


TECHNISCHE GEGEVENS SUBARU OUTBACK

*1 Brandstofverbruik en CO2-emissie: volgens EC 715/2007 - 2018/1832AP.
*2 Rijdend. Gemeten volgens: UN R51-03
*3 Gemeten volgens VDA (V214).

Specificaties en line-up kunnen verschillen per markt. Het leeggewicht kan verschillen per versie en uitrustingsniveau.
Subaru Corporation en N.V. Subaru Benelux S.A. behouden zich te allen tijde het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving specificaties, uitrusting, modellen en kleuren te wijzigen. 
Ofschoon deze specificaties met de grootst mogelijke zorg zijn samengesteld, kan geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook. Voor België, milieu-informatie KB 19/03/2004: www.subaru.be.

Item

Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)

2.5i Comfort

2.5-liter Directe injectie

Lineartronic CVT

Motor

Type

4-cilinder horizontaal geplaatste Boxer 
motor, benzine

DOHC 16 kleppen

Boring x slag mm 94,0 x 90,0

Cilinderinhoud cc 2.498

Compressieverhouding 12,0

Brandstofsysteem Directe injectie

Tankinhoud liter 63

Prestaties

Max. vermogen (DIN) kW (pk) /tpm 124 (169) / 5.000 – 5.800

Max. koppel (DIN) Nm /tpm 252 / 3.800

Topsnelheid km/u 193

Acceleratie (0-100 km/u) s 10,2
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Brandstofverbruik*1

Stad l/100 km (km/l) 9,1 (11,0)

Buitenweg l/100 km (km/l) 6,5 (15,4)

Gecombineerd l/100 km (km/l) 7,4 (13,5)

CO2-uitstoot*1

Stad g/km 206

Buitenweg g/km 147

Gecombineerd g/km 169

W
LT
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Brandstofverbruik*1

Low l/100 km (km/l) 12,2 (8,2)

Medium l/100 km (km/l) 8,1 (12,3)

High l/100 km (km/l) 7,1 (14,1)

Extra-High l/100 km (km/l) 8,7 (11,5)

Gecombineerd l/100 km (km/l) 8,6 (11,6)

CO2-uitstoot*1

Low g/km 276

Medium g/km 183

High g/km 161

Extra-High g/km 196

Gecombineerd g/km 193

Geluidsniveau*2 dB(A) 67

Aandrijving

All-Wheel Drive type AWD met ac tieve koppelverdeling

Item

Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)

2.5i Comfort

2.5-liter Directe injectie

Lineartronic CVT

Afmetingen en gewichten

Lengte mm 4.870

Breedte mm 1.875

Hoogte mm 1.675

Wielbasis mm 2.745

Spoorbreedte
Vooraan mm 1.570

Achteraan mm 1.600

Minimale bodemvrijheid (bij leeggewicht) mm 213

Inhoud bagageruimte*3 liter 1.822

Aantal zitplaatsen personen 5

Leeggewicht kg 1.641 / 1.649

Max. toegelaten aanhangergewicht (geremd) kg 2.000

Transmissie

Overbrengingen

D-stand (Linear tronic) 4,066 – 0,503

1e 4,066 (manuele modus)

2e 2,628 (manuele modus)

3e 1,911 (manuele modus)

4e 1,490 (manuele modus)

5e 1,166 (manuele modus)

6e 0,914 (manuele modus)

7e 0,717 (manuele modus)

8e 0,559 (manuele modus)

Achteruit 4,379

Eindoverbrenging 3,900

Chassis

Stuurinrichting Tandbeugel met elektrische bekrachtiging

Ophanging 
(4-wiel onafhankelijk)

Vooraan MacPherson type

Achteraan Double wishbone

Minimum draaicirkel m 5,5 (band) / 6,1 (muur)

Remmen
Vooraan Geventileerde schijven

Achteraan Geventileerde schijven

Band-/velgmaat 225/60R18, 18x7”J



TECHNISCHE GEGEVENS SUBARU OUTBACK

*1 Brandstofverbruik en CO2-emissie: volgens EC 715/2007 - 2018/1832AP.
*2 Rijdend. Gemeten volgens: UN R51-03
*3 Gemeten volgens VDA (V214).

