


Zrozen k jízdě.
Pouze za jediným účelem: přinášet co největší radost z řízení 

každému, kdo usedne za jeho volant. SUBARU BRZ bylo od 

počátku koncipováno tak, aby nabídlo strhující požitek z jízdy. 

Disponuje všemi ingrediencemi potřebnými k úžasnému 

požitku z řízení ryze sportovního vozu — k tomu přispívá nízké 

těžiště, mimořádně nízká hmotnost vozu, agilní řízení a kokpit 

zaměřený na řidiče.
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Jeho měřítkem je míra vzrušení.
Motor SUBARU BOXER jako zdroj řidičovy radosti. Lineární nárůst výkonu je 

zárukou předvídatelného a agilního zrychlování v celém spektru otáček, přesně 

v souladu s očekáváním řidiče. Tomu skvěle sekundují brzdy, jízdní chování

a řízení SUBARU BRZ — vyladěné pro maximální přesnost a kontrolu.
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Vozovka je vaším hřištěm.
V SUBARU BRZ neslouží řízení k pouhému přesunu z bodu A do bodu 

B — je to vášeň. Komunikativní řízení a imponující vyváženost jsou výzvou ke 

zdokonalování řidičského umu v nájezdech do zatáček, při hledání apexu

a rychlém výjezdu na rovinku. Pokud vás řízení předtím nebavilo, po vyzkoušení 

SUBARU BRZ se to rozhodně změní.
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LED světlomety

17” Litá Kola

Typické světlomety SUBARU BRZ 
používají výhradně LED zdroje, které 
jsou zárukou lepší viditelnosti
a propůjčují vozu sebevědomější výraz.

Tato 17” kola z hliníkové slitiny
zaujmou provedením s 10 paprsky, 
které má podíl na propracovanějším
a dynamičtějším vzhledu, s poukazem 
na vytříbené ovládání SUBARU BRZ.

Probuďte v sobě dávnou radost z řízení.
SUBARU BRZ přináší vnější změny, které vozu propůjčují výraznější a stylovější 

podobu. Jemné a současně osvěžující designové prvky doplňují (avšak 

nijak nekomplikují) ikonickou podobu vozu a přispívají k ještě lepší celkové 

aerodynamice. SUBARU BRZ ve výsledku vypadá nižší, širší a elegantnější, nicméně 

zůstává věrno své původní genetické výbavě.
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V centru spojení.
Ergonomie zaměřená na potřeby řidiče činí z každé jízdy osobní zážitek. 

Díky volantu, který pohodlně padne do ruky, v kombinaci s dokonale 

umístěnou krátkou řadicí pákou, dokážete své SUBARU BRZ perfektně 

a intuitivně ovládat. Multi-informační barevný displej TFT před řidičem 

(výbava na přání) o úhlopříčce 4,2” společně s ukazatelem sportovních 

parametrů zvyšuje celkovou sofistikovanost SUBARU BRZ v roli 

sportovního vozu.*1

Zobrazování údajů o motoru

Ukazatele teploty

Ukazatel sil zrychlení (G senzor)

Zobrazování časomíry

Zobrazování údajů palubního počítače
Tento ukazatel zprostředkuje výkonové charakteristiky motoru, včetně 
křivky točivého momentu a výkonu.*3

Na těchto ukazatelích se zobrazuje teplota chladicí kapaliny motoru, 
teplota oleje a palubní napětí.

Na tomto exkluzivním ukazateli SUBARU BRZ se pohybuje kulička 
“G-ball” znázorňující maxima bočního i podélného zrychlení, úhel 
natočení kol, brzdnou sílu a úhel škrticí klapky.

Poměřte si své jízdní schopnosti pomocí stopek.

Na tomto ukazateli můžete sledovat svoji průměrnou rychlost, dobu 
jízdy a denní počítadlo kilometrů.

