


Friheten. Att kunna ta dig var som helst och när som helst för att göra det 
ditt hjärta klappar för. Tryggheten. Att veta att din bil alltid står vid din 
sida, redo för varje uppdrag som vardagen eller äventyret för med sig. 
En bil som ser till att du kommer tryggt hem. Varje gång. I alla väder. Nu 
och oförändrat in mot framtiden.

Principen med den permanenta fyrhjulsdriften som bidrar till 
klassledande framkomlighet och trygga vägegenskaper med hög 
körkänsla. Den praktiska oömheten, generösa utrymmen och smarta 
funktioner som gör det bekymmerslöst  att lasta allt från minsta matkasse 
till skrymmande fritidsutrustning. Framförallt: en grundkonstruktion 
och avancerade förarassistanssystem som tillsammans bidrar till 
en världsledande säkerhet för alla som befinner sig i bilen, men 
också utanför den.

Allt det är grundläggande kvaliteter som generationer av ägare har 
lärt sig att förvänta och uppskatta i en bil från Subaru. Nu, för första 
gången, kan du få alla dessa kvaliteter i en bil som drivs helt och hållet 
av elektricitet. Allt som gör en Subaru till en Subaru. Och allt ingår 
i standardutrustningen.

100 % Subaru.  
100 % elektrisk
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Att driva en bil med elektricitet öppnar en helt ny värld av möjligheter. 
Som med helt nykonstruerade e-Subaru Global Platform, där ett kompakt 
högkapacitets batteripaket har integrerats som en bärande del och bidrar 
till ytterligare vridstyrka i chassit.

Lång räckvidd och kompatibilitet med snabbladdare i alla regioner gör sitt 
för att bidra till Solterras höga brukbarhet. Med 150 kW likströmsladdare 
kan batterierna laddas till 80% på 30 minuter. Vintertid säkras snabba 
laddtider och stabil prestanda med batterivärmare. Att kontrollera 
laddstatus och fjärrstyra funktioner via smartphone är också möjligt.

e-Subaru Global Platform

Jämnstarka elmotorer på främre och bakre axlarna ger bättre 
vägegenskaper, högre säkerhet och den tysta kraftutveckling som är helt 
unik för en elbil.

Single pedal drive gör det möjligt att reglera, inte bara acceleration och 
hastighet, utan även dynamisk inbromsning av bilen enbart med hjälp av 
gaspedalen. Batterierna är vätskekylda för att säkerställa stabil prestanda.

Kraftenhet (Motor/batteri)

Laddning

Nya krafter, nya möjligheter
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Care

Subaru Safety Sense*1 Subaru säkerhetsfunktioner

All säkerhet är standard. Det inkluderar bland mycket annat den elektroniska 
förarassistent som hjälper föraren att upptäcka och varna för fara och som i en 
nödsituation kan ingripa för att undvika kollision med fasta och rörliga objekt, 
inklusive människor och djur. De flesta funktioner är bekanta. Några är helt nya, 
som Safe Exit Assist som varnar föraren från att öppna dörren om en bil eller 
cyklist närmar sig bakifrån.

Mobilappen Subaru Care är din förlängda arm till Solterra. Med 
appen i din smartphone lyfter den dig till en helt ny nivå av åtkomst 
och bekvämlighet. Via bilens uppkopplade multimediasystem 
ger Subaru Care dig tillgång till en stor mängd information samt 
möjlighet att fjärrstyra nyttiga funktioner med din smartphone. 
Så att du kan hålla kontakten med din Solterra, även när du 
inte sitter i den.

Heltäckande säkerhet  
på djupet

Håller kontakt

Tjänster och funktioner kräver en kompatibel mobiltelefon samt ett abonnemang för datatrafik 
som tillåter nätdelning hos en mobiloperatör. Tjänster och funktioner kan variera beroende på 
land. Kontakta din lokala återförsäljare för närmare detaljer.

Endast i illustrationssyfte. Inte faktiska mått.
*1 Subaru Safety Sense är ett förarassistanssystem som gör din bilkörning tryggare. Dock kan det inte fungera optimalt under alla körförhållanden. Systemets effektivitet beror på många faktorer, såsom fordonsunderhåll, väder- och vägförhållanden. Du 

som förare är därför alltid ansvarig för att köra säkert och uppmärksamt och för att gällande trafikregler följs. Se bruksanvisningen för fullständig information om systemets funktion och begränsningar, inklusive funktionerna beskrivna här. 
*2 PCS fungerar inte i alla situationer. Beroende på hastighetsskillnaden mellan bilen och det framförvarande objektet, dess höjd och andra förhållanden, kan inte alla situationer uppfylla de nödvändiga förutsättningar som krävs för att Subaru Safety Sense  

ska fungera optimalt.

