






ДОВІРТЕСЯ СВОЇМ ІНСТИНКТАМ
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Новий 
SUBARU BRZ

Ви знаєте, чого прагнете, сідаючи 

за кермо. Вам знайоме хвилююче 

відчуття безроздільної єдності 

з Вашим автомобілем на кожному 

віражі, на кожному повороті дороги.

Subaru також розуміється на цьому. 

Взявши за основу врівноваженість 

та потужність двигуна SUBARU 

BOXER, ми розробили досконалий 

спортивний автомобіль керованість 

та реакція якого здатні дарувати 

Вам приголомшливі враження 

з дня у день, немов на першому 

“побаченні”.
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Розваги – це його царина.
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Новий двигун SUBARU BOXER

Вихідна потужність

Двигун SUBARU BOXER нового покоління дарує SUBARU BRZ наснагу 
підкорювати нові висоти точності та захвату. Цей більш компактний 
2-літровий двигун встановлено нижче й переміщено ближче до водія.
Вперше використана для двигуна такого типу технологія прямого та 
точкового впорскування забезпечила йому водночас і кращу реакцію, 
і меншу витрату палива. Його унікальна конструкція відкриває нове 
уявлення про задоволення.

МАКС. ПОТУЖНІСТЬ: 147 кВт (200 к. с.) / 7000 об/хв
МАКС. ОБЕРТАЛЬНИЙ МОМЕНТ: 205 Н•м (20.9 кгс•м) / 
6400–6600 об/хв
ВИТРАТА ПАЛИВА: 7,8 л/100 км* (6МКПП), 7,1 л/100 км* (6АКПП)
ВИКИДИ CO2: 181 г/км* (6МКПП), 164 г/км* (6АКПП)

* Відповідає ECE R101.

Цей 200-сильний двигун тільки чекає команди, щоб набрати швидкість. 
Він гарантовано продемонструє майже невичерпну потужність в усьому 
робочому діапазоні завдяки високому значенню допустимих обертів, 
рівномірній кривій обертального моменту та 100 к. с. на літр об’єму. 
Надзвичайна екологічність й втілений захват – до Ваших послуг.
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Виважено продуманий для руху  
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 щодуху.

Низький центр ваги

Силова установка
спортивного автомобіля

Центр ваги SUBARU BRZ вдалося зробити настільки низьким, 
наскільки це взагалі можливо, щоб захоплення від керування ним 
було дійсно неперевершеним. Кожен елемент автомобіля, від 
плаского горизонтально-опозитного двигуна до неймовірно низької 
лінії даху, роблять центр ваги SUBARU BRZ одним з найнижчих серед 
існуючих серійних автомобілів. 

Розташований симетрично, двигун SUBARU BOXER забезпечує 
розміщення колінчатого вала точно на одній лінії з приводним 
валом для вражаючої стабільності й активної маневреності. Завдяки 
конфігурації привода на задні колеса вдалося змістити двигун далі 
назад, щоб надати надзвичайно точного контролю над положенням 
автомобіля на поворотах. Поєднання цієї маневреної платформи з 
новою високоефективною системою керування дозволило досягти 
миттєвої та вражаюче точної реакції на керування.
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Готуйтеся до ривка.
Саме на поворотах кожен елемент SUBARU BRZ ніби оживає. На кожному повороті для Вас 
відкриватиметься наше розуміння досконалого керування. Це – досвід, який переверне 
Ваше уявлення про рух в автомобілі.  

Легкий кузов

зі швидкою реакцією
Трансмісія

Високоефективна підвіска

підвищеного тертя Torsen*
Диференціал

Простота конструкції та велика кількість елементів 
зі сталі високої міцності дозволили зменшити вагу й 
зробити шасі більш жорстким та точним. Використання 
алюмінієвого капота додатково полегшило конструкцію й 
разом з цим сприяло досягненню більш низького центра 
ваги.

Завдяки короткому ходу та 
неперевершеному відчуттю під 
час перемикання 6-ступінчатої 
механічної трансмісії Ви зможете 
повністю поринути в атмосферу 
керування. Для 6АКПП доступні 
підкермові перемикачі, система 
контролю кількості обертів 
двигуна під час перемикання на 
нижчу передачу та два різних 
режими перемикання, які завжди 
пасуватимуть Вашому настрою.