*1 Za bezpečnost jízdy vždy odpovídá sám řidič. Delší sledování tohoto ukazatele během řízení může vést k nebezpečným jízdním situacím. Po dobu řízení se nenechávejte rozptylovat údaji na obrazovce.
*2 Za bezpečnou jízdu a pozorné sledování silničního provozu vždy odpovídá řidič. Nevěnujte se ovládání dotykové obrazovky v době, kdy řídíte.

V závislosti na regionu mohou být účtovány komunikační poplatky.
*3 Křivky točivého momentu a výkonu se nezakládají na skutečném měření a vycházejí z přednastavených hodnot.

Systém SUBARU STARLINK*2 umožňuje bezpečný 
přístup k internetovým rádiím, aplikacím a dalším 
funkcím buď přes dotykový displej, nebo pomocí 
hlasových příkazů.
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修正してもよろしいでしょうか？
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Sklopná zadní sedadla

Kožené čalounění/Alcantara®*1*2

Sportovní přední sedadla vás perfektně podrží i v těch 
nejprudších zatáčkách. Na přání je k dispozici čalounění 
prémiovou kůží nebo neklouzavým materiálem Alcantara®*1. 
Sedadla s vyšívaným logem BRZ se vyznačují nižším posazem, 
aby se těžiště vozu posunulo ještě o něco níže.

Takovou míru užitných vlastností byste od čistě sportovního 
modelu asi nečekali, nicméně po sklopení opěráků zadních 
sedadel je zde dost místa pro sadu závodních pneumatik 
nebo dva golfové vaky.

*1 Alcantara je registrovaná ochranná známka společnosti Alcantara S.p.A.
*2 Výbava na přání.

V centru pravého nadšení.
Ucítíte to v okamžiku, kdy usednete za volant SUBARU BRZ. Každý fanoušek sportovní jízdy 

okamžitě pozná, že hlavním cílem interiéru je zajistit maximální splynutí řidiče s vozem. 

Přední sedadla s výrazným bočním vedením, čalouněná materiálem Alcantara®*1, zajišťují 

příkladnou oporu při rychlém průjezdu zatáčkami. Díky možnosti sklopení opěradel zadních 

sedadel toho mnohem více uvezete i zvládnete.
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* Torsen je registrovaná ochranná známka společnosti JTEKT Corporation.

SUBARU BRZ bylo již od počátku koncipováno jako ryze sportovní vůz. Jako základ 

byl zvolen bezkonkurenčně nízký a kompaktní motor SUBARU BOXER, kolem nějž 

je postaven celý sportovní vůz — s agilním řízením, nízkou hmotností a atraktivními 

jízdními vlastnostmi.

Hnací řetězec sportovního vozu
Kliková hřídel symetricky uloženého motoru SUBARU BOXER leží v dokonalé přímce s hnací 
hřídelí v zájmu maximální stability a dynamických schopností vozu. A díky uspořádání 
s pohonem zadních kol jsme mohli posunout motor více dozadu, což znamená precizní 
ovladatelnost při průjezdu zatáčkami. Agilní podvozkovou platformu jsme spojili s nově 
navrženou soustavou řízení se strmým převodem, vyladěnou tak, aby nabídla hromující 
přesnost a okamžité reakce na pokyny od volantu.

Samosvorný diferenciál Torsen*
Přesnost, která vás nadchne v každé zatáčce – 
právě tím vystupuje SUBARU BRZ z davu. Vyspělý 
samosvorný diferenciál Torsen – stejný typ jaký 
používá ultimativní model WRX STI – pomáhá 
udržet správný směr během průjezdu zatáčkami 
vysokou rychlostí a současně zvyšuje vaše 
pohodlí i kontrolu na nekvalitních vozovkách.

Dynamicky naladěné zavěšení kol
Umně odladěná soustava nezávislého zavěšení kol umožňuje vychutnat si do poslední 
kapky agilitu a jízdní schopnosti, které SUBARU BRZ dokáže nabídnout. Přední vzpěry 
McPherson zlepšují tuhost a pocit přímé vazby s koly. Kromě toho umožňují co nejnižší 
zástavbu motoru SUBARU BOXER v rámci podvozkové platformy. Dvojitá lichoběžníková 
konstrukce zadní nápravy přispívá k lepšímu záběru pneumatik na výjezdu ze zatáček. 
SUBARU BRZ díky těmto opatřením nabízí vyšší jízdní pohodlí při zachování vysoké 
stability.

