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הדרך,  תנאי  ברכב,  והשימוש  הנהיגה  מאופי  מושפעת  והיא  היות  לעיל  מהמצוין  שונה  להיות  עשויה  בפועל  הדלק  צריכת  כי  יודגש 
את  לשפר  ו/או  לשנות  הזכות  את  לעצמה  שומרת  החברה  המכירות.  לנציג  לפנות  נא  נוסף,  למידע  נוספים.  ומגורמים  האוויר  מזג 
ט.ל.ח. בלבד.  להמחשה  התמונות  הרכב,  של  המלאה  האחריות  חוברת  לתנאי  בכפוף  מוקדמת.  הודעה  ללא  הרכב  אביזרי  ו/או  מפרטי 
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THE ALL NEW

x פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור
7 כריות אוויר

 מערכת בקרת סטייה מנתיב
 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 בלימה אוטומטית בעת חירום
 ניטור מרחק מלפנים

 בקרת שיוט אדפטיבית

 זיהוי הולכי רגל
 זיהוי דו גלגלי

 זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 זיהוי תמרורי תנועה

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 זיהום מזעריזיהום מרבי

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
396/397NEW FORESTER7
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רמת האבזור הבטיחותי
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SPORT פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור
7 כריות אוויר

 מערכת בקרת סטייה מנתיב
 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 בלימה אוטומטית בעת חירום
 ניטור מרחק מלפנים

 בקרת שיוט אדפטיבית

 זיהוי הולכי רגל
 זיהוי דו גלגלי

 זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 זיהוי תמרורי תנועה

מקרא
 מערכת מותקנת בדגם הרכב

 מערכת אופציונאלית להתקנה
 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

 תקן זיהום FORESTER לפי תקן EPA : *נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. **הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.    
7 לפרטים: www.subaru.co.ilרמת האבזור הבטיחותי  12דרגת זיהום אוויר 

מדד זיהום אוויר**נתוני צריכת דלק* )ליטר/100 ק"מ(דגם
NEW FORESTERקבוצה 7.212בינעירוני9עירוני



FORESTER XFORESTER SPORT דגם
 מנוע
 FB25 FB25דגם
 שטוח, 4 בוכנות, אטמוספרי בנזין שטוח, 4 בוכנות, אטמוספרי בנזיןסוג

 DOHC גל זיזים עילי כפול, 16 שסתומים DOHC גל זיזים עילי כפול, 16 שסתומים 
94x9094x90קדח x מהלך )מ"מ(

24982498נפח מנוע )סמ"ק(
12.012.0יחס דחיסה

 DI הזרקת דלק ישירה DI הזרקת דלק ישירהמערכת דלק
6363מיכל דלק )ל'(

 ביצועים
5,800/1825,800/182הספק מירבי )כ"ס/סל"ד(

4,400/24.34,400/24.3מומנט מירבי )קג"מ/סל"ד(
207207מהירות מקסימלית )קמ"ש(

9.39.3האצה 0-100 )ש'(
 צריכת דלק

12.212.2משולב )ק"מ/ל'(
 הנעה
הנעה כפולה קבועה עם חלוקת מומנט אקטיבית 4x4הנעה כפולה קבועה עם חלוקת מומנט אקטיבית 4x4סוג

 מידות
4,6254,625אורך )מ"מ(
1,8151,815רוחב )מ"מ(
1,7301,730גובה )מ"מ(

 2,670 2,670בסיס גלגלים )מ"מ(
220220מרווח גחון )מ"מ(

22.922.9זווית גישה )מעלות(
24.624.6זווית נטישה )מעלות(

19.619.6זווית בטן )מעלות(
520520נפח תא מטען )ל'(

1,7751,775נפח תא מטען )ל'( - מושבים אחוריים מקופלים
1,5831,610משקל עצמי )ק"ג(

 תיבת הילוכים
CVT אוטומטית רציפה, 7 יחסי העברה קבועיםCVT אוטומטית רציפה, 7 יחסי העברה קבועיםסוג

