






TIKĖKITE SAVO INSTINKTAIS.
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Jūs žinote, kas yra vairavimo 

malonumas ir kokia viliojanti 

visiška automobilio kontrolė 

kiekviename kelio vingyje. Tai 

žinome ir mes, SUBARU, todėl 

naudodami unikalias „Boxer“ 

variklių savybes sukūrėme 

tokį sportinį automobilį, kuris 

puikiai nuteikia vos į jį pažvelgus 

ir dovanoja neprilygstamą 

malonumą kaskart, kai jį 

vairuojate. Tai japoniška tobulybė, 

nepanaši į nieką kitą.

 
SUBARU BRZ
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Technologija, teikianti vairavimo malonumą.

06



SUBARU BOXER VARIKLIS

Didžiausia galia

Naujausios kartos „Boxer“ variklis suteikia SUBARU BRZ neįtikėtinos 
energijos ir tikslumo. Naująjį kompaktiškesnį 2 litrų darbinio tūrio variklį 
įrengėme žemiau ir arčiau vairuotojo. Tai pirmasis SUBARU automobilis 
su dviejų pakopų tiesioginio įpurškimo technologija, padidinančia galią 
ir sumažinančia degalų sąnaudas. Variklio konstrukcija tikrai savita ir 
lemia unikalias šio automobilio vairavimo savybes.

200 AG „Boxer“ varikliui patinka smagiai dideli variklio sūkiai. Raudona 
tachometro žymė prasideda ties 7400 sūkių žyma – iškalbingas 
rodiklis. Vienam variklio darbinio tūrio litrui tenka 100 AG, tad galios 
tikrai daug.

* Degalų sąnaudos ir CO2 emisija pagal EB/715/2007–566/2011.
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DIDŽIAUSIA GALIA: 200 AG (147 KW) / 7000 SŪK./MIN.
DIDŽIAUSIAS SUKIMO MOMENTAS: 
205 NM / 6400–6600 SŪK./MIN.
VIDUTINĖS DEGALŲ SĄNAUDOS: 
7,8 L/100 KM * (MT), 7,1 L/100 KM * (AT),
VIDUTINĖ CO2 EMISIJA: 181 G / KM * (MT), 164 G / KM * (AT)
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Neįtikėtini vairavimo pojūčiai.
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Žemas svorio centras
SUBARU siekė suprojektuoti kuo žemesnį BRZ svorio centrą, nes 
žinojo, kad tai užtikrina geriausias automobilio valdymo savybes. Viskas 
šiame automobilyje – nuo plokščio, horizontaliai išdėstyto „Boxer“ 
variklio iki stogo linijos ir net vairuotojo padėties sėdynėje – lemia 
žemiausią įmanomą BRZ svorio centrą.

BRZ varomoji sistema – absoliučiai simetriška. „Boxer“ variklio 
alkūninis velenas sulygiuotas su pavaros velenu, taip užtikrinant 
optimalią pusiausvyrą ir į ratus perduodant didžiausią galią. Variklis 
sumontuotas žemai ir atitrauktas atgal, kad pusiausvyra ir sukibimas 
būtų kuo geriausi kiekviename kelio vingyje. Šią paklusnią BRZ 
platformą papildo tiksliai ir klusniai veikiantis vairo stiprintuvas, 
akimirksniu reaguojantis į menkiausius vairuotojo rankų judesius.

Varomoji sistema
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Dėl paprasto dizaino ir itin tvirto plieno važiuoklė 
standesnė ir kartu lengvesnė. O siekdami mažesnio 
bendrojo svorio, variklio dangtį pagaminome iš aliuminio 
– tai dar labiau pažemina automobilio svorio centrą.

Visiškai nepriklausoma pakaba padeda kuo geriau 
išnaudoti BRZ dinamiškumą ir greitą reakciją. Priekiniai 
„McPherson“ statramsčiai neleis suabejoti, kad visiškai 
kontroliuojate automobilį kiekviename kelio vingyje. Šio 
tipo pakaba suteikė galimybę „Boxer“ variklį įmontuoti 
tikrai žemai. Užpakalinė amortizuota dviguba skersinė 
svirtis visada užtikrins optimalų padangų sąlytį su keliu.

Vairavimo malonumą lemia visi SUBARU BRZ techninės tobulybės aspektai. Kiekvienas 
vairaračio pasukimas leidžia suprasti šiame automobilyje įkūnytą mūsų vairavimo malonumo 
ir tobulos kontrolės viziją. Tai patirtis, kuri leis į vairavimą pažvelgti visiškai kitomis akimis.