ZÁKLADNÍ 
TECHNOLOGIE 
SUBARU
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SUBARU BOXER 2,0 l DOHC

NEJVYŠŠÍ VÝKON:

147 kW (200 k) při 7000 ot/min

MAX. TOČIVÝ MOMENT:

205 Nm při 6400 až 6600 ot/min

Motor o výkonu 200 k jednoduše miluje otáčky. Díky vysoko 
posazené červené oblasti otáčkoměru, ploché křivce 
točivého momentu a litrovému výkonu 100 k si můžete být jisti 
dostatečnou výkonovou rezervou bez ohledu na momentální 
otáčky. A užijete si přitom vědomí lepších ekologických 
parametrů při nezmenšené radosti z jízdy.

* Měření v závislosti na konkrétním modelu a v souladu se standardy měření koncernu SUBARU CORPORATION.

Vzduch využívá ve svůj prospěch
Stylový spojler z hliníkové slitiny 
dodává SUBARU BRZ  agresivnější 
vzhled a zároveň zlepšuje 
aerodynamické vlastnosti. Jeho tvar 
zlepšuje proudění vzduchu a zvyšuje 
přítlak pro lepší kontrolu a větší 
stabilitu při vyšší rychlosti.

Nízké těžiště
Nízké těžiště přibližuje řidiče k tomu, na 
čem skutečně záleží: k asfaltu. SUBARU 
BRZ pohání kompaktní a výkonný motor 
SUBARU BOXER, který svojí konstrukcí 
napomáhá k tomu, že těžiště vozu 
je pouhých 460 mm* nad povrchem 
vozovky. Výsledkem je dokonalé a zcela 
intuitivní jízdní chování, které je zdrojem 
potěšení každého řidiče, bez ohledu na 
úroveň jeho zkušeností.

Vyváženost
Lehká karoserie společně s tuhým 
podvozkem SUBARU BRZ zaručuje 
uhlazenou a pohodlnou jízdu, ale zároveň 
nekompromisní z pohledu těch, kteří touží si 
za volantem zasportovat. Celý podvozek byl 
zesílen, aniž by bylo obětováno sportovní 
zavěšení kol, které přispívá k lepší odezvě 
řízení a stabilitě, stejně tak jako vyššímu 
jízdnímu pohodlí. K lepší vyváženosti
a manévrovatelnosti napomáhá i rozložení 
hmotnosti typické pro sportovní vozy, což se 
odrazilo v mimořádně uhlazeném chování, 
přinášejícím požitek ze sportovní jízdy.

MOTOR 
SUBARU BOXER

Motor SUBARU BOXER pohání SUBARU BRZ do nových výšin přesnosti a vzrušení. 

Kompaktnější motor o zdvihovém objemu 2,0 litru jsme zastavěli níže a zároveň blíže

k řidiči. Jde o vůbec první motor svého druhu vybavený technologií přímého vstřikování 

a vstřikování do sacího kanálu, která zlepšuje reakce vozidla i spotřebu paliva. Tato 

jedinečná konstrukce je schopna řidiči přinášet zcela novou úroveň uspokojení.

01

02 03
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Airbagy SRS*
Vrozeným rysem SUBARU BRZ je maximální míra kontroly a skvělý výhled z vozu. K vaší jistotě 
za volantem však přispívá vědomí toho, že pokud by došlo na nejhorší, máte standardně
v záloze čelní airbagy SRS*, stejně tak jako boční a hlavové airbagy SRS*, připravené ochránit 
vás před účinky nárazové energie. Standardní součástí bezpečnostní výbavy SUBARU BRZ je
i kolenní airbag SRS*, který pomáhá lépe chránit dolní část končetin řidiče.