När bilen står parkerad registrerar den 
bakåtriktade radarn om en annan bil eller cyklist 
närmar sig bakifrån. Finns en risk för kollision 
om dörren öppnas blinkar dödavinkelnvarnaren 
i sidobackspegeln för att uppmärksamma 
föraren på faran. Om föraren påbörjar öppning 
av dörren höjs varningsnivån med en ljudsignal.

Fjärrstyrning av klimatanläggning, laddschema och kontroll av 
bat teristatus. 

Planera färder med trygg kännedom om var du hittar laddpunkter i din närhet 
eller längs den planerade rutten. 

Hitta din Solterra, oavsett var du har parkerat den.

Kontroll och fjärrstyrning av dörrlås.

Få varningsmeddelande om något skulle inträffa med din Solterra och när som 
helst söka information om vad varninglampor betyder.

Få tillgång till information som baseras på på data från dina färder och som kan 
hjälpa dig att optimera din körning.

Vid backmanöver upptäcker en kamera om 
fotgängare är på väg att röra sig in i Solterras 
färdriktning och föraren varnas med en ljudsignal. 
Om det finns en risk för kollision aktiveras 
bromsarna automatiskt för att undvika eller minska 
risken för skada. 

Säker urstigningshjälp Parkeringsnödbroms

Autobroms med kollisionsvarning (PCS)*2

Körfältsassistent

Dynamisk radarfarthållare

Trafikskyltsassistent

Subaru Care – funktioner
Fjärråtkomst 

Subaru Laddnätverk

Hitta min bil 

Bilstatus

Subaru Care 

Färdanalys

Skulle en airbag lösa ut kontaktar systemet automatiskt eCall-center. Det 
meddelar operatören den plats och vilken tid det inträffade har skett samt 
bilens chassinummer, för att effektivt ge räddningstjänsten korrekt och 
relevant information. Tjänsten eCall kan även aktiveras manuellt.

eCall
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Solterras cockpit-layout reflekterar Subarus grundläggande 
designfilosofier: synlighet, enkelhet och användarvänlighet. 
Information som är vital för säker körning presenteras på 
en instrumentpanel med låg profil och ett högt placerat 
förarinstrument med hög synbarhet.

I full kontroll

Den toppmonterade displayen framför föraren 
har en avancerad friflytande design. Placerad 
över ratten och långt fram minskar behovet 
av att ställa om synen för att snabbt läsa 
instrumentet och hjälper föraren att behålla 
sitt fokus på vägen.

Mittkonsolens avancerade flytande design är 
inspirerad av drive-by-wire-teknologi. I det 
öppna utrymmet under växelväljaren finns 
ett rymligt förvaringsutrymme med åtkomst 
från båda sidorna och alla kontrollreglage 
på panelen har en layout som gör dem enkla 
att använda.

Den stora mittdisplayen kombinerar hög 
synbarhet med låg ljusreflektion för maximal 
läsbarhet. Den är nogsamt placerad så att den 
bidrar till en rymlig känsla samtidigt som den 
är maximalt användarvänlig.

7-tums förarinstrument

Flytande mittkonsol

12,3 tums mittdisplay

Ger direkt kontroll över 
bromskraf tregenereringen, så at t 
bromskraf ten vid uppsläppt gaspedal kan 
anpassas ef ter rådande trafikmiljö utan at t 
behöva f ly t ta händerna från rat ten.

Rattpaddlar

En Subaru är praktisk i vardagen och på fritiden. Solterra har 
ett rymligt praktiskt och lättanvänt bagageutrymme med ett 
justerbart golv i två lägen: ett högt för planast möjliga lastyta 
och ett lågt för extra lastvolym. Beroende på läge sväljer 
Solterra upp till 475 liter (VDA). 

Till din tjänst

Insynsskyddet döljer lastutrymmet och minskar 
risken för stöld. När skyddet inte används kan 
det stuvas under bagagerumsgolvet.

Insynsskydd
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Solterra utmärker sig, tack vare 21 cm markfrigång och Subarus 
karaktäristiska styrka: den permanenta fyrhjulsdriften. I Solterra uppnås 
samma egenskaper genom två lika starka elmotorer, en som driver 
framhjulen och en som driver de bakre. Subarus greppassistent X-Mode 
blir mer effektiv tack vare den omedelbara kraftutveckling som är unik 
för elmotorer.

Solterra är en äkta SUV med den markfrigång som är nödvändig för att 
köra på mycket ojämna och mjuka underlag. Därutöver är främre och bakre 
frigångsvinklar, samt motsvarande rampvinkel mellan fram och bakhjul, 
beräknade för att skydda karosseri och batteripaket. 