Повністю незалежна підвіска дає можливість в повній мірі 
розкрити потенціал маневреності та точності реакції SUBARU 
BRZ. Передня підвіска типу MacPherson зі стійкою забезпечує 
високу жорсткість та підсилює відчуття безпосереднього 
керування, дозволяючи зменшити монтажну висоту двигуна 
SUBARU BOXER. А задня двоважільна підвіска поглинає удари 
без жодної шкоди для контролю. 

Дійсно унікальним SUBARU 
BRZ робить філігранна 
точність на кожному повороті. 
Передовий Torsen-дифереціал 
підвищеного тертя – такий 
же тип використовується в 
висококласному WRX STI – 
підвищує здатність тримати 
заданий курс під час повороту 
на високій швидкості, а також 
забезпечує більший комфорт та 
кращу керованість на нерівних 
дорогах.

* Torsen – зареєстрована торгова марка JTEKT Corporation.

Диференціал підвищеного 
тертя Torsen моделей WRX STI
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Задній спойлер Аеродинамічний кузов
Задній спойлер підкреслює спортивний характер 
SUBARU BRZ та покращує аеродинаміку.

Його витончені лінії не тільки причаровують погляди. 
Завдяки досконалій формі SUBARU BRZ здатен 
досягти коефіцієнту лобового опору лише 0,27*.

*  Визначено для автомобіля з опційним аеродинамічним пакетом, за стандартним випробуванням Fuji Heavy Industries Ltd.

12



П
о

ві
р

те
 с

в
о

їм
 о

ча
м

.

17-дюймові
легкосплавні диски

Ксенонові фари

Легкий та екстраординарний, кожен SUBARU 
BRZ комплектується легкосплавними дисками, 
які дозволяють зменшити непідресорену вагу, 
та довершують Ваш стильний образ.

Діамантова яскравість ксенонових фар робить 
ефектний дизайн SUBARU BRZ ще виразнішим.
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Складані спинки
задніх сидінь

Оббивка*2 Шкіра/Алькантара®*1

Хоча Ви й не очікуєте видатної практичності від суто спортив-
ного автомобіля, проте, після складання спинок задніх сидінь 
знайдеться вдосталь місця для комплекту гоночних шин чи 
двох сумок з ключками для гольфу.

Високотехнологічні передні сидіння, які можуть бути оздоблені 
високо якісною шкіряною оббивкою з цупкими вставками Alcantara®*1, 
допоможуть Вам зберегти положення під час поворотів. Достатньо 
низька посадочна висота сидінь сприяє забезпеченню низького 
центра ваги автомобіля.

*1 Alcantara – зареєстрована торгова марка компанії Alcantara S.p.A.
*2 Опція 

14



П
ри

сл
ух

ай
те

ся
 д

о 
св

ої
х 

ві
дч

ут
ті

в.

Спортивний тахометр
Великий тахометр з цифровим спідометром ство-
рений для справжніх цінителів. Розташований по 
центру, він відображає інформацію, важливу для 
дійсно ефективного керування. 

Тієї ж миті, як Ви сядете за кермо SUBARU BRZ Ви 

відчуєте це. Кожен відданий шанувальник високих 

ходових характеристик інтуїтивно відчує, що інтер’єр 

організовано з особливою увагою до ідеального 

зв’язку з водієм та абсолютного контролю.  
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Відкрийте для себе впевненість.

Чудова видимість Система контролю стабільності
Автомобіль, керування яким викликає захват, також 
має вселяти впевненість. Ретельно продуманий інтер’єр 
забезпечує феноменальну видимість в усіх напрямках, 
допомагаючи Вам контролювати простір довкола.