Vzrušení z mimořádného výkonu může někdy zastínit požadavky na bezpečnost, ale my 

jsme SUBARU BRZ vybavili rozsáhlým systémem zabezpečení, abychom ukázali, že vaše 

bezpečnost stojí vždy na prvním místě. Systém řízení stability vozu (VSC) vám svými 

schopnostmi pomáhá nikdy nesjet ze správné cesty. O všudypřítomnou bezpečnost

vás samotných i spolucestujících se stará kolekce airbagů a konstrukce karoserie

s prstencovými výztužemi. To vše pro maximální jistotu na každé cestě.

Přetáčivost

Nedotáčivost

Ideální průjezd 
zatáčkou

Systém řízení stability vozu VSC

Skvělý výhled z vozu

Tento vyspělý elektronický systém sleduje hned celou řadu senzorů — mj. 
brzdění, řízení a stáčení — abyste neztratili kontrolu nad situací ani ve chvílích, 
kdy se SUBARU BRZ jedete na samotné hranici možností.

Vůz, který je radost řídit, by měl vzbuzovat 
jistotu. Díky promyšlenému designu interiéru 
máte výjimečný výhled ze všech úhlů – pro 
maximální přehled o vašem okolí.

* SRS: zkr. Supplemental Restraint System (dodatečný/přídavný zádržný systém).
Efektivní fungování je podmíněno používáním bezpečnostních pásů.

Režim TRACK
V režimu TRACK má řidič k dispozici vyšší 
míru kontrolu díky čtyřem režimům od 
normální až po sportovní jízdu. Řidič má 
možnost vypnout systém řízení stability vozu 
(VSC), a tak si naplno vychutnat sportovní 
charakter svého SUBARU BRZ.

Pomocník pro rozjezd v kopci
Pro bezpečnější pohyb ve městě je zde systém pro snadné 
rozjíždění v kopci, který ve svahu přibrzďuje ještě dvě 
sekundy po uvolnění brzdového pedálu. Vůz tak necouvne 
zpět, abyste se mohli snáze rozjet do prudkého kopce, 
nebo naopak bezpečně vycouvat za situací, kdy parkujete 
směrem po svahu.

Lehká karoserie
Díky jednoduchému konstrukčnímu návrhu
a využití vysokopevnostní oceli jsme dokázali 
snížit hmotnost a současně zvýšit tuhost i 
přesnost podvozku. Ke snížení hmotnosti 
vozidla přispěla i hliníková kapota motoru, 
díky níž se opět o něco snížilo těžiště.

Prstencové výztuže karoserie
SUBARU BRZ poskytuje nejen příkladnou 
kontrolu, ale i vysokou míru ochrany. Rámová 
konstrukce zvyšuje pevnost celé kabiny od 
střechy přes dveře a sloupky až po podlahu. 
Díky této konstrukci, podpořené intenzivním 
využitím vysokopevnostní oceli, je nárazová 
energie v případě nehody odvedena mimo 
prostor pro cestující.

VŽDY
V KONTAKTU.
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ROZMĚRY ...............................

MOTOR ...................................

ZDVIHOVÝ OBJEM ...............

NEJVYŠŠÍ VÝKON ................

MAX. TOČIVÝ MOMENT .....

PŘEVODOVKA ......................

SUBARU BRZ Sport SUBARU BRZ Sport

MODELOVÁ ŘADA

ČERVENÁ
(PURE RED M7Y)

BÍLÁ PERLEŤ
(CRYSTAL WHITE PEARL K1X)

D x Š x V: 4240 x 1775 x 1325 mm

Plochý zážehový čtyřválec s protiběžnými písty, DOHC, 16v

1998 cm3

147 kW (200 k) při 7000 ot/min

205 Nm při 6400 až 6600 ot/min

Šestistupňová manuální převodovka, pohon zadních kol

ROZMĚRY ...............................

MOTOR ...................................

ZDVIHOVÝ OBJEM ...............

NEJVYŠŠÍ VÝKON ................

MAX. TOČIVÝ MOMENT .....

PŘEVODOVKA ......................

