
Modell

Girkasse type

Utstyrsversjon

Total lengde mm

Total bredde mm

Total høyde mm

MÅL Akselavstand mm

OG Sporvidde foran, mm

VEKT bak, mm

Bakkeklaring mm

Egenvekt* kg 1.525 1.533

Tillatt totalvekt* kg

Bagasjerom liter VDA

Tilhengervekt med/uten brems* kg

Type

Boring og slaglengde mm

MOTOR Sylindervolum ccm

Kompresjon

Innsprøytningssystem

Tankkapasitet liter

Maks. effekt (DIN) kW(hk) ved o/min.

Maks. dreiemoment (DIN) Nm ved o/min.

Akselerasjon 0 - 100 km/t sek.

YTELSER Topphastighet km/t

Drivstofforbruk by

liter/100km landevei

iflg. EC715/2007- 136/2014W kombinert

NOx mg/km

CO2 - kombinert gram/km

ELEKTRISK Batteri 12 Volt

SYSTEM Generator 12 Volt

Med girspak i D - CVT Lineartronic

1. gir

2. gir

KRAFT- Gearkasseutveksling 3. gir

OVER- (For Lineartronic ved 4. gir

FØRING manuell giring) 5. gir

6. gir

2.0DIT (i parentes S# - 7. gir

Sport Sharp) 8.gir

revers

Differensialutveksling

Styring

Fjæring foran

bak

CHASSIS Svingdiameter - hjul meter

Bremser foran

bak

Standard dekkdimensjon CLASSIC: 225/60R17     

SPORT PREMIUM: 225/55R18

*Alle vekter er veiledende, se typegodkjenning og vognkort

198 / 4.200

5,5/ 6,2

110 (150) / 6.200

Lineartronic trinnløs automat 

Skivebremser 

130A

Tannstang med elektrisk servostyring

McPherson, uavhengig

10,6

Dobbel Wishbone

Ventilerte skivebremser

52 Ah

Drivlinje

192

11,8

8,1/ 8,4

2,262

Symmetrical AWD - permanent firehjulsdrift

10,5

4-sylindret SUBARU BOXER DOHC

220

2.015

84,0 x 90,0

60

Bensin - MPSI

1.735

1.545

1.555

2.640

CLASSIC OG SPORT PREMIUM

1.995

27,4

150/ 153

3,581 - 0,570

3,581

3,667

Tekniske spesifikasjoner Subaru Forester

2.0i bensin

505 liter med bakseteryggen oppe - Med bakseteryggen 

nedefelt: 1.557 liter.  Modeller med el. Bakluke:488 liter med 

bakseteryggen oppe og 1.540 liter med bakseteryggen nedfelt. 

4.610 

1.795

3,900

Subaru Norge AS forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner, utstyr, fargeutvalg og utvalg av bilmodeller på lager uten 

forutgående varsel. Bilene leveres i henhold til fabrikkens spesifikasjoner og standarder. Spesifikasjonene gjelder 2018 -modeller. 

Avbildede biler i brosjyren kan avvike fra biler som leveres i Norge. Subaru Norge AS tar forbehold om eventuelle skrive- og trykkfeil. 

2000/750

1,658

1,208

0,885

0,618

-

-

6,5/ 7,0



Modell 

Utstyrsversjon CLASSIC
SPORT 

PREMIUM

Utstyrskode 3P  FQ

KOMFORT OG BEKVEMLIGHET

Høyde- og lengdejusterbart Multifunksjonsratt for betjening av lydanlegg, telefon og fartsholder l l

Skinntrukket ratt med varme l l

Girkule, og girspak- og håndbremsmansjett l l

Infotainment med navigasjon, 7,0" fargeskjerm, DAB+ radio, CD-spiller, 6 høyttalere og integrert ryggekamera. Stemmestyring og 

Bluetooth håndfri-system 
l -

Infotainment med navigasjon, 7,0" fargeskjerm, DAB+ radio, CD-spiller, 8 Harman/Kardon høyttalere og integrert ryggekamera. 