Specificaties en line-up kunnen verschillen per markt. Het leeggewicht kan verschillen per versie en uitrustingsniveau.
Subaru Corporation en N.V. Subaru Benelux S.A. behouden zich te allen tijde het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving specificaties, uitrusting, modellen en kleuren te wijzigen. 
Ofschoon deze specificaties met de grootst mogelijke zorg zijn samengesteld, kan geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook. Voor België, milieu-informatie KB 19/03/2004: www.subaru.be.

Item

Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)

2.5i Field / Sport 2.5i Premium

2.5-liter Directe injectie

Lineartronic CVT

Motor

Type

4-cilinder horizontaal geplaatste Boxer 
motor, benzine

DOHC 16 kleppen

Boring x slag mm 94,0 x 90,0

Cilinderinhoud cc 2.498

Compressieverhouding 12,0

Brandstofsysteem Directe injectie

Tankinhoud liter 63

Prestaties

Max. vermogen (DIN) kW (pk) /tpm 124 (169) / 5.000 – 5.800

Max. koppel (DIN) Nm /tpm 252 / 3.800

Topsnelheid km/u 193

Acceleratie (0-100 km/u) s 10,2

N
E

D
C

Brandstofverbruik*1

Stad l/100 km (km/l) 9,1 (11,0)

Buitenweg l/100 km (km/l) 6,5 (15,4)

Gecombineerd l/100 km (km/l) 7,4 (13,5)

CO2-uitstoot*1

Stad g/km 206

Buitenweg g/km 147

Gecombineerd g/km 169

W
LT

P

Brandstofverbruik*1

Low l/100 km (km/l) 12,2 (8,2)

Medium l/100 km (km/l) 8,1 (12,3)

High l/100 km (km/l) 7,1 (14,1)

Extra-High l/100 km (km/l) 8,7 (11,5)

Gecombineerd l/100 km (km/l) 8,6 (11,6)

CO2-uitstoot*1

Low g/km 276

Medium g/km 183

High g/km 161

Extra-High g/km 196

Gecombineerd g/km 193

Geluidsniveau*2 dB(A) 67

Aandrijving

All-Wheel Drive type AWD met ac tieve koppelverdeling

Item

Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)

2.5i Field / Sport 2.5i Premium

2.5-liter Directe injectie

Lineartronic CVT

Afmetingen en gewichten

Lengte mm 4.870

Breedte mm 1.875

Hoogte mm 1.670 1.675

Wielbasis mm 2.745

Spoorbreedte
Vooraan mm 1.570

Achteraan mm 1.600

Minimale bodemvrijheid (bij leeggewicht) mm 213

Inhoud bagageruimte*3 liter 1.822 1.750

Aantal zitplaatsen personen 5

Leeggewicht kg 1.646 1.674

Max. toegelaten aanhangergewicht (geremd) kg 2.000

Transmissie

Overbrengingen

D-stand (Linear tronic) 4,066 – 0,503

1e 4,066 (manuele modus)

2e 2,628 (manuele modus)

3e 1,911 (manuele modus)

4e 1,490 (manuele modus)

5e 1,166 (manuele modus)

6e 0,914 (manuele modus)

7e 0,717 (manuele modus)

8e 0,559 (manuele modus)

Achteruit 4,379

Eindoverbrenging 3,900

Chassis

Stuurinrichting Tandbeugel met elektrische bekrachtiging

Ophanging 
(4-wiel onafhankelijk)

Vooraan MacPherson type

Achteraan Double wishbone

Minimum draaicirkel m 5,5 (band) / 6,1 (muur)

