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Световна премиера на напълно новия модел Subaru Impreza на
Автомобилното Изложение Ню Йорк 2016
Първият автомобил от новото поколение автомобили Subaru, следващ
новата визия на компанията.






Използва новата Глобална Платформа на Subaru, която значително подобрява
безопасността, пътното поведение и динамиката
Въплъщава новата философия на дизайна на Subaru DYNAMIC x SOLID, като
същевременно подобрява вътрешното и външно изпълнение
EyeSight, система за автоматично спиране при заден ход и други иновативни
технологии за подпомагане на водача предоставят изключителна безопасност
Новоразработен 2.0-литров Boxer двигател с директно впръскване и стандартна за
всички модели система Symmetrical AWD
Първият модел Impreza, който е предвиден да бъде произвеждан в САЩ в края на
2016 г.

Токио, 24 март 2016 г. – Fuji Heavy Industries Ltd. (FHI), производителят на автомобилите
Subaru, представи напълно новия модел Impreza (спецификации за Северна Америка) на
2016 New York International Auto Show.
Петото поколение Impreza е първия стратегически важен автомобил за марката Subaru
следващ новата визия на компанията - "Prominence 2020"*1. Този модел въвежда за първи
път напълно обновената Глобална Платформа на Subaru, значително подобряваща
здравината на автомобила. Impreza също предлага водеща безопасност при избягване на
опасност и в случай на произшествие, както и по-отзивчиво поведение и подобрена возия.

Новата Глобална Платформа на Subaru, заедно с водещите технологии на Subaru като
новоразработеният 2.0-литров Boxer двигател с директно впръскване, Symmetrical AllWheel Drive и системата за подпомагане на водача EyeSight, представляват основата на
новото поколение на автомобилите Subaru, важен напредък във водещата ценност на
Subaru към своите клиенти “Удоволствие и Спокойствие”.

© FUJI HEAVY INDUSTRIES Ltd. 2011. All Rights Reserved.
Subaru Italia S.p.A.
E-mail: vladimir.dimitrov@subaru.it

ПРЕС ИНФОРМАЦИЯ
www.subarubg.bg

Impreza е първият произведен модел, който олицетворява новата философия на дизайна
на Subaru DYNAMIC x SOLID. Автомобилът същевременно предлага подобрено вътрешно
и външно изпълнение, водещо в класа си.

Компанията планира да премести производството на модела за Северна Америка от
Япония в САЩ **, като първите автомобили се очакват в края на 2016 г.
*1 Обявена през 2014 г.
*2 В SIA (Subaru of Indiana Automotive) в щата Индиана

© FUJI HEAVY INDUSTRIES Ltd. 2011. All Rights Reserved.
Subaru Italia S.p.A.
E-mail: vladimir.dimitrov@subaru.it

ПРЕС ИНФОРМАЦИЯ
www.subarubg.bg

Основни спецификации на Напълно новата Impreza (Спецификации за Северна
Америка):
Тип на купето
Седан
Размери (обща дължина ×
широчина × височина)
4 625 x 1 777 x 1 455 мм
Междуосие
Двигател
Обем
Диаметър, Ход
Максимална мощност
Трансмисия
Задвижване
Размер на гумите
Брой места

5 врати (Хечбек)
4 460 x 1 777 x 1 455 мм

2 670 мм
FB20 2.0 л, DOHC, Хоризонтално разположен, 4-цилиндров,
атмосферен с директно впръскване
1 995 см3
84 x 80 мм
152 к.с.
Lineartronic*3
Symmetrical AWD
205/55 R16, 205/50 R17, 225/40 R18
5

*3: Вариаторна трансмисия (CVT) с автоматично електронно управление.
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