6 laipsnių mechaninė transmisija 
suteikia unikalų kokybės ir sportiškumo 
pojūtį, užtikrindama trumpą tiesioginio 
pavarų perjungimo trukmę. BRZ taip pat 
galima įsigyti su 6 laipsnių automatine 
transmisija, turinčia daug naudingų 
funkcijų – pavyzdžiui, smarkiai stabdant 
automatiškai perjungiama žemesnė 
pavara, o kiekvieną kartą perjungiant 
žemesnę pavarą padidinami variklio 
sūkiai. Pavaras perjungti galima ir ant 
vairaračio įtaisytomis mentelėmis, 
o pasirinkus sportinį režimą galima 
naudotis didžiausiais variklio ir pavarų 
dėžės pajėgumais.

Fantastiškas stabilumas 
kelyje – ryškiausias SUBARU 
BRZ bruožas. Ištobulintas 
užpakalinės ašies „Torsen“ 
diferencialas* yra to paties 
tipo kaip SUBARU STI RACING 
modelyje. Jis padeda išlaikyti 
optimalią eigą kelio vingyje, 
kad ir koks būtų automobilio 
važiavimo greitis. Esant 
prastoms sąlygoms, ši 
technologija užtikrina geriausią 
trauką ir taip lemia didžiausią 
saugumą. 

Mūsų požiūris į vairavimo 
malonumą.

Lengvas kėbulas Dinamiška pakaba

Paklusniai reaguojanti transmisija „Torsen“ diferencialas*

* „Torsen“ diferencialas yra registruotasis bendrovės „JTEKT Corporation“ prekės ženklas.
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AerodinamikaUžpakalinis aptakas
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 Priekiniai Xenon tipo žibintai17 colių skersmens sportiniai lengvojo lydinio ratlankiai
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Nulenkiamos užpakalinės sėdynės

Sėdynės aptrauktos oda ir „Alcantara“ medžiaga*

Nulenkę užpakalines sėdynes, galite lengvai sutalpinti du golfo 
krepšius.

* „Alcantara“ yra registruotasis bendrovės „Alcantara  S.p.A.“ prekės ženklas. 
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Sportiškas tachometras

Vos įsitaisę BRZ salone, iškart pajusite, kad šis 
automobilis yra lyg neatsiejama vairuotojo dalis, 
o jo salone svarbiausia – aiškumas ir kontrolė.

Paprastas centre įtaisytas tachometras 
su skaitmeniniu spidometru visą pagrindinę 
informaciją pateikia vairuotojui prieš akis.
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Ginkluotas iki dantų.

Puikus matomumas Automobilio stabilumo kontrolės sistema
Vairuoti viliojantis automobilis turi būti saugus. BRZ salonas 
suprojektuotas taip, kad nustebintų vairuotoją puikiu 
matomumu visomis kryptimis.

Ši pažangi elektroninė sistema stebi įtaisytus jutiklius, tokius 
kaip stabdymo, vairavimo ir pokrypio jutikliai, ir neleidžia prarasti 
kontrolės net pasiekus neįtikėtinų BRZ galimybių ribas. Sistemą 
sudaro elektroninės stabilumo kontrolės sistema ir traukos 
kontrolės sistema.
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Apvalaus profi lio sutvirtinantys kėbulo rėmai

Saugos oro pagalvės

Saugi kėbulo konstrukcija pagaminta iš itin stipraus plieno. Salono 
erdvę ribojančios sijos, einančios nuo stogo, durų statramsčių iki 
pat grindų, sustiprintos taip, kad atlaikytų ir sugertų energiją įvykus 
susidūrimui. 

Standartinė BRZ įranga – priekinės, šoninės priekinės SRS 
saugos oro pagalvės ir šoninės saugos oro užsklandos, taip pat 
vairuotojo sėdynės kelių saugos pagalvė.
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Pavarų perjungimo mentelės (AT)

Radijas su CD grotuvu ir 6 garsiakalbiais

Priekinių žibintų apliejikliai

USB ir papildomos jungtys

Šildomos priekinės sėdynės

Beraktė prieigos sistema ir variklio 
paleidimo mygtukas

Priekiniai rūko žibintai

Dviejų zonų klimato kontrolės sistema

Puodelių laikikliai centrinėje konsolėje

Išorės ir vidaus įranga
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SUBARU BRZ Sport

Versijos

(6MT / 6AT, RWD)
MATMENYS: I x P x A: 4240 x 1775 x 1285 mm
VARIKLIS: Horizontalusis opozicinis 4 cilindrų, DOHC, 16 vožtuuvų,
varomas benzinu
DARBINIS TŪRIS: 1998 cm3

DIDŽIAUSIA GALIA: 200 AG (147 kW) / 7000 sūk./min.
DIDŽIAUSIAS SUKIMO MOMENTAS:
205 Nm / 6400–6600 sūk./min.