D x Š x V: 4240 x 1775 x 1325 mm

Plochý zážehový čtyřválec s protiběžnými písty, DOHC, 16v

1998 cm3

147 kW (200 k) při 7000 ot/min

205 Nm při 6400 až 6600 ot/min

Šestistupňová automatická převodovka, pohon zadních kol
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K dispozici jsou dva USB vstupy, které Vám 
umožní přehrávat vaši oblíbenou hudbu 
přes audio systém vozu.

USB vstupy

SUBARU BRZ dokážete nastartovat, aniž 
byste vyndali klíček ze své kapsy.

Vstup do vozu bez použití klíčku, 
spouštění motoru tlačítkem

Dvouzónová automatická klimatizace

Pokroková soustava klimatizace 
umožňuje nastavit rozdílnou teplotu 
pro řidiče a spolujezdce v závislosti na 
osobních potřebách.

Zvětšené tlumiče výfuku poukazují na 
sportovní potenciál vozu.

Dvojitý tlumič výfukuLED Přední světla do mlhy

Mlhová světla typu LED mají vnitřní odrazné 
plochy, optimalizované pro vyšší viditelnost 
a bezpečnost za jízdy při snížených 
světelných podmínkách.

Zadní skupinové svítilny

Stylové čiré a červené zadní skupinové 
svítilny používají výhradně zdroje typu 
LED a propůjčují SUBARU BRZ při pohledu 
zezadu široký a sportovní postoj.

Ozdobné prvky blatníků

Ozdobné prvky na blatnících působí 
sportovněji, aerodynamicky, avšak současně 
i klidněji. K usměrnění proudu vzduchu 
napomáhá i nový design zdvojeného žebra.

Páčky řazení pod volantem

Standardně v modelech s automatickou 
převodovkou; umožňují bleskové řazení 
konečky prstů.

PRVKY EXTERIÉRU/INTERIÉRU

VZORY A MATERIÁL INTERIÉRU

ČERVENÁ
(PURE RED M7Y)

ŠEDÁ METALÍZA
(DARK GREY METALLIC 61K)

ČERNÁ METALÍZA
(CRYSTAL BLACK SILICA 04S)

MODRÁ PERLEŤ WR
(WR BLUE PEARL K7X)

STŘÍBRNÁ METALÍZA
(ICE SILVER METALLIC E1U)

MODRÁ PERLEŤ
(LAPIS BLUE PEARL K3X)

BÍLÁ PERLEŤ
(CRYSTAL WHITE PEARL K1X)

KŮŽE & ALCANTARA®* LÁTKA

BARVY KAROSERIE

* Alcantara je registrovaná ochranná známka společnosti Alcantara S.p.A.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dekor ve tvaru lamely na boku vozu

Zapalovač

Dekor poklopu plnicího otvoru paliva

ROZMĚRY

Rozměry se uvádějí v souladu se standardním způsobem měření SUBARU CORPORATION.

Ne všechny funkce, možnosti nebo balíčky jsou k dispozici pro všechny modely a regiony. 
Neváhejte se proto obrátit na svého místního autorizovaného prodejce Subaru pro více informací 
a specifikací, vše vám rád podrobně vysvětlí s pomocí listů technického popisu a specifikací.

Společnost SUBARU CORPORATION si vyhrazuje právo na změny specifikací bez předchozího 
upozornění. Jednotlivé specifikace, vybavení, dostupné barvy a sortiment dodávaného 
příslušenství mohou být upravovány v závislosti na místních podmínkách a požadavcích trhu.
O případných změnách v dané lokalitě vás bude informovat místní prodejce.
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Printed in Belgium (19BZCZCZ-01)

subaru-global.com Rádi bychom vám umožnili poznat vozy Subaru
o něco detailněji, a proto nabízíme různé digitální 
zdroje a širokou škálu zajímavého interaktivního 
obsahu, jako jsou např. panoramatická zobrazení 
vozů 360°nebo videa.

Subaru interaktivně
subaru-global.com/ebrochure

youtube.com/user/SubaruGlobalTV

facebook.com/SUBARU.GLOBAL

subaru.cz

zazijsubaru.cz

subaru-butik.cz




