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1   OUTBACK: το νέο concept 

 

Το Outback κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στην αγορά το 1995. Τώρα βρίσκεται στην έκτη γενιά του. Το 

νέο Subaru Outback αντικατοπτρίζει τις ανάγκες των σημερινών πελατών, που θέλουν να οδηγούν ένα 

αξιόπιστο, ανθεκτικό αυτοκίνητο που έχει προτεραιότητα την ασφάλεια τόσο των επιβατών του όσο και 

των ανθρώπων γύρω του. 

Όλα αυτά ανταποκρίνονται στις τυπικές ιδιότητες ενός αυτοκινήτου Subaru: υψηλή οδηγική ικανότητα και 

ευελιξία, ενεργητική, παθητική και προληπτική ασφάλεια στο υψηλότερο επίπεδο, και ένα εσωτερικό που 

κάνει τον χρόνο που αφιερώνεται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού εξαιρετικά ευχάριστο και άνετο. 

 

2   Βασικά Χαρακτηριστικά 

 

Εξωτερικός Σχεδιασμός 

  

 

 

 

 

Το Nέο Outback συνδυάζει τεχνολογίες αιχμής με μια σύγχρονη εξωτερική εικόνα.  

Οι γραμμές που τρέχουν κατά μήκος των θυρών και φτάνουν στις γραμμές της πίσω αεροτομής 

δημιουργούν μια εξαιρετικά δυναμική εμφάνιση. Η πλαϊνή σχεδίαση σε συνδυασμό με τις έντονες 

καμάρες των τροχών δημιουργεί την αίσθηση του «σκληροτράχηλου». Οι γραμμές του αμαξώματος 

δίνουν μια αίσθηση τρισδιάστατου χαρακτήρα που δίνει έμφαση στη δύναμη του νέου Outback. 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Το μήκος έχει αυξηθεί κατά 50 mm, από 

4820 mm σε 4870 mm, προσφέροντας 

όφελος στον εσωτερικό χώρο και στον 

χώρο αποσκευών. Η ευρυχωρία πίσω έχει 

βελτιωθεί επιπλέον, με τον χώρο για τα 

πόδια των πίσω επιβατών να έχει αυξηθεί 

κατά 6 mm. Επίσης στο πλάτος, ο χώρος 

έχει αυξηθεί κατά 35 mm, γεγονός που 

μεταφράζεται σε μεγαλύτερο χώρο για 

τους ώμους των εμπρός επιβατών. 

 

 

 

 

     

Εξετάζοντας τα εκτός δρόμου χαρακτηριστικά, επισημαίνουμε ότι η απόσταση από το έδαφος αυξήθηκε 

από 200 mm στα 213 mm, προσεγγίζοντας αυτή του Forester, το Best in Class SUV της Subaru όσον 

αφορά τις ικανότητες off-road. Η γωνία προσέγγισης αυξήθηκε κατά σχεδόν μία μοίρα, από 18,8° σε 

19,7°, η γωνία ράμπας από 20,3° σε 21°ενώ η γωνία αναχώρησης παρέμεινε πρακτικά αμετάβλητη παρά 

το μεγαλύτερο μήκος του πίσω μέρους του αυτοκινήτου.     

 

Το πορτ-μπαγκάζ, εξοπλισμένο τώρα με νέα, hands-free τεχνολογία ανοίγματος, έχει μέγιστο πλάτος κατά 

1,9 mm μεγαλύτερο, διευκολύνοντας τη φόρτωση αντικειμένων. Επιπλέον, αυξάνεται αντίστοιχα κατά 

23,9 mm και 20 mm το μήκος και το πλάτος της επιφάνειας φόρτωσης.  

Διαστάσεις 



 

Εσωτερικός σχεδιασμός 

 

Στο εσωτερικό, όλα έχουν μελετηθεί ώστε να επιτρέπουν στους επιβάτες να νιώθουν απόλυτα άνετα και 

να απολαμβάνουν τον χρόνο που αφιερώνουν εκεί, είτε πρόκειται για ένα σύντομο ταξίδι είτε για ένα 

πολύ μεγαλύτερο. 

 

 

Ο πίνακας οργάνων - πλήρως ανασχεδιασμένος - χαρακτηρίζεται από μια νέα μεγάλη και κάθετη οθόνη 

αφής 11,6 ιντσών, από την οποία μπορεί να ελεγχθεί μια ποικιλία λειτουργιών. Οι οριζόντιες γραμμές του 

ταμπλό και το διευρυμένο παρμπρίζ τονίζουν την αίσθηση ευρυχωρίας και ασφάλειας στο εσωτερικό. 