Fyrhjulsdrift med x-mode

Markfrigång

Tar dig var som helst och bortom det

210 mm 18,2°17,7° 25,4°

10 11



MODELLPROGR AM FÄRG

KL ÄDSEL

Harbor Mist Grey Pearl/Black*1 *2 

Platinum White Pearl Mica

Svart syntetläder (Touring / Touring +)

Precious Metal

Svart tyg (Limited)

Black

Harbor Mist Grey Pearl Dark Blue Mica Emotional Red 2

På grund av trycktekniska skäl  
kan färger skilja sig från de  

som visas i den här broschyren.

*1 Endast Touring och Touring + *2  Endast Touring +

Solterra Limited / Touring / Touring +

Limited, Precious Metal

Touring / Touring + , Dark Blue Mica

Touring / Touring + USB C-portar  
(främre och bakre)

Värmesitsar, bak*1

Backmonitor med panoramavy*1 El-manövrerad baklucka

Panoramaglastak*2 

Eluppvärmd ratt*1 Digital innerbackspegel

Premiumljud med Harman/Kardon 
högtalare*1

Trådlös mobilladdare*1

UTRUSTNING

MÅTT  ..................................................L x W x H: 4690 x 1860 x 1650 mm

MOTOR   ..............................................Elmotor

MAX EFFEKT (sammanlagd) .............218 hk (160 kW)

FRAMDRIVNINGSBATTERI  ...............Lithium-jon

BATTERIKAPACITET ...........................71,4 kWh

SPÄNNING  .........................................355,2 V
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MÅT T
(mm)

STANDARDUTRUSTNING

Dimensioner är uppmätta i 
enlighet med gällande standard 
av Subaru Corporation.

SUBARU Nordic AB förbehåller sig rät ten at t ändra 
specifikationer och utrustning utan föregående 
information. Specifikationer och utrustning kan variera 
beroende på lokala förutsät tningar och regler. Kontakta 
din åter försäljare för information om ändringar som kan 
bero på lokala förhållanden. Bilarna som visas i broschyren 
är internationella och kan visa utrustning som inte är 
tillgänglig för den svenska marknaden. För at t säkerställa 
at t du har den senaste informationen, besök vår hemsida 
www.subaru.se

16
50

1600 2850
1860 4690

SPECIFIK ATIONER

SOLTERRA
Limited Touring Touring +

 
Mått och vikt

Längd mm 4690

Bredd mm 1860

Höjd mm 1650

Hjulbas mm 2850

Spårvidd
Fram mm 1600

Bak mm 1610

Markfrigång (vid tjänstevikt)  mm 210

Lastutrymme*1 Lastgolv övre/lägre lit. 421/452 410/441

Antal sittplatser 5

Tjänstevikt*2 kg 2 010 2 020 2 035

Totalvikt kg 2 550

Max. tillåten släpvagnsvikt kg 750
 
Chassi

Styrning Elassisterad kuggstång

Fjädring (individuell 
runtom)

Fram MacPherson fjäderben

Bak Multi-link

Vändcirkeldiameter m 11,2

Bromsar
Fram Ventilerade skivbromsar

Bak Ventilerade skivbromsar

Drivlina Permanent fyrhjulsdrift

Däck  235/60R18, 
18×7,5”J

235/50R20,  
20×7,5”J

*1 Uppmätt enligt VDA (V214).
*2 Tjänstevikt och max. last varierar beroende på monterad utrustning.

SOLTERRA
Limited Touring Touring +

 
Elmotor

Typ Synkronmotor med permanent magnet

Motorplacering
Fram En motor

Bak En motor

Max. effekt

Främre motor hk (kW) 109 (80)

Bakre motor hk (kW) 109 (80)

Sammanlagd hk (kW) 218 (160)

Max. vridmoment
Främre motor Nm 168,5

Bakre motor Nm 168,5
 
Effekt

Max. effekt km/h 160

Acceleration (0–100 km/h) sek. 6,9

Räckvidd per laddning (WLTP) km 465 414
 
Framdrivningsbatteri

Batterityp Lithium-jon

Max. effekt kWh 71,4

Spänning V 355,2

Antal battericeller Units 96
 
Laddfunktion

AC-laddning max. kap. kW 7@32 A / 3,7@16 A

DC-laddning, max. kap. kW 150

Laddkontakter
Typ AC (Type2) / DC (CCS2)

Placering Vänster framskärm

SOLTERRA
Limited Touring Touring +

 
Exteriör

LED-strålkastare (halv och helljuset)  med automatisk dagsljusfunktion ● ● ●

Dimljus fram. LED ● ● ●

LED dagljus ● ● ●

LED-bakljus ● ● ●

Dimljus bak, LED ● ● ●

Elektriskt infällbara ytterbackspeglar ● ● ●

Aero-täcksidor, 18-tums ● — —

18-tums aluminium fälgar ● — —

20-tums aluminium fälgar — ● ●

Panoramaglastak — — ●

Standard på alla modeller: • Automatiskt halvljus  • Strålkastarspolare • Vindruta med isolerglas och UV-skydd 
• Regnsensor  • Takrails • Takspoiler • Antenn av typen "hajfena"