Ця передова електронна система контролює цілий ряд датчиків, 
включаючи датчики гальмування, керування та курсової 
стійкості, щоб надійно вберегти Вас від втрати контролю, коли 
Ви випробовуєте можливості SUBARU BRZ.
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Підсилені рами

Подушки безпеки SRS*

SUBARU BRZ пропонує, водночас, і абсолютний контроль, і цілковитий 
захист. Його підсилені рами надійно захищають внутрішній простір 
салону від даху (через двері та стійки) до днища. Ця конструкція, 
підсилена за рахунок використання великої кількості елементів зі 
сталі високої міцності, ефективно перенаправляє та поглинає енергію 
від удару для захисту людей в автомобілі у разі зіткнення. 

Абсолютний контроль та майже ідеальна видимість – невід’ємні 
якості SUBARU BRZ. Проте, Ви також можете бути певним, що 
навіть за несприятливих обставин, фронтальні, передні бокові 
та подушки-шторки безпеки SRS*, які входять до стандартного 
обладнання автомобіля, зможуть надійно убезпечити Вас. 
До того ж, SUBARU BRZ випускається зі стандартною колінною 
подушкою безпеки для захисту нижніх кінцівок водія.

* SRS: Додаткова система безпеки. Ефективна у поєднанні з пристебнутими ременями безпеки.
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Модельний ряд

ГАБАРИТИ: Довжина x ширина x висота: 4240 х 1775 х 1425 мм*1 
ДВИГУН: бензиновий, DOHC, горизонтально-опозитний, 16-клапанний, 4-циліндровий
ОБ’ЄМ ДВИГУНА: 1998 см3

МАКС. ПОТУЖНІСТЬ: 147 кВт (200 к.с.) / 7000 об/хв
МАКС. ОБЕРТАЛЬНИЙ МОМЕНТ: 205 Н•м (20,9 кгс•м) / 6400–6600 об/хв
ТРАНСМІСІЯ: 6-ступінчата механічна трансмісія або 6-ступінчата автоматична трансмісія, RWD

SUBARU BRZ

WR BLUE MICA

*1 Значення з урахуванням висоти антени. Висота до даху 1285 мм. 
*2 Alcantara – зареєстрована торгова марка компанії Alcantara S.p.A. 

Сидіння з оббивкою Шкіра & Alcantara®*2/Опція
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Обладнання

* Опція.

Аудіосистема з 6 динаміками
Ця потужна аудіосистема зробить Вашу 
музику живою. До її численних функцій 
входять відтворення CD та підключення об-
ладнання за допомогою USB та роз’єму для 
додаткових пристроїв. 

Омивачі фар 
Висувні омивачі з форсунками високого 
тиску підтримають чистоту фар в погану 
погоду.

Підкермові перемикачі 
Стандартне обладнання для моделей з 
автоматичною трансмісією. Дозволяють 
чітко перемикати передачі лише кінчиками 
пальців. 

USB та роз’єм для додаткових пристроїв
Підключіть Ваш USB-плеєр, щоб відтворити 
музику через динаміки аудіосистеми. Або 
скористайтеся 3,5 мм роз’ємом для підклю-
чення будь-якого портативного аудіопри-
строю.

Передні сидіння з підігрівом* 
Дадуть відсіч холодам. Обігрівач передба-
чає два режими роботи – інтенсивний або 
легкий підігрів.

Системи доступу без ключа та запуску 
двигуна за допомогою кнопки 
Запустіть свій SUBARU BRZ, не виймаючи 
ключа з кишені.

Протитуманні фари 
Протитуманні фари з багатошаровими реф-
лекторами забезпечують широкий плаский 
промінь світла, який не засліплює в тумані, 
для додаткової безпеки.

Двозонна автоматична система 
кондиціювання 
Сучасна система клімат-контролю дозволяє 
незалежно регулювати температуру в зонах 
водія та пасажира, за їхніми вподобаннями. 

Два передні тримачі для напоїв 
Багатоцільове відділення для двох склянок 
або пляшок. Його можна змістити вперед чи 
назад, а також зняти, щоб отримати більше 
місця для інших речей.
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Аксесуари

Усі автомобілі SUBARU BRZ добре оснащені. Однак, використання додаткового обладнання Subaru допоможе Вам 
створити Ваш неповторний стиль та пристосувати автомобіль до Вашого ритму життя. Якщо Ви хочете зробити авто-
мобіль більш зручним, функціональним або підкреслити оригінальність Вашого SUBARU BRZ, якісне додаткове облад-
нання Subaru допоможе Вам у цьому. Детальну інформацію Ви можете отримати з каталогу додаткового обладнання 
або, звернувшись до найближчого дилера Subaru.