Υλικά υψηλής ποιότητας - για παράδειγμα, το δέρμα Nappa – κάνουν το σαλόνι του νέου Outback όχι 

μόνο όμορφο αλλά και ταυτόχρονα ανθεκτικό, ώστε να διατηρήσει την εμφάνιση και τη λειτουργικότητά 

του για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι στο νέο Subaru Outback ταξιδεύετε σε ένα περιβάλλον όπου η 

πολυτέλεια, η τεχνολογία και η ποιότητα συνδυάζονται με την βέλτιστη άνεση. 

 

 

Νέα Subaru Global Platform (SGP) 

 

 

 

Το νέο Subaru Outback πατάει πάνω στην πλατφόρμα SGP (Subaru Global Platform η οποία έχει 

εισαγάγει σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά την ακαμψία και συνεπώς την ασφάλεια, τους μειωμένους 

κραδασμούς και θόρυβο στο χώρο των επιβατών. 

  



Κινητήρας, κιβώτιο ταχυτήτων και πρόσφυση  

 

 

 

Το νέο Outback φοράει τον βενζινοκινητήρα FB25 των 2.5l, με βελτιωμένο το 90% των μερών του. Πρώτα 

απ' όλα το σύστημα ψεκασμού καυσίμου έχει αλλάξει από "indirect" σε "direct". Τόσο η παροχή ισχύος 

όσο και η καμπύλη ροπής (+ 7%) έχουν ωφεληθεί από αυτό, προς όφελος μιας πιο ομαλής απόδοσης με 

μειωμένη κατανάλωση και αντίστοιχα μειωμένες εκπομπές καυσαερίων. 

 

 Κυβισμός: 2.498 cc 

 Καύσιμο: βενζίνη, direct injection,  

 Κινητήρας: Boxer, 4βάλβιδος, DOHC 

 Ιπποδύναμη: 169hp (124kW) από 5.000 έως 5.800 rpm 

 Ροπή: 252 Nm στις 4.000 rpm 

 Homologation: Euro6d-ISC-FCM 

 

Έχει αναπτυχθεί μια συγκεκριμένη έκδοση κιβωτίου CVT Lineartronic TR58 για την καλύτερη προσαρμογή 

του στο νέο Outback. 

Περισσότερο από το 80% των δομικών τμημάτων αυτού του κιβωτίου έχουν αναθεωρηθεί ή τροποποιηθεί 

για να βελτιωθεί η ικανότητα οδήγησης και να μειωθούν οι εκπομπές ρύπων. Η επέκταση της σχέσης 

μετάδοσης μεταξύ των δύο ιμάντων κατέστησε δυνατή την αύξηση του αριθμού των "εικονικών" 

ταχυτήτων που διατίθενται στη χειροκίνητη χρήση κι έτσι αυξήθηκαν από 7 σε 8. 

 

Σε συνδυασμό με το Subaru Symmetrical AWD, το Active Torque Split έχει ως στόχο τη βέλτιστη κατανομή 

της ροπής κίνησης μεταξύ του εμπρός και του πίσω άξονα ανάλογα με την πρόσφυση. 

Το σύστημα X-MODE συμβάλλει στην ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη οδήγηση σε ιδιαίτερα 

δύσκολες επιφάνειες. 

  



Ασφάλεια 

 

Η ασφάλεια βρίσκεται στο DNA της Subaru, της εταιρείας που ανέκαθεν χρησιμοποιεί πρωτοποριακά 

υλικά και τεχνολογίες. 

 

  

 

Εκτός από βελτιώσεις στα δομικά στοιχεία που βελτιώνουν την παθητική ασφάλεια του οχήματος, το 

σύστημα EyeSight, που είναι στάνταρ σε όλα τα επίπεδα εξοπλισμού, έχει υποβληθεί σε σημαντικές 

ενημερώσεις και εξελίξεις. 

 

Με την υποστήριξη του EyeSight, τα ακόλουθα κύρια συστήματα είναι διαθέσιμα στο νέο Outback: 

 

• Lane Centering Function (νέα λειτουργία) 

• Pre-Collision Braking System 

• Adaptive Cruise Control 

• Autonomous Emergency Steering (νέα λειτουργία) 

• Lane Departure Warning 

• Lane Departure Prevention 

• Emergency Lane Keep Assist (νέα λειτουργία) 

• Traffic Sign Recognition/Intelligent Speed Limiter (νέα λειτουργία) 

• EyeSight Assist Monitor 

• Vibrating Steering Wheel (νέα λειτουργία) 

 

Εκτός από τις νέες λειτουργίες στο σύστημα EyeSight, υπάρχουν πολλές άλλες καινοτομίες και 

βελτιώσεις όσον αφορά την ασφάλεια: 

 

• Electric Brake Booster (Ηλεκτρικός Κατανεμητής Φρένων - νέα λειτουργία) 