Remmen
Vooraan Geventileerde schijven

Achteraan Geventileerde schijven

Band-/velgmaat 225/60R18, 18x7”J



STANDAARDUITRUSTING OUTBACK

Item

Comfort Field / Sport Premium

2.5i Directe injectie

Lineartronic CVT

Exterieur

18-inch lichtmetalen velgen (donkergrijs) l — —

18-inch lichtmetalen velgen (donker metallic) — l —

18-inch lichtmetalen velgen (verspaand) — — l

Dakrails — l —

Dakrails met ingebouwde dakdragers l — l

Dakspoiler l l l

Elektrisch bedienbaar glazen schuif-/kanteldak — — l

Elektrisch inklapbare buitenspiegels l l —

Haaienvin dakantenne l l*1 l

Hoogglanzende zwar te bumperbeschermers voor en achter — l —

LED achterlichten l l l

LED koplampen met automatische hoogteregeling l l l

LED mistlamp achteraan l l l

LED mistlampen vooraan l l l

Privacy glass voor zijruiten achteraan en achterruit l l l

Sleutelgebonden inklapbare buitenspiegels — — l

UV-beschermend glas: zijruiten vooraan l l l

Zijbekledingen l*2 l*3 l*2

Zilverkleurige onderbeschermers voor en achter l — l

Standaard op alle modellen:   • Achterruitwisser met interval   • Automatische koplampen   
• Automatische ruitenwissers vooraan met regensensor   • Pop-up type koplampsproeiers   
• Ruitenwissers vooraan met variabel interval   

Zetels en bekledingen

10-voudig elektrisch verstelbare bestuurderszetel met lendensteun l l l

8-voudig elektrisch verstelbare passagierszetel vooraan l l l

Buitenspiegels kantelen automatisch lager bij achteruitrijden, 
gekoppeld aan de geheugenfunctie van de bestuurderszetel — — l

In delen (60/40) neerklapbare achterbankleuningen l l l

Met één knop neerklapbare achterzetels l l l

Nappa lederen zetels — — l

Opbergvakken achter beide voorzetels l l l

Polyurethaan zetels — l —

Stof fen zetels l — —

Stuurwiel bekleed met glad leder en zilverkleurige stiksels — — l

Stuurwiel bekleed met leder en zilverkleurige stiksels l l —

Versnellingspook bekleed met leder l l l

Verstelbare hoofdsteunen vooraan l l l

Verstelbare rugleuningen achterzetels l l l

Verwarmbaar stuurwiel l l l

Verwarmbare achterzetels l l l

Verwarmbare voorzetels l l l

Item

Comfort Field / Sport Premium

2.5i Directe injectie

Lineartronic CVT

Comfort

12-volt aansluiting (in handschoenkastje en bagageruimte) l l l

4 bagagehaken in bagageruimte l — —

8 bagagehaken in bagageruimte — l l

Bandenherstelkit l l l

Elektrisch bedienbare achterklep (handenvrij) — l l

Keyless Access en star t /stop-knop l l l

Opbergruimte naast centrale console vooraan aan passagierszijde l l l

Opbergruimte onder bagagevloer l l l

Opbergvakje in dashboard boven handschoenkastje l l l

Opklap- en intrekbaar bagageafdekscherm l l l

PIN code toegang l l l

Standaard op alle modellen:   • 2 bekerhouders vooraan in centrale console   
• Centrale armsteun achteraan met twee bekerhouders   • Centrale console met sfeerverlichting   
• Centrale opbergbox   • Comfortschakeling richtingaanwijzers   • Elektrische ramen*4   • Instapverlichting (vooraan)   
• Leeslampen   • Make-up spiegels met verlichting en afdekklep (bestuurder en voorpassagier)   
• Opbergruimte in plafond   • Opbergvakken met bekerhouders in elke deur   • Verlichting van bagageruimte   
• Welkomstverlichting   

Klimaatregeling

Dual-zone automatische airconditioning l l l

Regeling airconditioning mogelijk via spraakherkenning l l l

Verwarmbare buitenspiegels l l l

Standaard op alle modellen:   • Achterruitverwarming met timer   • Ruitenwisserontdooisysteem in voorruit   
• Ventilatiesysteem achteraan   