Stemmestyring og Bluetooth håndfri-system
- l

Fjernbetjent sentrallås (Nøkkelfritt låsesystem med startknapp på SPORT PREMIUM) l l

Multi-funksjonsdisplay med 4,3" fargeskjerm på toppen av dashbordet med rattbetjening l l

To-sone automatisk klimaanlegg med støvfilter l l

Dørlommer i alle sidedører med flaskeholder l l

Elektrisk drevne sidevinduer med barnesikring, "one touch" på førersiden l l

Multi-funksjonsmidtkonsoll med armlene l l

Midtkonsollen har koppholder, 12V-strømuttak og AUX- og USB-kontakt og senterhylle med 12V strømuttak l l

Takkonsoll med kartlamper og oppbevaringsrom samt kupélys med tidsforsinker l l

Bagasjerom med : Avtagbar bagasjegardin, lys, surrekroker, bagasjekroker, 12V-strømuttak, oppbevaringsrom under gulvet og 

opphengskrok på bakluke.
l l

SETENE

8-veis elektrisk justering av førersetet (med minne på SPORT PREMIUM) l l

"One-touch" delt- og nedfellbar bakseterygg (60:40), justerbar ryggvinkel og midtarmlene i bak med koppholdere l l

Brytere i bagasjerommet for enkel nedfelling av den delte bakseteryggen l l

Varme i for- og bakseter l l

Stoffinteriør l -

Skinninteriør, skinn i sete- og ryggflater - l

EKSTERIØR

Stort elektrisk drevet soltak l l

Sølvlakkerte takskinner/takrails og takspoiler på bakluken l l

Elektrisk betjent bakluke med fjernkontroll - l

Styreresponsive LED nærlys og fjernlys foran, Autolight (automatisk tenning av hovedlys), lyktspylere og LED parkeringslys foran l l

Tåkelys foran med integrert kjørelys l l

Elektrisk justerbare og innfellbare sidespeil med varme og integrerte LED-blinklys med "one-touch"-funksjon med 3 blink ved filskifte l l

Justerbar regnsensor på vinduspusserne foran, varmetråder under frontpusserne l l

Elektrisk oppvarmet bakrute og bakrutepusser med spyler og intervallfunksjon l l

Sportsstøtfanger foran og kromgrill - l

Mørke vinduer; på bakre sidedører, bakre sidevinduer og bakvindu l l

SIKKERHET

EyeSight førerassistansesystem med Autobrems, Adaptive fartsholder, Gasspedal-kontroll, Styreassistanse, Førerassistanse Monitor, 

Startvarsler samt Filskifte- og Vinglevarsler
l l

Avansert Sikkerhetspakke: Blindsonevarsler, varsel for kryssende trafikk bak ved rygging, Sidespeil Monitor som viser bilder fra 

kameraet som er montert på passasjerens sidespeil i multifunksjonsdisplayet. Dette gir deg bedre oversikt i blindsonen og gjør 

parkering mye enklere.

l l

Vehicle Dynamics Control: ABS-bremser med elektronisk bremsekraftfordeling, antispinn og stabilitetskontroll, nødbremsassistanse og 

"Brake Override"-system
l l

Store kollisjonsputer og sidekollisjonsputer for fører og forsetepassasjer l l

Sidekollisjonsgardin, dekker sidevinduer foran og bak, knekollisjonspute på førersiden l l

Nakkesleng-reduserende forseter (mot nakkeslengskader) l l

Beltestrammere og lastbegrensere på forsetebelter, beltevarslere l l

3 stk. hodestøtter, 3 stk. tre-punktsbelter bak og ISOFIX barnesetefester i baksetet l l

Sikkerhetskarosseri, forsterkninger i sidedørene, sikkerhetsbremsepedal l l

ANNET UTSTYR

Automatisk nivåregulering på bakakselen - opprettholder bakkeklaringen ved belastning l l

17" aluminiumsfelger l -

18" aluminiumsfelger - l

Lineartronic trinnløs automatgirkasse med manuell funksjon og girhendler på rattet                                       

Permanent firehjulsdrift med Active Torque Split
l l

"X"-mode funksjon, styringsprogram for kjøring på dårlig vei og i bakker, med "Hill Descent"-kontroll (for kjøring ned bakker) l l

Hill Start Assist (bakkestarthjelper) l l

Tilhengerstabilisering - funksjon i bremsesystemet for å stabilisere bilen ved tauing av tilhenger l l

SI-DRIVE, to motorstyringsprogram - Intelligent (økonomi) og Sport l l

Automatisk Start/Stopp-system ved tomgangskjøring l l

Stort nødreservehjul, 185/65R17 - plassert under bagasjeromsgulvet l l

2.0i bensin

l = standard utstyr      -  = Ikke tilgjengelig  m = kan leveres på bestilling, lagerføres ikke.

Utstyrsoversikt for Subaru Forester

Importør : Subaru Norge AS, Postboks 33, 1483 Hagan - www.subaru.no




