
1.6DIT

Utstyrsversjon CLASSIC og SPORT PREMIUM

Total lengde mm 4.690

Total bredde mm 1.780

Total høyde mm CLASSIC: 1.485 - SPORT PREMIUM: 1.490

MÅL Akselavstand mm 2.650

OG Sporvidde foran, mm 1.530

VEKT bak, mm 1.540

Bakkeklaring mm CLASSIC: 130 - SPORT PREMIUM: 135

Egenvekt*
1

kg CLASSIC: 1.540  - SPORT PREMIUM: 1.576

Tillatt totalvekt*
1

kg 2.040

Tilhengervekt med/uten brems*
1

kg 1.500/750

Bagasjerom                          

liter(VDA)

522 liter med bakseteryggene oppe (hvorav 40 liter under gulv) -                                                   

med bakseteryggen nedfelt: 1.446 liter

Type 4-sylindret SUBARU BOXER DOHC turbo

Boring og slaglengde mm 78,8 x 82,0

MOTOR Volum ccm 1.600

Kompresjon 11,0

Innsprøytningssystem Bensin - DIT (direkteinnsprøyting og turbo)

Tankkapasitet liter 60

Maks. effekt (DIN) kW(hk) ved o/min. 125 (170) / 4.800 - 5.600

Maks. dreiemoment (DIN) Nm ved o/min. 250 / 1.800 - 4.800

Akselerasjon 0 - 100 km/t sek. 8,9

YTELSER Topphastighet km/t 210

Drivstofforbruk*
2

by 8,5 (8,8)

liter/100km landevei 6,2 (6,3)

iflg. EC715/2007-136/2014W kombinert 7,0 (7,2)

CO2  ved kombinert g/km 159 (164)

NOx mg/km 9,9

ELEKTRISK Batteri 12 Volt 48Ah

SYSTEM Generator 12 Volt 150A

Symmetrical AWD - permanent firehjulsdrift

Med girspak i D 3,600 - 0,512

KRAFT- Gearkasse- 1.gir 3,600*
3

OVER- utveksling 2.gir 2,080*
3

FØRING 3.gir 1,597*
3

4.gir 1,221*
3

*
3
 Girutveksling ved manuell 5.gir 0,939*

3

giring - girhendler på rattet 6.gir 0,718*
3

revers 3,687

Differensialutveksling 3,900

Styring Tannstang - elektrisk servostyring

Fjæring foran McPherson fjærben, uavhengig

bak Double wishbone

CHASSIS Svingdiameter - hjul meter 10,8

Bremser foran Ventilerte skivebremser

bak Ventilerte skivebremser

Standard dekkdimensjon CLASSIC: 215/50R17 - SPORT PREMIUM: 225/45R18

*
1
 Alle vekter er veiledende, se typegodkjenning og vognkort 

   

Lineartronic automat

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. 

Tekniske spesifikasjoner for Subaru Levorg 1.6DIT stasjonsvogn

Bilmodell

Girkasse

Drivlinje

*
2
 Drivstofforbruk for CLASSIC med 17" hjul (i parentes: SPORT PREMIUM med 18" hjul)



Girkassetype

Utstyrsversjon CLASSIC SPORT PREMIUM

Utstyrskode CN FF

Komfort og bekvemmelighet

Lengde- og høydejusterbart, skinntrukket D-formet sportsratt l l

Elektrisk drevne sidevinduer med autofunksjon og barnesikring på bakdørene l l

Fjernbetjent sentrallås med separat åpning av bagasjerom/bakluke l l

Nøkkelfritt låsesystem med startknapp. Separat åpning av bagasjerom/bakluke l l

To-sone automatisk klimaanlegg med støvfilter l l

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

ryggekamera. Stemmestyring og Bluetooth håndfri-system. "Shark-fin" radioantenne
l l

3,5 Informasjonsdisplay med LCD fargeskjerm i instrumentpanelet - med rattbetjening l l

4,3" Multifunksjonsdisplay på toppen av dashbordet l l

Multifunksjonsratt med betjening av lydanlegg, telefon og fartsholder l l

Midtkonsoll med skyvbart armlene, oppbevaringsrom, AUX- og 2 stk. USB-kontakter i senterhylle og 2 stk. 

USB-Powerkontakter i bakkant av midtkonsollen for baksetepassasjerene
l l

Sminkespeil med lys på begge solskjermer og kartlamper foran l l

Avtagbar bagasjeromsgardin, surrekroker og lys i bagasjerom. 40 l oppbevaringsrom under gulvet l l

Interiør

8-veis elektrisk justerbart førersete og sportsseter foran - l

40/20/40 delt og nedfellbar bakseterygg med justerbar vinkling og midtarmlene bak med koppholdere l l

Brytere i bagasjerommet for enkel nedfelling av bakseteryggen l l

Stoffinteriør med sølv dekorsømmer på seter, mm. l -

Sort skinninteriør med blå dekorsømmer på sportsseter, ratt, midtkonsoll mm. - l

"Karbon"- interiørdekor og aluminiumspedaler - l

2-trinns oppvarmede forseter, og varmetråder i nedre del av frontrute l l

Eksteriør

Integrerte fester for lasteholder l l

Elektrisk justerbare, innfellbare og oppvarmede sidespeil med integrerte LED blinklys l l

"One-touch"-blinklys, 3 blink ved filskifte og automatisk tenning av varselblinklys ved nødbremsing l l

Elektrisk drevet soltak og 2 stk. kartlamper for baksetepassasjerene - l

Frontpussere med regnsensor l l

Elektrisk oppvarmet bakrute og bakrutepusser med spyler og intervallfunksjon l l

Adaptive LED nærlys med lyktespylere og Autolys, LED bremse- og parkeringslys. Tåkelys foran med 

kjørelys
l l

Mørke vinduer bak og takspoiler bak med integrert bremselys l l

17" aluminiumsfelger  l -

18" aluminiumsfelger, mørk grill og hovedlysinnfatning - 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, Automatisk 

fjernlys på/av og Automatisk avblendbart innvendig speil
l l

Front- og ryggekameramonitor som viser bilder i multifunksjonsdisplayet fra kameraene som er

montert på frontgrillen og bagasjeromsdøren
- l

Smart Bakspeil Monitor som viser området bak bilen selv når bilen er fullastet - l

ABS-bremser med elektronisk bremsekraftfordeling, nødbremseassistanse og sikkerhetsbremsepedal l l

Subaru Vehicle Dynamics Control - antispinn og stabilitetskontroll l l

Store kollisjonsputer og sidekollisjonsputer for fører og forsetepassasjer, knekollisjonspute for fører l l

Sidekollisjonsgardin - dekker sidevinduer foran og bak l l

Nakkesleng-reduserende forseter, beltestrammere og lastbegrensere på forsetebelter, beltevarsler l l

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

5-Stjerner i den europeiske kollisjonstesten: Euro NCAP l l

Annet utstyr

Lineartronic trinnløs variabel automatgirkasse med manuell funksjon - permanent firehjulsdrift med Active 

Torque Split og Active Torque Vectoring
l l

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

Automatisk Start/Stopp-system ved tomgangskjøring l l

Elektrisk parkeringsbrems og Hill Holder (bakkestarthjelper) l l

Dekkreparasjonssett (kompressor og tetningsmiddel) - benyttes ved punktering  l l

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

Lineartronic automat

Utstyrsoversikt for Subaru Levorg 1.6DIT stasjonsvogn
Bilmodell 1.6DIT

l er standardutstyr      -  Ikke tilgjengelig