Бокова декоративна накладка “blade” [E7110CA000]

Оздоблення лючка заправної горловини [J1210CA800]

Прикурювач [H6710CA100] 

Задня накладка під дифузор [E5610CA000]

Зробіть Ваш автомобіль унікальним.

Fuji Heavy Industries Ltd. залишає за собою право змінювати технічні характеристики та обладнання без попереднього повідомлення. 
Деталі технічних характеристик, обладнання, наявність кольорів та доступність додаткового обладнання відрізнятися в залежності від регіональних умов та вимог.
Будь ласка, зверніться до Вашого місцевого дилера по детальну інформацію щодо змін, що можуть бути необхідними для експлуатації автомобіля у Вашій країні.
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РОЗМІРИ

* Значення з урахуванням висоти антени. Висота до даху 1285 мм.
Виміряно за стандартною процедурою Fuji Heavy Industries Ltd.
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Задній привод

SUBARU BRZ 

6MКПП 6AКПП

Двигун

Тип Бензиновий, горизонтально-опозитний, 4-циліндровий, 4-тактний, DOHC, 16-клапанний 

Діаметр циліндра/хід поршня мм 86/86

Об’єм см3 1 998

Коефіцієнт стискання 12,5

Система подачі палива Пряме та точкове впорскування

Ємність паливного бака л 50

Потужність

Макс. потужність (DIN) кВт (к. с.)/об/хв 147 (200) / 7 000

Макс. обертальний момент (DIN) Н•м (кгс)/об/хв 205 (20,9) / 6 400-6 600

Макс. швидкість км/год 226 (на 6-ій передачі) 210 (на 5-ій передачі)

Прискорення (0-100 км/год) сек 7,6 8,2

Витрата палива*1

Місто л/100 км 10,4 9,6

Поза містом л/100 км 6,4 5,7

Комбінований л/100 км 7,8 7,1

Викид CO2*1

Місто г/км 240 223

Поза містом г/км 148 131

Комбінований г/км 181 164

Розміри та вага

Габаритна довжина мм 4 240

Габаритна ширина мм 1 775

Габаритна висота мм 1 425*2

Колісна база мм 2 570

Колія
Передня мм 1 520

Задня мм 1 540

Мінімальний дорожній просвіт (за власної ваги) мм 120 130

Об’єм багажника*3 л 218

Кількість посадкових місць 4

Власна вага кг 1 258 1 280

Трансмісія

Передаточне число

1-а 3,626 3,538

2-а 2,188 2,060

3-я 1,541 1,404

4-а 1,213 1,000

5-а 1,000 0,713

6-а 0,767 0,582

Задній хід 3,437 3,168

Передаточне число головної 
передачі

4,100 4,100

Шасі

Рульовий механізм Рейкового типу з електропідсилювачем 

Підвіска (незалежна на 4 колеса)
Передня MacPherson зі стійкою

Задня Двоважільна

Мінімальний радіус розвороту м 5,4

Гальма
Передні 16" Вентильовані дискові

Задні 15" Вентильовані дискові

Розмір шин/дисків 215/45R17, 17 x 7"J

*1 Витрата палива та викиди CO2: Відповідає ECE R101. 
*2 З урахуванням висоти антени. Висота до даху 1285 мм. 
*3 Значення за VDA. 

