
         TISKOVÁ INFORMACE 

 

 
 

V Praze, 13.2.2007 
 
Světová premiéra motoru SUBARU BOXER TURBODIESEL 
v Ženevě  
 
První ležatý turbodieselový motor na světě, vyznačující se výjimečně 
kultivovaným a hladkým chodem, bude mít svoji světovou premiéru příští 
měsíc na 77. Mezinárodním autosalonu v Ženevě v expozici značky Subaru. 
 
Japonská společnost, specializující se na výrobu automobilů s pohonem všech čtyř 
kol si získala jméno svými osobními automobily vyznačujícími s vynikající dynamikou 
karoserie a aktivní bezpečností, předvede na tomto autosalonu celou hnací 
soustavu. 
 
Subaru plně věří svým plochým motorům, které jsou kompaktnější než řadové hnací 
agregáty a mají značně nižší těžiště. Tím se nejen snižuje stranové naklánění 
karoserie a zvyšuje bezpečnost jízdy v zatáčkách, ale zároveň také zlepšují jízdní 
vlastnosti automobilu, například při rychlém přejíždění do jiného jízdního pruhu na 
dálnici. 
 
První turbodieselový agregát Subaru v historii značky vyvinul výrobce zcela sám, 
vyniká mimořádně tuhou konstrukcí, nízkou hlučností a malými vibracemi. Jeho 
nasazení do výroby je plánováno na počátek příštího roku 2008. 
 
Turbodieselový motor Subaru nevyžaduje vložení vyvažovací hřídele, která 
kompenzuje tlakové rozdíly  vznikající při spalování i poněkud  méně vyvážený chod 
motoru, ale navíc je stejně kompaktní jako jeho benzínový protějšek. Spojuje v sobě 
mimořádně vysokou tažnou sílu při nízkých otáčkách a vysokou citlivost na 
sešlápnutí plynového pedálu při vysokých otáčkách.  
 
Nový motor i symetrický  pohon všech kol Subaru Symmetrical AWD budou poprvé 
předvedeny na tiskové konferenci společnosti Subaru v rámci ženevského 
autosalonu 6. března v 10.15 hod.  
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O Subaru  
 
Subaru je největší světový výrobce osobních automobilů s pohonem všech kol. Tato 
značka patří k japonskému koncernu Fuji Heavy Industries (FHI). Subaru platí za 
průkopníka techniky pohonu všech kol v osobních automobilech a na trh přivedla 
firma osobní automobil s pohonem všech kol v roce 1972. Od té doby prodalo 
Subaru po celém světe více než osm milionů osobních automobilů s pohonem všech 
kol. Ve světovém mistrovství rally patří Subaru ke špičkovým týmům a šestkrát 
získalo titul mistra světa.  
 
 
Kontakt: 
Zdeněk Zikmund 
Prodej a marketing 
SUBARU ČR, s.r.o 
Pekařská 5 
Praha 5, 155 00 
Email: zdenek.zikmund@subaru.cz 
Tel.: +420 255 720 231 
GSM: +420 602 772 680 
 
SUBARU 
Think.Feel.Drive. 