D 3.600-0.5123.600-0.512יחס העברה במצב
3.6003.600יחס העברה - הילוך 1
2.3232.323יחס העברה - הילוך 2
1.6471.647יחס העברה - הילוך 3
1.2411.241יחס העברה - הילוך 4
0.9790.979יחס העברה - הילוך 5
0.7460.746יחס העברה - הילוך 6
0.5570.557יחס העברה - הילוך 7
R 3.6873.687יחס העברה במצב

3.7003.700יחס העברה סופי
 מרכב
הגה כוח מתוגבר חשמליתהגה כוח מתוגבר חשמליתהיגוי

נפרדים, מק'פרסוןנפרדים, מק'פרסוןמתלה קדמי
נפרדים, עצמות עצה כפולותנפרדים, עצמות עצה כפולותמתלה אחורי

5.45.4רדיוס סיבוב )מ'(
צלחות בילום מאווררות )316 מ"מ(צלחות בילום מאווררות )294 מ"מ(בלמים קידמיים
צלחות בילום מאווררות )285 מ”מ(צלחות בילום מאווררות )285 מ”מ(בלמים אחוריים
''225/60R17 99H, 17x7''225/55R18 98H, 18x7מידות צמיגים

 מחשב דרך וכלי שליטה
++מחשב מידע מרכזי צבעוני 6.3"

++מנופי העברת הילוכים מגלגל ההגה
++EPB - בלם חנייה חשמלי

++AVH - דריכה אוטומטית לבלם החנייה
 חוויית נהיגה

+X-MODE בורר רוטורי לשטח
+X-MODE DUAL MODE בורר רוטורי לשטח

++HDC - בקרת ירידה במדרון
++ATV - חלוקת מומנט אקטיבית

# SI DRIVEI+SI+S בורר מצבי נהיגה מתקדם

FORESTER XFORESTER SPORT דגם
 סטייל חיצוני

LED תאורה ראשית בטכנולוגיית++
+SRH - מנגנון עוקב פנייה לפנסי הדרך

+פנסי ערפל קדמיים
LED פנסי ערפל קדמיים בטכנולוגיית +

+ בחותם האות DRL LED+C - מערכת תאורת יום
++מראות צד בצבע הרכב

++חיישן תאורה
+איתות מובנה במראות צד

++שמשות אחוריות כהות
++חישוקי סגסוגת קלה

אפור כההכסוף משולב מושחרגוון חישוק
++פסי אורך בגג
שחור משולב כתוםשחורגוון פסי אורך

LED תאורת בלם אחורי בטנולוגיית++
++ידיות פתיחת דלתות בצבע הרכב

++ספוילר גג אחורי
+דלת תא מטען בפתיחה וסגירה חשמלית

שחור מבריקכסוףגוון גריל קדמי
+אגזוז אחורי מצופה ניקל

+גג פנוראמי חשמלי
++אנטנת גג בצורת סנפיר

שחור משולב כתוםשחורגוון פנל סף בפגושים ובחצאיות הצד
 שחור מבריק משולב צבע הרכבצבע הרכבגוון דלת תא מטען

 מושבים וגימור
++TFT מסך 4.2" צבעוני בלוח שעונים

+מיתוג SPORT בלוח המחוונים ובדלתות
כתוםכסוףגוון מסגרות בלוח מחוונים
++תא אחסון עילי למשקפיים

++גלגל הגה מצופה עור 
כתוםלבןצבע תפירת גלגל הגה

++גלגל הגה מתכוונן לגובה ולמרחק )טלסקופי(
+תפירה כתומה )מושבים, קונסולה, משענת יד(

כתוםמוכסףגוון מסגרת ידית הילוכים ופתחי מיזוג קדמיים צידיים
++משענת יד קדמית עם תא אחסון נסגר