WR BLUE MICA

* „Alcantara“ yra registruotasis bendrovės „Alcantara  S.p.A.“ prekės ženklas.

Odinės ir „Alcantara“ sėdynės®*

21



Aksesuarai

BRZ savitumą įkūnija bazinės komplektacijos modelis, tačiau jei norite, naudodami įvairius aksesuarus 
galite suteikti jam dar daugiau savitų bruožų. Galite rinktis praktiškus ir sportiškus šio automobilio išorės 
ir salono aksesuarus, kurie yra nurodyti ir aprašyti mūsų interneto svetainėje ir aksesuarų kataloguose. 
Daugiau informacijos galite gauti SUBARU atstovybėje.

„SUBARU Nordic AB“ pasilieka teisę keisti techninius duomenis ir įrangą be išankstinio įspėjimo. Techniniai duomenys ir įranga gali būti keičiami atsižvelgiant į vietos sąlygas ir taisykles. Informaciją apie 
pakeitimus dėl vietos sąlygų galite gauti iš arčiausiai jūsų veikiančios SUBARU atstovybės. Brošiūroje pavaizduoti automobiliai yra tarptautiniai ir gali būti pavaizduoti su įranga, kuri neparduodama jūsų 
šalyje.

Cigarečių uždegiklis

Šoninis aptakas

Išskirtinis degalų bako dangtelis

▼
▼
▼
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IŠORĖS SPALVA

SUBARU BRZ

SĖDYNIŲ MEDŽIAGA

* „Alcantara“ yra registruotasis bendrovės „Alcantara  S.p.A.“ prekės ženklas.

SATIN WHITE

LIGHTNING RED 

STERLING SILVER

DARK GREY

WR BLUE

CRYSTAL BLACK

GALAXY BLUE

ODA / ALCANTARA®*

JUODA



RWD

SUBARU BRZ Sport

6MT 6AT

MATMENYS IR MASĖ

Ilgis mm 4.240

Plotis mm 1.775

Aukštis mm 1.285

Atstumas tarp ašių mm 2.570

Tarpuratis
priekyje mm 1.520

gale   mm 1.540

Mažiausia prošvaisa mm 130

Važiuoti parengto automobilio su vairuotoju masė**     kg 1.316 1.339

Bendroji masė kg 1.670 1.700

Bagažo skyriaus tūris** litrai 243

VARIKLIS

Tipas
Horizontalus opozicinis, 4 cilindrai, keturtaktis benzininis

DOHC 16 vožtuvų

Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga mm 86,0 x 86,0

Darbinis tūris cm3 1.998

Suspaudimo laipsnis 12,5

Degalų sistema Tiesioginis įpuršk imas

Degalų bako talpa litrai 50

DUOMENYS

Didžiausias galingumas AG (kW)/esant aps./min. 200 (147)/7.000

Didžiausias sukimo momentas Nm/esant aps./min 205 /6.400-6.600

Didžiausias greitis (aukščiausia pavara) km/val. 226 210

Greitėjimas 0–100 km/val. sek. 7,6 8,2

Degalų sąnaudos, 

litrai/100 km***            

mieste 10,4 9,6

užmiestyje 6,4 5,7

vidutinė 7,8 7,1

CO2 emisija g/km***  

mieste 240 223

užmiestyje 148 131

vidutinė 181 164

Aplinkosaugos klasė Euro5

ELEKTROS SISTEMA

Akumuliatorius V-AH 12-48

Generatorius VA 12-130

TRANSMISIJA

Varantieji ratai Užpakaliniai

Pavarų dėžė 6 pavarų 6 pavarų automatinė

Perdavimo skaičius

1 pavaros 3,626 3,538

2 pavaros 2,188 2,060

3 pavaros 1,541 1,404

4 pavaros 1,213 1,000

5 pavaros 1,000 0,713

6 pavaros 0,767 0,582

Atbulinės 3,437 3,168

Varančiosios ašies perdavimo skaičius 4,100 4,100

VAŽIUOKLĖ

Vairo mechanizmas Krumpliaratinis, su elektriniu stiprintuvu

Pakaba Priekyje: „McPherson“ statramsčių tipo, užpakalyje: dvigubų skersinių svirčių tipo

Mažiausias apsisukimo skersmuo m 10,8

Stabdžiai Priekyje/ užpakalyje: aušinami diskiniai

Padangos/rato dydis 215/45R17

TECHNINIAI  DUOMENYS

*Važiuoti parengto automobilio masė priklauso nuo 
pasirenkamos automobilio įrangos. 
**Išmatuota taikant VDA metodą.
***Degalų sąnaudos ir CO2 emisija pagal Direkty vą 
EC715/2007-566/2011.