Власна вага автомобіля залежить від встановленого додаткового обладнання. Технічні характеристики та модельний ряд можуть відрізнятися залежно від ринку.
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СТАНДАРТНЕ ТА ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Найменування
SUBARU BRZ

6MКПП 6AКПП

Екстер’єр

Фари з автоматичним вмиканням/вимиканням

Ксенонові фари з автоматичним коректором

Висувні омивачі фар

Передні протитуманні фари

Задні протитуманні фари

Бокові дзеркала з електроприводом

Стекла з УФ-фільтром: Передні та задні бокові вікна, 
задні віконця та заднє скло

Очисники вітрового скла з регульованими інтер ва лами 
переривчастого режиму (спеціальні щітки)

17-дюймові легкосплавні диски

Нижній захист двигуна, трансмісії та підлоги

Декоративна накладка на крило

Задній спойлер

Задній дифузор

Антена на дах

Подвійна задня накладка на глушник

Сидіння / Оздоблення

Рульове колесо зі шкіряним оздобленням з червоною 
строчкою

Рукоятки важелів перемикання передач та стоянкового 
гальма зі шкіряним оздобленням

Спортивні передні сидіння (тканина)

Спортивні передні сидіння (шкіра та Alcantara®*1) Опція Опція

Сидіння водія з ручним регулюванням у 6 положеннях

Обігрівач передніх сидінь Опція Опція

Накладки на пороги (нержавіюча сталь)

Задні сидіння

Функція складання сидінь для легкої посадки

Функція зсування сидіння для легкої посадки (сидіння 
переднього пасажира)

Кишеня на спинці сидіння (сидіння переднього 
пасажира)

Комфорт / Зручність

Електроприводи вікон*2

Системи доступу без ключа та запуску двигуна 
за допомогою кнопки (сенсорна)

Лампи місцевого освітлення

Плафон освітлення багажника 

Аксесуарні дзеркала з кришками (для водія та 
переднього пасажира)

Відділення в центральній консолі

2 передні тримачі для напоїв (в центральній консолі)

Кишені на дверях з тримачем для пляшок (всі бокові двері)

Важіль відкривання багажника

Важіль відмикання кришки паливного бака з салону

Дві розетки на 12В (в центральній консолі й у відділенні 
для рукавичок)

Найменування
SUBARU BRZ

6MКПП 6AКПП

Клімат-контроль

Двозонна автоматична система кондиціювання з 
салонним фільтром

Обігрів дзеркал на дверях

Пристрій запобігання обмерзанню переднього та 
бокових стекол

Обігрівач заднього скла з таймером

Розважальна система

Аудіосистема 1.4-DIN: 1 CD, 6 динаміків

Роз’єм USB та роз’єм для підключення додаткових 
пристроїв (в центральній панелі)

Органи керування / Контрольно-вимірювальні прилади

Цифровий спідометр

Рульова колонка з регулюванням висоти/нахилу

Підкермові перемикачі –
Підсилювач керма зі збільшеною передачею

Багатофункціональний дисплей*3

Індикатор обертів двигуна, встановлюваних водієм

Круїз-контроль

Алюмінієві накладки на педалі

Керованість

Система контролю стабільності

Функції режимів SPORT та SNOW –
Диференціал підвищеного тертя Torsen*4

Безпека

Фронтальні подушки безпеки SRS*5

Передні бокові подушки безпеки SRS*5 (водія та 
переднього пасажира)

Подушки-шторки безпеки SRS*5

Колінна подушка безпеки SRS*5

Підсилені балки бокових дверей

Опорна балка рульової колонки

Передні сидіння з додатковим захистом шиї

Попереджувальна лампа непристебнутого ременя 
безпеки (водія та переднього пасажира)

Передні ремені безпеки з переднатягувачами та 
обмежувачами навантаження

Задні трьохточкові ремені безпеки для 2 сидінь

Травмобезпечні педалі

Антиблокувальна гальмова система (4-сенсорна/
4-канальна)

Підсилювач гальм

Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX (анкерні)

Протиугінна система з іммобілайзером двигуна

*1 Alcantara – зареєстрована торгова марка компанії Alcantara S.p.A.
*2 Передні бокові вікна мають функцію автоматичного опускання/піднімання із захистом від затискання.
*3 Відображається: поточна витрата палива, середня витрата палива, температура зовнішнього повітря, одометр та лічильник пробігу. 
*4 Диференціал підвищеного тертя Torsen: Torsen – зареєстрована торгова марка компанії JTEKT Inc.
*5 SRS: Додаткова система безпеки. Ефективна у поєднанні з пристебнутими ременями безпеки. 

Стандартне та додаткове обладнання, модельний ряд можуть відрізнятися в залежності від ринку. 
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