
Bitola dianteira (mm)

Faróis de xenônio e assinatura em LED com lavador de farol

Controle eletrônico de velocidade com comandos no volante

Freio de estacionamento eletrônico

Rádio multifunção com tela touch screen , sistema de áudio Harman/Kardon® com entrada USB/Bluetooth® 

para dispositivos eletrônicos externos 

Rebatimento dos bancos traseiros 60/40

Revestimento dos bancos em couro com duas opções de cor

Ar-condicionado dual zone

Sistema keyless  de abertura, travamento das portas e partida do motor

Câmera para auxílio em marcha à ré

Regulagem elétrica dos bancos com memória de ajustes para o assento do motorista

EQUIPAMENTOS

Sete air bags

Teto solar elétrico

Rodas esportivas de liga leve aro 18”

Principais equipamentos de série Sistema X-MODE (Assistência em aclive e declive)

1.675 ～ 1.698

Largura total (mm) 1.840

Altura total (mm) 1.673

Distância entre-eixos (mm) 2.745

225/60R18

Rodas

Pneus

18 x 7"

Freios com sistema ABS e VDC

Dianteiro

Suspensão traseira Duplo braço oscilante, com molas helicoidais e barra estabilizadora

Traseiro

Disco de freios ventilados de 316 mm de diâmetro

Direção Pinhão e cremaleira, com assistência elétrica (14,1:1)

Suspensão dianteira Tipo McPherson, com braços inferiores em "L", molas helicoidais e barra estabilizadora

Disco de freios ventilados de 300 mm de diâmetro

Freios

CHASSIS

Ângulo de entrada (º) 18,6

Ângulo de saída (º) 23,1

Comprimento total (mm) 4.817

3,018

3ª

4ª

5ª

6ª

Relação final 4,111

DIMENSÕES E PESOS

1.570

Bitola traseira (mm) 1.580

Distância mínima em relação ao solo (mm) 213

Capacidade de carga (litros - VDA) 1801

Peso em ordem de marcha (kg)

SISTEMA DE TRANSMISSÃO

Tipo de tração Tração 4x4, sistema All-Wheel Drive

2ª

1ª 3,105

Relações de transmissão

marcha-ré

1,983

1,454

1,057

0,779

0,542

Tipo de transmissão HCVT automática (Lineartronic) , com opção de troca manual de marchas por paddles shifts 

Torque máximo 35.7 kgfm / 4.400 rpm

Velocidade máxima 235 km/h

Aceleração (0 - 100 km/h) 7.6 s 

Sistema de injeção de combustível Injeção Sequencial Multiponto

Capacidade do tanque de combustível 60 litros

Potência máxima 256 cv / 6.000 rpm 

DESEMPENHO

Cilindrada (cm³) 3.630

Taxa de compressão 10,5:1

OUTBACK

3.6R-S, Boxer (pistões horizontalmente opostos), gasolina, quatro tempos, seis cilindros, DOHC e 24 

válvulasTipo

Diâmetro x curso do pistão (mm) 92 x 91

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MOTORIZAÇÃO


