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Solterra. 100 % Subaru. 100 % elektrisk. 

PRAKTISK I VARDAGEN
En Subaru är praktisk i vardagen och på fritiden. Solterra har ett rymligt praktiskt och lättanvänt 
bagageutrymme med ett justerbart golv i två lägen: ett högt för planast möjliga lastyta och ett 
lågt för extra lastvolym. Beroende på läge sväljer Solterra upp till 475 liter (VDA). Utöver det 
har Solterra en dragvikt på 750 kg.

ALL SÄKERHET ÄR STANDARD
All säkerhet är standard. Det inkluderar bland mycket annat den elektroniska förarassistent som hjälper 
föraren att upptäcka och varna för fara och som i en nödsituation kan ingripa för att undvika kollision med 
fasta och rörliga objekt, inklusive människor och djur. De flesta funktioner är bekanta. Några är helt nya, som 
Safe Exit Assist som varnar föraren från att öppna dörren om en bil eller cyklist närmar sig bakifrån.

TRYGGT ÄGANDE
Tryggt ägande i många år. Som varje Subaru har Solterra 3 års fri service och är konstruerad 
för att göra en lång och trogen tjänst. Batterierna är konstruerade med målet att bibehålla 90 
procent av sin kapacitet efter tio år.

Friheten. Att kunna ta dig var som helst och när som helst för att göra det ditt hjärta klappar för.

Tryggheten. Att veta att din bil alltid står vid din sida, redo för varje uppdrag som vardagen 

eller äventyret för med sig. En bil som ser till att du kommer tryggt hem. Varje gång. I alla väder. 

Nu och oförändrat in mot framtiden.

Principen med den symmetriska fyrhjulsdriften som bidrar till klassledande framkomlighet och 

trygga vägegenskaper med hög körkänsla. Den praktiska oömheten, generösa utrymmen och 

smarta funktioner som gör det bekymmerslöst  att lasta allt från minsta matkasse till skrymmande 

fritidsutrustning. Framförallt: en grundkonstruktion och avancerade förarassistanssystem som 

tillsammans bidrar till en världsledande säkerhet för alla som befinner sig i bilen, men också 

utanför den.

Allt det är grundläggande kvaliteter som generationer av ägare har lärt sig att förvänta och 

uppskatta i en bil från Subaru. Nu, för första gången, kan du få alla dessa kvaliteter i en bil 

som drivs helt och hållet av elektricitet. Allt som gör en Subaru till en Subaru. Och allt ingår i 

standardutrustningen.



STOR BATTERIKAPACITET
Varken du eller framtida generationer behöver längre ställas inför valet: Subarus unika styrkor eller 
eldrift? Med Solterra får du båda. Den deklarerade räckvidden uppskattas till precis under 40 mil 
(WLTP). Med en laddare i hemmet kan batterierna laddas på 6,5 timmar och i en 150 kW snabbladdare 
kan batteriet laddas 20-80 % på 19 minuter.

HÖGSTA UTRUSTNINGSNIVÅ
En Subaru är fullutrustad. Solterra erbjuds i tre utrustningsutföranden. Utöver det kan du välja mellan 
sju olika kulörer på karossen, men allt det du nyss har läst och mycket mer ingår som standard i alla 
utföranden av Solterra, elbilen som framtidssäkrar Subarus traditionella egenskaper och unika kvaliteter.

FYRHJULSDRIFT MED X-MODE SOM STANDARD
Solterra tar sig fram, tack vare 22 cm markfrigång och Subarus kännetecken: den symmetriska fyrhjulsdriften. I 
Solterra uppnås samma egenskaper genom två lika starka motorer, en som driver fram och en bak. Båda med lika 
långa drivaxlar till höger och vänster hjul. Subarus greppassistent X-Mode blir dessutom mer effektiv tack vare 
elmotorernas omedelbara kraftutveckling.
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LACKFÄRG

Precious MetalEmotional Red

Harbor Mist Grey Pearl / Black Mica

Black Mica

Harbor Mist Grey Pearl Platinum White Pearl Mica

Dark Blue Mica

SPECIFIKATIONER

SOLTERRA

Limited / Touring

Motor

Motor  218 hk (F80+R80 kW) 

Batteristorlek 71.4 kWh

Prestanda

Max. hastighet 160 km/h

Drivning  AWD

Miljöklass EL

Acceleration (0–100 km/h) 0-100 km/h: 7.6 s

Räckvidd (WLTP)  378-415 km

AC-laddning (Laddstolpe) 6.6 kW/ 6,5 h (20%-80%)

DC-laddning (Snabbladdning) 150 kW / 20 min (20%-80%)

Mått och vikt

Längd mm 4690

Bredd mm 1860

Höjd mm 1650

Hjulbas mm 2850

Markfrigång mm 210.9

Lastutrymme VDA: 475 l

Antal sittplatser 5

Tjänstevikt*1 kg 2100

Max. tillåten släpvagnsvikt kg 750

Dragvikt med B-körkort kg 750

Chassi

Bromsar
Fram Ventilerade skivor

Bak Ventilerade skivor

Däck
Limited 235/60R 18 

Touring 235/50R 20

Uppkoppling Subaru eCare

App-styrning av

Förvärmning/kylning av kupeutrymme
Räckkviddsinfo

Batteristatus
Laddningsschema

Temperatur inne/ute
Låsning/öppning av dörrar

Hitta laddstation

*1 Tjänstevikt och max. last varierar beroende på monterad utrustning.

STANDARDUTRUSTNING

Limited Touring – Utöver Limited

18” Aluminiumfälgar 20” Aluminumfälgar

12.3” Multimediaskärm med trådlös smartphone-integration inkl. 
Apple CarPlay™ och Android Auto™, Cloud Navigation och  
6 högtalare

Tonade rutor

Subaru Safety Sense med Over-the-Air uppdatering,  
Pre-Collision System, Emergency Steering Assist & Road Sign 
Assist, Blind Spot Monitor, Safe Exit Assist, Adaptivt helljus, 
Förarövervakningssytem och 360º panorama backkamera

Trådlös mobilladdare

Energisnål värmepump Syntetisk svart läderklädsel

Premium svart tygklädsel 8-vägs eljusterbart förarsäte med minne inkl. ytterspeglar

8-vägs elstyrd förarstol 4-vägs eljusterbart passagerarsäte

Sätesvärme fram Uppvärmt baksäte

Främre och bakre parkeringssensorer med autobroms (föremål) Rattvärme

Elbaklucka Stämningsbelysning interiört

Batteriuppvärmning Instegsbelysning

Harman/Kardon premium stereo, separat subwoofer och slutsteg

Touring+ – Utöver Touring

Panorama glastak


