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Nové Subaru Legacy 2010 dosáhlo špičkového 5-ti hvězdičkového 
hodnocení v bezpečnostních testech Euro NCAP  

Tokyo, 26. srpna 2009: Fuji Heavy Industries Ltd. (FHI), výrobce automobilů Subaru, 
dnes oznámilo, že nové Legacy 2.0D Kombi MR2010 získalo nejvyšší možné, tj. 5-ti 
hvězdičkové hodnocení v bezpečnostních testech Euro NCAP*.  Zpřísněný systém 
testování pro rok 2009 hodnotí následující hlediska: Ochrana dospělých cestujících; 
Ochrana dětských cestujících; Bezpečnost chodců; Bezpečnostní systémy.

Legacy MR2010 představuje nově vyvinutý bezpečnostní systém. Prstencové výztuže 
karoserie zvyšují odolnost kabiny od střechy přes dveře a sloupky až po podlahu. Díky 
této konstrukci  je nárazová energie  v případě nehody odvedena mimo prostor  pro 
cestující. Čelní deformační zóna je přímo součástí rámu vozu, zatímco příčný nosník 
motoru je navržen tak, aby tyto komponenty v případě čelního nárazu zasahovaly co 
nejméně do prostoru pro cestující. Systém VDC spolu s předními, bočními a hlavovými 
airbagy  je  standardním  vybavením  všech  modelů,  a  zajišťuje  tak  nové  generaci 
Legacy výjimečnou bezpečnostní výkonnost. 

Pro Subaru je samozřejmostí nejen neustále vylepšovat  pasivní bezpečnost svých 
vozů,  ale  také  dbát  o  bezpečnost  aktivní.  Subaru  si  dává  záležet,  aby  kromě 
spolehlivosti  nabídlo  svým  zákazníkům  ryzí  potěšení  z  jízdy,  umocněné  spojením 
symetrického AWD systému s motorem Boxer. Subaru věří, že úspěch v podobě 5-ti 
hvězdičkového  hodnocení  přispěje  k  rostoucí  důvěře  zákazníků  ve  značku  a  její 
technologie.

Výsledky testů Euro NCAP pro Subaru Legacy
Ochrana dospělých cestujících: 79% (28,512 bodů z max. možných 36)
Ochrana dětských cestujících: 73% (35,804 bodů z max. možných 49)
Bezpečnost chodců: 58% (20,878 bodů z max. možných 36)
Bezpečnostní systémy: 71% (5,000 bodů z max. možných 7)
Celkové hodnocení: 73 bodů
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          Crashtest – nové Subaru Legacy 2010

*Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) je nezávislá organizace, 
která  provádí  nárazové  zkoušky automobilů  (tzv.  crashtesty).  Hodnotí  bezpečnost 
automobilů již od roku 1997.

O společnosti Fuji Heavy Industries Ltd.
Koncern Fuji Heavy Industries Ltd. (FHI), výrobce automobilů Subaru, je předním japonským 
výrobcem s dlouhou historií technologických inovací, které se opírají o zkušenosti z letecké 
divize koncernu. Výroba automobilů je jedním z hlavních pilířů koncernu, ale i ostatní divize 
HFI – Aerospace, Industrial Products a Eco Technologies – nabízejí širokou paletu produktů 
od motorových agregátů přes generátory, vozy technické údržby po malá letadla, základní 
komponenty osobních letadel či větrem poháněných generátorových systémů. FHI si vydobyla 
celosvětové uznání za technologii stálého pohonu všech kol AWD a ploché motory Subaru s 
protiběžnými písty. Firma je rovněž na špici vývoje ekologických technologií a zasazuje se o 
celosvětovou ochranu životního prostředí.
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