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Solterra. 100 % Subaru. 100 % sähköinen. 

KÄYTÄNNÖLLISYYTTÄ ARKEEN
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). Lisäksi Solterra voi vetää 750 kg perävaunumassaa.

TURVALLISUUS ON VAKIONA
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.

TURVALLINEN OMISTAA
Subaru on suunniteltu palvelemaan vuosia. Kuten kaikissa Subaruissa, Solterrassa on 3 vuoden 
tai 100 000 km takuu ja 3 vuoden Subaru Assistance -palvelu. Akusto on suunniteltu niin, että 
sen kapasiteetista on käytössä kymmenenkin käyttövuoden jälkeen vielä 90 %.

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.

Symmetrisen 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.



AKUISSA RIITTÄÄ VIRTAA
Enää ei tarvitse valita Subarun ainutlaatuisten vahvuuksien tai sähköisen voimalinjan välillä. Solterrassa 
voit valita molemmat. Auton akkujen arvioidaan riittävän lähes 400 km matkaan (WLTP). Kotilatauksella 
akut voidaan ladata kuudessa ja puolessa tunnissa ja 150 kW pikalaturi lataa akun 20-80 % 19 minuutissa.

KORKEIN VARUSTELUTASO
Subaru on aina runsaasti varusteltu auto. Solterra-mallistossa on kolme varusteversiota. Lisäksi valittavana 
on seitsemän värivaihtoehtoa. Jo perusversioon kuuluu paljon varusteita ja se sisältää kaiken, jota Subarun 
omistajat ovat tottuneet autoltaan vaatimaan. Nyt tämä tulee tarjolle uuden sukupolven sähköautoon.

NELIVETO, JOSSA X-MODE VAKIONA
Solterra erottuu 22 cm maavaransa ja Subarun symmetrisen nelivedon ansiosta. Solterrassa nämä ominaisuudet 
saavutetaan kahden yhtä voimakkaan moottorin avulla. Toinen moottoreista sijaitsee edessä, toinen takana. 
Vetoakselit ovat kaikki saman mittaisia niin kuin symmetrisessä Subaru-järjestelmässä on totuttu. Myös Subarun 
X-Mode pitoavustimesta saadaan paras hyöty irti sähkömoottoreiden välittömän voimantuoton ansiosta.
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VÄRIVAIHTOEHDOT

Precious MetalEmotional Red

Harbor Mist Grey Pearl / Black Mica

Black Mica

Harbor Mist Grey Pearl Platinum White Pearl Mica

Dark Blue Mica

TEKNISET TIEDOT

SOLTERRA

Limited / Touring

Moottori

Moottori  218 hv (E80+T80 kW)

Akun koko 71.4 kWh

Suorituskyky

Huippunopeus suurimmalla vaihteella 160 km/h

Voimansiirto  AWD

Ympäristöluokka Sähköinen

Kiihtyvyys (0–100 km/h) 7.6 s

Toimintamatka (WLTP)  378-415 km

AC-lataus (latausasema) 6.6 kW/ 6,5 h (20%-80%)

DC-lataus (pikalataus) 150 kW / 20 min (20%-80%)

Mitat ja paino

Pituus mm 4690

Leveys mm 1860

Korkeus (sis. kattokiskot) mm 1650

Akseliväli mm 2850

Maavara mm 210.9

Tavaratila VDA: 475 l

Matkustajamäärä 5

Omapaino + kuljettaja*1 kg 2100

Vetopaino (Jarrullinen) kg 750

Kori

Jarrut
Edessä Jäähdytetyt levyjarrut

Takana Jäähdytetyt levyjarrut

Renkaat
Limited 235/60R 18 

Touring 235/50R 20

Subaru eCare -yhteys

Sovelluksella ohjattavissa

Matkustamon esilämmitys ja jäähdytys
Toimintamatka

Akun tila
Latausaikataulu

Sisä-/ulkolämpötila
Lukituksen ohjaus

Löydä latausasema

*1 Omapaino vaihtelee varustetason mukaan

VAKIOVARUSTELU

Limited Touring - Limited varusteiden lisäksi

18” alumiinivanteet 20” alumiinivanteet

12.3” multimedianäyttö, langaton älypuhelinyhteys (Apple 
CarPlay, Android Auto, Cloud Navigation) 6 kaiutinta

Sävylasit

Subaru Safety Sense Over-the-Air -päivityksillä, törmäysvaroitin, 
hätätilanteiden ohjausavustin, liikennemerkkitunnistin, 
kuolleenkulman avustin, kaistanvaihtoavustin, adaptiiviset 
kaukovalot, kuljettajan valvontajärjestelmä, 360° 
panoraamaperuutuskamera

Langaton puhelimen lataus

Energiaa säästävä lämpöpumppu Synteettinen musta nahkaverhoilu

Laadukas musta kangasverhoilu 8 suuntaan sähköisesti säätyvä muistilla varustettu kuljettajan 
istuin. Myös sivupeilit säätyvät

8 suuntaan sähköisesti säätyvä kuljettajan istuin 4 suuntaan sähköisesti säädettävä matkustajan istuin

Istuinlämmitys edessä Lämmitettävät takaistuimet

Parkkitutkat edessä ja takana. Automaattinen pysäytystoiminto Ohjauspyörän lämmitys

Sähkötoiminen takaluukku Sisätilan tunnelmavalaistus

Akun esilämmitys Sisääntulovalot

Harman/Kardon premium-stereo, erillinen subwoofer ja ulostulo

Touring+ – Lisänä Touringiin

Panoraamalasikatto


