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VÝLOHA SUBARU

Královská flotila Subaru
Hitem podzimu 2006 je pro Subaru bezesporu uvedení modelu B9 Tribeca
na evropský a posléze i český trh! Nejen tato novinka ovšem bude
brázdit silnice v příštím roce. Inovovány byly i další modely a my z nich
představujeme dva: Legacy a Outback s označením 2007.

B 9 Tribeca: Čisté charisma
T

vary s ostrými a tvrdými liniemi dávají modelu B9 Tribeca
dynamický vzhled. Prostorná karoserie vás obklopí pohodlím
a dodá vám tolik luxusu a klidu, že předčí všechna vaše
očekávání. Ihned po usednutí za volant oceníte tradiční jízdní
vlastnosti Subaru znásobené mimořádnou pružností a hbitostí.
B9 Tribeca nastavuje nový standard pro crossoverová SUV
a zaručuje pohodlné jízdní zážitky pro pět nebo až sedm cestujících i na dlouhých cestách. Luxusní, sportovní, praktické –
takové je SUV, které vám poskytne vše, co od něj očekáváte.
Pozoruhodná palubní deska rozevírající se jako orlí křídla
upoutá váš zrak. Interiér charakterizují ergonomické křivky, veškeré tvary akcentují přirozenost a pocit pohody. Ve dne působí
odlesky výrazných stříbřitých ploch jasným a moderním
dojmem. Po setmění dodává jemné osvětlení kabině vozu
nádech kouzelné atmosféry. V takovém prostředí si řidič

16

i spolucestující mohou pocit z jízdy skutečně užívat a v klidu
a pohodlí relaxovat.
Snaha Subaru o vyvinutí ideálního hnacího ústrojí se posunula
opět dále kombinací motoru Boxer a symetrického AWD, se kterým
přichází i B9 Tribeca. Válce posazené vodorovně proti sobě vzájemně vyrušují vibrace, zatímco celé hnací ústrojí je umístěno symetricky.
Ideálně vyvážené rozprostření hmotnosti a nízko posazené těžiště
zaručují vozu extrémní stabilitu a dovolují vám vyrovnat se snadno
téměř se všemi typy vozovky a všemi povětrnostními podmínkami
a zaručují hladkou jízdu na všech běžných površích. Všechny části
motoru pracují sehraně jako skvělí veslaři, čímž tvoří jeden uhlazený
celek. Tato technologie, nová a revoluční, nebyla vyvinuta samoúčelně, ale pro maximální pocit pohodlí a jistoty řidiče i všech pasažérů.
Detailní představení Subaru B9 Tribeca naleznete v tomto
magazínu na stranách 23–25.
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Legacy a Outback, změny pro rok 2007
Vzhled – celkové zlepšení kvality a zvýraznění charakteru Legacy i Outback, bixenonové přední svítilny s vyjíždějícími
ostřikovači, aerodynamická boční zpětná
zrcátka s funkcí automatického sklápění,
nový design hliníkových litých kol pro
všechny modely.
Interiér – zjemněná přístrojová deska,
dvouzónová automatická klimatizace, ven-

tilační systém pro zadní část vozu (3.0R
a 3.0R spec. B), nastavitelný volant s ovládacími prvky pro volbu typu jízdy, multifunkční display (3.0R a 3.0R spec. B), sedadlo řidiče nastavitelné osmi způsoby
s pamětí, ovládací páčky automatické
převodovky (E-5AT), kvalitní audiosystém.
Mechanika – systém SI-DRIVE (3.0R
a 3.0R spec. B), páčkové řazení s dočas-

nou funkcí manuálního řazení, odlišení
předních tlumičů u obou modelů, akustický signál podřazení u automatické převodovky, lepší točivý moment v nízkých
a středních otáčkách, brzdný asistent.
Ostatní – nové barvy karoserie: šedá
metalíza Diamond grey (jen u Legacy),
modrá perleová Newport blue pearl,
bílá perleová Satin white pearl.

Legacy 2007:
Všestrannost
J

e ryzí radostí nejen řídit Legacy sedan a kombi, ale
jen na ně pohlédnout. Styl je poklidný, výkon je
živý. Je zjevné, že byly vozy vyrobeny
s odhodláním dosáhnout kvality pomocí jedinečné
techniky. Chovají se přesně tak, jak od nich
očekáváte, reagují na vaše nejjemnější pokyny
a přinášejí jedinečný prožitek z jízdy.
Legacy se jako původní vůz značky Subaru
postupně vylepšuje od roku 1989, kdy byl poprvé
představen a v březnu 2005 byly vyrobeny 3 miliony kusů modelů Legacy a Outback, které sdílejí
společnou platformu. V modelovém roce 04 byla představena třetí generace vozu, který má mezi řidiči na celém světě
skvělou pověst a základní výkon vozu byl významným způsobem vylepšen. Od té doby si nepřestává budovat na celém
světě pověst všestranného vozu.

Outback 2007:
Dobrodruh
A

 už jste na silnici nebo na polní cestě, chcete být připraveni
na všechny jízdní podmínky, Outback vám umožní vše lehce
překonat. Jeho silný výkon, výrazný pěkný vzhled a velký prostor
dávají řidiči a cestujícím pocit zábavy a volnosti. Má v sobě
dobrodružného ducha, který vám vyhoví – kdekoliv a kdykoliv.
Outback je crossoverový koncept automobilu postavený na
základě skvělých jízdních vlastností systému AWD, včetně
nízkého těžiště a vysoké stability. Jako pohodlný cestovní vůz se schopnostmi SUV zaznamenával
úspěchy na celém světě již od svého
debutu. To vedlo ostatní automobilky
k výrobě podobných vozů s všestranným zaměřením. Outback se
od modelového roku 04 vyrábí již
ve třetí generaci s ušlechtilejšími
tvary, zdokonalenými jízdními
vlastnostmi a bezpečnostními
prvky. Karosérie s podtónem jemných křivek se může pyšnit minimální světlou výškou 200 mm
a příchu SUV mu dodávají i nárazníky s velkými mlhovými světly a vůz tak
zvýrazňuje svou originalitu.
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