• Driver Monitoring System 

• RAB – Reverse Automatic Braking with Rear Parking sensor 

• ADB – Adaptive Driving Beam (νέα λειτουργία) 

• Post-Collision Break control (νέα λειτουργία) 

• e-Call 

• Αερόσακος SRS καθίσματος συνοδηγού 

 

  



Νέος εξοπλισμός 

 

Μιλώντας για τεχνολογικές καινοτομίες στο νέο Outback, δεν μπορούμε να περιοριστούμε μόνο στην 

ασφάλεια. Η άνεση, η ευχαρίστηση και η απόλαυση της οδήγησης έχουν κερδίσει πολλά οφέλη από τις 

προσεκτικές βελτιώσεις που πραγματοποιήθηκαν στη φάση της μηχανολογικής εξέλιξης του νέου 

μοντέλου. 

Εκτός από την οθόνη των 11.6 ιντσών υπάρχουν επίσης: 

 

• Πίσω ηλεκτρικά ανοιγόμενη πόρτα με λειτουργία Hands-Free (νέα λειτουργία) 

• Θερμαινόμενα, τιμόνι και πίσω καθίσματα 

• Αναδιπλούμενοι καθρέπτες με λειτουργία αυτόματης κλίσης προς τα κάτω (με την όπισθεν) 

• Προβολείς ομίχλης LED εμπρός 

• Νέα ράγες οροφής με πτυσσόμενες ράβδους 

• Υπενθύμιση πίσω καθίσματος 

 

 

3   Εκδόσεις 

 

Υπάρχουν 3 εκδόσεις, STYLE, ΑDVENTURE και PREMIUM. 

 

STYLE 

Η πρώτη έκδοση STYLE προσφέρει ένα εξαιρετικό επίπεδο εξοπλισμού με τροχούς 18 ιντσών (όπως όλες 

οι εκδόσεις) σε ένα ιδιαίτερο αυτοκίνητο. 

ΑDVENTURE 

Η ενδιάμεση έκδοση είναι αυτή που δείχνει πιο έντονα την πολλαπλή ταυτότητα του Outback. Και 

σπορτίβ, και άγρια και εκλεπτυσμένη, ένα σοφιστικέ κοκτέιλ. 

PREMIUM 

Η έκδοση PREMIUM αντιπροσωπεύει την τελευταία λέξη του Outback, με την τεχνολογία, την άνεση και 

την ποιότητα να εκφράζονται στα υψηλότερα επίπεδα. 

 

Χαρακτηριστικά εξοπλισμού για κάθε έκδοση: 

 

STYLE 

 Ζάντες αλουμινίου 18’’  

 Adaptive Cruise Control with Lane Centering 

  EyeSight 

  Φώτα LED με λειτουργία Adaptive Driving Beam 

  Ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα με λειτουργία hands-free 

  Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού και συνοδηγού 8 κατευθύνσεων με προστασία από τις 

αυχενικές κακώσεις 

  Θερμαινόμενα εμπρός και πίσω καθίσματα και τιμόνι 

  Οθόνη 11.6 ιντσών, Ηχοσύστημα με 6 ηχεία, Apple CarPlay / Android Auto 

  Keyless Access with Push-button Start System 

  Κάμερα οπισθοπορείας 

  2 mode X-MODE  

 

ΑDVENTURE 

Επιπλέον των χαρακτηριστικών του STYLE έχει: 

  Ράγες οροφής με πράσινες λεπτομέρειες και δυνατότητα επιπλέον βάρους 



  Navigation System 

  Πεντάλ αλουμινίου 

  Εμπρός και πίσω Underguards (gloss black) 

  Αδιάβροχα καθίσματα 

 

PREMIUM 

Επιπλέον των χαρακτηριστικών του ΑDVENTURE έχει: 

  Driver’s Memory Seat-linked Door Mirrors with Reverse Auto-tilt. 

  Καθρέφτες Satin  

  Δερμάτινα καθίσματα Nappa  

  Οθόνη 11.6 ιντσών Full HD, Premium Ηχοσύστημα με Navigation, 11 Ηχεία Harman/Kardon  

  Εμπρός και  πίσω κάμερα 

  Ηλεκτρικά ανοιγόμενη και συρόμενη ηλιοροφή Tetto  

 

 

Χρώματα 

 

Στην παλέτα των χρωμάτων του νέου Outback υπάρχουν και δύο νέα χρώματα, τα Autumn Green Metallic 

και Brillant Bronze Metallic 

 

                   

 

 

Επενδύσεις 

 

 

 

PREMIUM 

Δέρμα Nappa Black 

PREMIUM 

Δέρμα Nappa Tabacco 

ADVENTURE 

Αδιάβροχο ύφασμα 

STYLE 

Μαύρο ύφασμα 

 



4  Τιμοκατάλογος 
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