כרוםכרוםגוון ידיות פתיחת דלתות
++מושב נהג בכוונון חשמלי 

++כוונון חשמלי לקשיחות גב המושב )מושב נהג(
++חימום מושבים קדמיים

++מושבים אחוריים מפוצלים 60/40
+כוונון זווית משענת הגב )מושבים אחוריים( 

++משענת יד מרכזית במושב האחורי
+כיס אחסון בגב מושב קדמי

+כיסי אחסון מפוצלים בגב מושבים קדמיים
 נוחות ושימושיות

++4 חלונות חשמל
++חלון נהג ונוסע קידמי אוטומטיים

++KEYLESS - פתיחת וסגירת דלתות ללא מפתח
++PUSH BUTTON START - הנעה ללא מפתח

++נעילה מרכזית + אפשרות לפתיחת דלתות מדורגת
LED תאורת מפות בטכנולוגיית++

++תא כפפות ננעל 
++4 מחזיקי כוסות קדמיים

++2 מחזיקי כוסות במשענת אחורית
++3 שקעי 12V בתא נוסעים

++מראת איפור עם תאורה בסוכך השמש 
++מעריך הצללה בסוכך השמש

++תאורת שירות בדלתות קדמיות
+תאורת LED בדלת תא המטען

++תאורה בתא המטען
++4 ווי קשירה ועגינה בתא המטען

++כיסוי נגלל לתא המטען
++4 ידיות אחיזה עיליות

FORESTER XFORESTER SPORT דגם
 בקרות אקלים

++מערכת בקרת אקלים דו אזורית )ימין / שמאל(
+פתחי מיזוג אחוריים

++יציאות מיזוג מתחת למושבים קדמיים
++מפשיר אדים לחלונות קדמיים

++מפשיר אדים לחלון אחורי עם טיימר
++מפשיר אדים למראות צד

++בורר תוכניות מיזוג )4 מצבים(
 שמע ובידור

++מערכת מולטימדיה צבעונית
8"6.5"גודל מסך מגע
66מספר רמקולים

*APPLE CAR PLAY++
BLUETOOTH דיבורית++

BT-שליטה מההגה על הרדיו וה++
AUX שקע++

++צמד שקעי USB קדמיים
+צמד שקעי USB בקונסולה אחורית

 בטיחות
++2 כריות אוויר קדמיות

++2 כריות אוויר צידיות לנהג ונוסע
++2 כריות אוויר וילון צידיות

++כרית אוויר לברכי הנהג
++ניתוק אוטומטי לכרית אוויר נוסע קדמי

++RAB - בלימה אוטומטית בזיהוי מכשול בנסיעה לאחור
++חיישני חניה אחוריים מקוריים

+HBA - מעבר אוטומטי בין אור דרך לגבוה
++ACC - בקרת שיוט אדפטיבית עם מנגנון "זחילה בפקקים"

++LVSA - התראה על רכב מוביל
++LDW - התראה על סטייה מנתיב

++Lane Keep Assisit - תיקון אקטיבי לסטייה מנתיב הנסיעה
++LSW - התראה על סטייה בתוך הנתיב

++FDMS - ניטור מרחק מלפנים
++AEBS - בלימת חירום אוטומטית

++משענות ראש נהג ונוסע מתכווננות
++3 משענות ראש אחוריות

++התראה על אי חגירה - מושבים קדמיים
++כיוון גובה חגורת נהג ונוסע קדמי
++3 נקודות עגינה לחגורות אחוריות

ABS + EBD מערכת++
++מערכת BAS - עזר בבלימה

++מערכת VDC - בקרת יציבות
++מערכת TC - בקרת משיכה

++התקני ISO-FIX במושב אחורי
+BSD - התראה על רכב בשטח מת

+RCTA - התראה על תנועה צולבת בנסיעה לאחור
+LCA - התראה על רכב עוקף בנתיב המקביל
++מצלמת רוורס צבעונית עם מערכת שטיפה

* בכפוף לתאימות המכשיר וזמינות האפליקציה