 
Säten

Läderklädd ratt ● ● ●

Eluppvärmd ratt — ● ●

Sätesklädsel i textil ● — —

Sätesklädsel i syntetläder — ● ●

Förarstol elektriskt justerbar, 10 positioner (med svankstöd) ● ● ●

Minne för förarstol och backspeglar inkl parkeringsvinkel höger spegel. — ● ●

Passagerarstol elektriskt justerbar, 4 positioner — ● ●

Delbart baksäte 60/40 ● ● ●

Värmesitsar, fram ● ● ●

Värmesitsar, bak — ● ●

Standard på alla modeller: •Justerbara nackstöd fram • Ställbara ryggstöd bak • Fällning av baksäte från 
bagageutrymmet • Justerbara nackstöd bak • Förvaringsficka i ryggstödens baksida

 
Komfort

Nyckellös ● ● ●

El-manövrerad baklucka ● ● ●

Laddkabel, 5 meter ●*1 ●*1 ●*1

Värmepump ● ● ●

Standard på alla modeller: • Elektriska fönsterhissar*2 • Sminkspegel med LED-belysning (fram) • LED 
interiörbelysning (fram och bak) • Personliga LED-lampor (fram) • LED bagagerumsbelysning. • Mittkonsolbox 
• 2 främre dryckeshållare  (i mittkonsolen) • Armstöd bak med två dryckeshållare • Dörrfickor med 
dryckeshållare • Insynsskydd • Däckreparationssats

 
Klimatkontroll

2-zons klimatanläggning ● ● ●

Standard på alla modeller: • AC-kanal i bakre mittkonsol  • Eluppvärmda ytterbackspeglar • Eluppvärmd 
framruta i nederkant • Eluppvärmd bakruta med timer

SOLTERRA
Limited Touring Touring +

 
Underhållning och navigation

Navigation & Audio-system med 12,3 tums centerdisplay. ● ● ●

6 högtalare ● — —

10 Harman/Kardon högtalare + subwoofer + 8 kanals effektförstärkare — ● ●

SUBARU Care*3 ● ● ●

Infotainment-system med Apple Car Play (trådlös anslutning tillgänglig)/
Android Auto. ● ● ●

12-volts eluttag (i mittkonsolen) ● ● ●

Trådlös mobilladdare — ● ●

Standard på alla modeller: • Röstigenkänning • Datakommunikationsmodul (DCM) • Dubbla USB C-Portar 
(i mittkonsol) • USB C laddare 2st baksätet • USB A-port (i mittkonsol)

 
Kontroller / Instrument

7-tums TFT LCD förarinstrument ● ● ●

Ställbar ratt i höjdled och längdled ● ● ●

Växelväljare med vridreglage ● ● ●

Rattpaddlar ( just. av bromsregenerering) ● ● ●

 
Körhjälpsystem

Körprogram (ECO/Normal/Power) ● ● ●

2-stegs X-MODE ● ● ●

Single Pedal Drive ● ● ●

Vehicle Stability Control ● ● ●

Grip Control ● ● ●

Hill Start Assist ● ● ●

Standard på alla modeller: • Hill Descent Control • Elektronisk parkeringsbroms • Auto Vehicle Hold
 
SUBARU Safety Sense

Pre Collision System ● ● ●

Filhållningsassistent ● ● ●

Filbytesvarnare ● ● ●

Dynamisk adaptiv farthållare ● ● ●

Adaptivt helljus ● ● ●

Vägskyltsassistent ● ● ●

Nödbromssystem ● ● ●

 
Safety

Parkeringsnödbroms ● ● ●

Döda vinkelnvarnare ● ● ●

Varnare för korsande trafik vid backning ● ● ●

Säker urstigningshjälp ● ● ●

Digital innerbackspegel ● ● ●

Backmonitor med panoramavy ● ● ●

Förarövervakning ● ● ●

Standard på alla modeller: • Sätes-airbag, fram • Airbags, fram • Sidoairbags, fram • Krockgardiner 
• Nyckelavstängning airbag passagerarsida fram • ISO-FIX barnstolsfästen (kompatibel med i-Size barnstolar) 
• Varningssignal vid nödbroms• Främre bältessträckare med lastbegränsning • Bakre bältessträckare med 
lastbegränsning, yttre platserna • Trepunktsbälte på alla fem sittplatserna

*1 Mode 3 Type 2 32A.
*2 Fönster har automatisk upp/ner-funktion.
*3 Tjänsten blir tillgänglig enligt ingånget kontrakt. Tillgängligheten kan variera beroende på land. Kontakta din 

auktoriserade Subaru-handlare 
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