„SUBARU Nordic“ pasilieka teisę keisti specifikacijas ir 
įrangą pasirodžius modeliui.
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SUBARU BRZ 
Sport

6MT 6AT

KOMFORTO ĮRANGA

Reguliuojama teleskopinė vairo kolonėlė  

Odinis vairaratis ir pavarų perjungimo svirties antgalis  

Pavarų perjungimo mentelės prie vairo – 

Elektromechaniškai valdomi langų stiklų kėlikliai*  

Beraktė prieigos sistema  

Pioneer navigacijos sistema  

Garso sistema su 1 CD, AM/FM radiju ir 6 garsiakalbiais  

Centrinė konsolė su AUX ir USB jungtimis bei 12 V elektros lizdu  

Informacijos ekranas**  

Beraktė variklio paleidimo mygtuku sistema  

Pastovaus greičio palaikymo sistema  

SPORT (sportinis) ir SNOW (sniego) režimai – 

Skaitmeninis spidometras  

Nustatytų sūkių viršijimo indikatorius  

Dviejų zonų klimato kontrolės sistema  

Durų kišenės su puodelių laikikliais  

Puodelių laikikliai centrinėje konsolėje  

Skaitymo lemputės priekyje  

Kosmetiniai veidrodėliai priekyje  

Degalų bako dangtelio atidarymo svirtis salone  

Bagažinės dangčio atidarymo svirtis  

12 V elektros lizdas daiktadėžėje  

Bagažo skyriaus apšvietimo lemputė  

Aliumininiai pedalai  

Kišenė sėdynės atloše (keleivio sėdynė)  

Automobil io apdangalas  

SĖDYNĖS

Odinės sėdynės (oda ir „Alcantara“)***  

Sportinės sėdynės priekyje  

6 kryptimis rankiniu būdu reguliuojama vairuotojo sėdynė  

Nulenkiama priekinio keleivio sėdynė  

Priekinių sėdynių šildytuvai  

Nulenkiamos užpakalinės sėdynės  

SUBARU BRZ 
Sport

6MT 6AT

IŠORĖ

HID trumpųjų šviesų priekiniai žibintai  

Automatiškai dienos metu veikiantys LED žibintai  

Išlendantys priekinių žibintų apliejikliai  

Priekiniai rūko žibintai  

Užpakalinis rūko žibintas  

Automatiškai užlenkiami durų veidrodžiai  

Šildomi durų veidrodžiai  

Elektrinė užpakalinio lango šildymo sistema  

UV spindulių fi ltrą turintys stiklai  

Reguliuojamo veikimo intervalo priekinio lango valytuvai  

17 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai  

Užpakalinis aptakas  

Užpakalinis difuzorius  

Stogo antena  

Du išmetamosios sistemos vamzdžiai  

SAUGUMO ĮRANGA

Automobilio dinaminės kontrolės sistema (VSC)  

Priekinės SRS saugos oro pagalvės  

Priekinės šoninės SRS saugos oro pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)  

Šoninės SRS saugos oro užsklandos (priekinės ir užpakalinės)  

Vairuotojo kelių SRS saugos oro pagalvė  

Šoninių durų sustiprinimo strypai  

Apsaugos nuo vagystės sistema su imobilizatoriumi  

Aktyviosios galvos atramos priekinėse sėdynėse  

Įspėjimo apie neprisegtą saugos diržą sistema (vairuotojo ir priekinio keleivio)  

Priekiniai saugos diržai su įtraukimo ritėmis ir apkrovos ribotuvais  

Trijuose taškuose tvirtinami visų užpakalyje sėdinčių keleivių saugos diržai  

Pagalbinė stabdymo sistema  

ISO-FIX vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema (su tvirtinimo ąsomis)  

STANDARTINĖ ĮRANGA

* Vairuotojo ir priek inio keleiv io šoniniai langai turi automatinę pakėlimo ir nuleidimo funkciją su 
apsauga nuo pirštų suspaudimo.
** Ekrane rodoma ši informacija: momentinės degalų sąnaudos, v idut inės degalų sąnaudos, aplinkos 
temperatūra, r ida ir kelionės skait ik l is.
*** „Alcantara“ yra registruotasis bendrovės „Alcantara  S.p.A.“ prekės ženk las.

„SUBARU Nordic AB“ pasilieka teisę keisti parduodamo modelio techninius duomenis ir įrangą.



SUBARU Nordic AB
www.subaru. lt
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