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SUBARU ПРЕДСТАВИ НАПЪЛНО НОВИЯ SUV МОДЕЛ ASCENT 

 
 

 Най-голямият модел на Subaru досега с възможност на конфигурации със 7 или 
8 места 
 

 SUV модел, ориентиран към семействата, предлагащ отлична 
мултифункционалност и обширно вътрешно пространство, съчетано с 
управляемостта на моделите на Subaru 
 

 Изграден на Глобалната Платформа на Subaru, предлагащ водещ за класа си 
комфорт и безопасност 
 

 Стандартно оборудван с технологията за подпомагане на водача EyeSight 
 

 Задвижван от напълно нов 2.4 литров, 4 цилиндров, Boxer двигател с турбо и 
директно впръскване, предлагащ постижения и разход на гориво, равни или по-
добри от 6 цилиндрови двигатели 
 

 Стандартно оборудван със Symmetrical All-Wheel Drive и X-Mode, за оптимално 
съчетание от управляемост и SUV възможности 

 

 Ще бъде произвеждан в САЩ и началото на продажбите е насрочено за лятото 
на 2018 г. 

 
 
 
29 ноември 2017 г. – SUBARU СORPORATION, представи изцяло новия модел Subaru Ascent, 

изключително разработен за северноамериканския пазар, в Лос Анджелис на 28 ноември 2017 г.  

 

 
 

Subaru разработи Ascent, в стремеж към по-нататъшен растеж в Северна Америка. Създаден за 

активните семейства, с вътрешен и външен вид отговарящ на “Dynamic x Solid” философията на 

дизайна на Subaru, автомобилът е с внушително присъствие и функционалност на SUV модел с 

три реда седалки. Ascent, най-голeмият модел в гамата на Subaru се предлага в конфигурации 

със 7 или 8 места, с щедро вътрешно пространство. За да предостави  удовлетворение за цялото 
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семейство, моделът предлага подобрени удобства, а също и превъзходна возия, постигната от 

Глобалната Платформа на Subaru. Благодарение на новата платформа е подобрена структурната 

здравина, намалени са шумът и вибрациите, за по-високи нива на комфорт. 

 

В допълнение Ascent позволява на семействата да пътуват в спокойствие, благодарение на 

основните технологии на Subaru като технологията за подпомагане на водача EyeSight, 

Symmetrical All-Wheel Drive, новия 2.4 литров, 4 цилиндров, Boxer двигател с турбо и директно 

впръскване и X-Mode, подобряващ SUV възможностите на автомобила. 

 

Изцяло новият Subaru Ascent ще бъде произвеждан в завода на Subaru в САЩ, Subaru of Indiana 

Automotive, Inc. и ще бъде предлаган в търговската мрежа на Subaru в Северна Америка в 

началото на лято 2018. 

 
 
< Основни спецификации на Ascent (версия за САЩ) > 
 

Размери (обща дължина × широчина × 
височина) 

 4 998 x 1 930 x 1 819* мм 

Междуосие  2 890 мм 

Минимален просвет  220 мм 

Двигател  FA24, 2.4 литров, 4 цилиндров, DOHC, Boxer 
двигател с турбо и директно впръскване 

Обем  2 387 см3 

Диаметър и ход  94 x 86 мм 

Максимална мощност  260 к.с. / 5 600 об /мин 

Трансмисия  High-torque Lineartronic безстепенна 
вариаторна трансмисия с напълно 
автоматично електронно управление   

Задвижване  Symmetrical AWD 

Размер гуми  245/60 R18, 245/50 R20 

Седалки  7 / 8 

 
*Без релси на покрива: 1 766 мм 
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