vairuotojo ir keleivio šoninės saugos oro pagalvės l l l

Priekinės ir šoninės saugos oro užsklandos l l l

Vairuotojo kelių srities saugos oro pagalvė l l l

Šoniniai durų sutvirtinimo strypai (priekyje ir gale, abiejose 
pusėse)

l l l

Vairo kolonėlės atraminis skersinis l l l

Aktyvūs vairuotojo ir priekinio keleivio pogalviai l l l

5-ių sėdėjimo vietų galvos atramos l l l

Įspėjimo apie neprisegtus saugos diržus visose 5-iose sėdėjimo 
vietose sistema

l l l

Priekiniai saugos diržai su įtempikliais ir apkrovos ribotuvais l l l

Vairuotojo ir priekinio keleivio saugos diržų laikiklių aukščio 
reguliavimas

l l l

Trijuose taškuose tvirtinami visų 5-ių sėdėjimo vietų saugos 
diržai

l l l

4 jutiklių / 4 kanalų ABS su elektroniniu stabdymo jėgos 
paskirstymu

l l l

Pagalbinė stabdymo sistema l l l

Stabdžių veikimo koregavimo sistema l l l

ISO-FIX vaikiškų kėdučių tvirtinimo ąsos l l l

Užpakalinių abiejų pusių durų užraktų blokatoriai l l l

Variklio imobilizatorius l l l

*1 Vairuotojo langas turi automatinę pakėlimo ir nuleidimo funkciją su apsauga nuo pirštų suspaudimo.
*2 Su 7 col. įstrižainės VGA centriniu ekranu.
*3 4,3 col. įstrižainės LCD ekranas, rodantis degalų sąnaudas, degalų taupymo rezultatus, aktyviosios saugos rodiklius, laikrodį / lauko temperatūrą, savaiminę patikrą ir kt.
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