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Subaru expozice na 80. mezinárodním autosalonu v Ženevě

 

Tokio,  5.  února  2010:  Společnost  Fuji  Heavy  Industries  Ltd.  (FHI),  výrobce  automobilů 
Subaru, dnes oznámila, že na 80. mezinárodním autosalonu v Ženevě (tiskové dny 2.-3. března, 
veřejnost od 4. do 14. března) bude vystavovat "Subaru Hybrid Tourer Concept" jako svoji 
evropskou premiéru. Jako světovou premiéru pak odhalí model "Subaru Impreza XV",  který 
bude uveden na evropský trh letos v létě.  V expozici budou také prezentace modelu "Subaru 
Stella  Plug-in",  který  byl  v loňském roce  spuštěn  do  výroby v   Japonsku,  a  dále  všechny 
modely s motorizací Boxer Diesel s důrazem na unikátní technologie horizontálně uložených 
plochých  motorů  Subaru  Boxer  s protiběžnými  písty.  S  těmito  exponáty  a  s designem 
prostupujícím celý  výstavní  stánek,  bude  FHI  prezentovat  úsilí  značky  Subaru  o  integraci 
příjemné a spolehlivé jízdy s ekologicky šetrnými řešeními. Tisková konference za účasti pana 
prezidenta Ikuo Mori je naplánována na stánku Subaru na 2. březen 2010 v 15.45h.

Image pohled na stánek Subaru
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<SUBARU HYBRID TOURER CONCEPT>

Zapracováním  základní  technologie  Symmetrical  All-Wheel  Drive  (AWD)  a  horizontálně 
uloženého  plochého  motoru  Boxer  s protiběžnými  písty,  "SUBARU  HYBRID  TOURER 
CONCEPT" odráží vize Subaru do budoucnosti. Koncept nabízí ladně tvarovaný vnější design, 

ideální kombinaci autentických jízdních výkonů a rozličných bezpečnostních prvků a funkcí. 
Šetrnost k životnímu prostředí prezentuje díky svému unikátnímu hybridnímu systému.

 Délka x Šířka x Výška: 4 630 x 1 890 x 1 420 mm

 Pohonná  jednotka:  2.0l  benzínový  turbo  motor   
 Boxer plus 2 elektromotory  

<SUBARU IMPREZA XV>

Model "Subaru Impreza XV", který byl postaven na základě kultovní Imprezy s 5-dveřovou 

karosérií, nabízí nový crossover styling. Výlučně pro tento model je určena maska chladiče a 

lemy  blatníků,  speciálně  designované  střešní  ližiny  a  střešní  spoiler  navíc  zvýrazňují 

jedinečnost této nové verze Imprezy. K dispozici bude s 2.0l benzínovým motorem Boxer a s 

turbo  motorem Boxer  Diesel,  které  budou v  souladu  s  evropskými  předpisy  EURO 5  pro 

dosažení větší šetrnosti k životnímu prostředí.

Délka x Šířka x Výška: 4 430 x 1 770 x 1 520 mm (1 515 mm pro dieselový model)

Rozvor: 2 620 mm  

(Poznámka: obrázky k modelu Impreza XV budou uvolněny až v den představení vozu)   

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.