Entertainment

Apple CarPlay*5 / Android Auto*6 infotainmentsysteem*7 l l l

Audiosysteem op 11,6-inch full HD-scherm met 6 luidsprekers l l —

Bluetooth®*8 audiostreaming en handenvrije telefoonverbinding l l l

In 11,6-inch groot scherm ingebouwde TomTom navigatie — — l

Premium audiosysteem op 11,6-inch full HD-scherm met 
11 Harman/Kardon luidsprekers, subwoofer en 8-kanaals versterker — — l

Radiobediening op het stuurwiel l l l

Spraakherkenning l l l

SUBARU STARLINK infotainment systeem l l l

Twee USB poor ten achter de centrale box (enkel stroom) l l l

Twee USB poor ten en één AUX ingang in centraal paneel l l l

Controle en instrumenten

Aluminium pedalen — l l

Cruise control l l l

Instrumentenpaneel met full-colour LCD display l l l

Schakelpaddles aan het stuurwiel voor handmatige bediening 
van de Linear tronic CVT l l l

Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar l l l



*1 De Field en Sport versies hebben een zwarte antenne.
*2 Zilverkleurig Outback-logo
*3 Groen Outback-logo
*4 Zijruiten voor- en achteraan hebben auto up/down functie en anti-klem bescherming.
*5 Apple CarPlay is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.
*6 Android en Android Auto zijn handelsmerken van Google Inc.
*7 Apple CarPlay en/of Android Auto zijn mogelijk niet beschikbaar voor alle modellen, landen en regio’s.
*8 Bluetooth is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. America.
*9 Beschikbaar in 2 modi (Intelligent Modus en Sport Modus).
*10 Kan trillingen deactiveren en overschakelen naar een hoorbaar alarm via het 11,6-inch touchscreen-display.
*11 Helpt onbedoeld verlaten van de weg te voorkomen, zelfs op wegen zonder rijstrookmarkeringen. Door grenzen buiten 

de weg te herkennen, zoals gras, kan het helpen bij het sturen om uw auto op de rijstrook te houden.
*12 SRS: Supplemental Restraint System. Effectief indien gebruikt in combinatie met de gordels vastgeklikt.

Specificaties en line-up kunnen verschillen per markt. 
De Field is enkel beschikbaar in Nederland; de Sport enkel in België en Luxemburg. 
Gelieve contact op te nemen met uw officiële Subaru-verdeler voor meer details.

STANDAARDUITRUSTING OUTBACK

Item

Comfort Field / Sport Premium

2.5i Directe injectie

Lineartronic CVT

Rij-eigenschappen

Active Torque Vectoring l l l

Auto Vehicle Hold l l l

Hill Descent Control l l l

SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive)*9 l l l

Vehicle Dynamics Control l l l

X-MODE met 2 standen l l l

Standaard op alle modellen:   • Auto Star t Stop   • Elektronische handrem   

EyeSight

Adaptive Cruise Control l l l

Autonomous Emergency Steering l l l

Emergency Lane Keep Assist l l l

EyeSight Assist Monitor l l l

Haptisch stuurwiel*10 l l l

Lane Centring Control en Preceding Vehicle Adaptive 
Steering Control l l l

Lane Depar ture Prevention*11 l l l

Lead Vehicle Star t Aler t l l l

Manuele snelheidsbegrenzer l l l

Pre-collision Braking Systeem l l l

Pre-collision Throt tle Management l l l

Slimme snelheidsbegrenzer l l l

Verkeersbordherkenning l l l

Veiligheid

Achteruitrijcamera l l l

Achteruitrijomgevingsradar met dodehoekspiegel 
(Subaru Rear Vehicle Detection) l l l

Actieve bochtenverlichting (SRH) l l l

Adaptieve koplampen (ADB) l l l

Driver Monitoring System (DMS) l l l

e-Call (automatisch oproepsysteem voor noodhulp) l l l

Multi-View Monitor (voor- en zijcamera) — — l

Reverse Automatic Braking (RAB - kan automatisch remmen bij 
achteruitparkeren ingeval van een nakende aanrijding) l l l

SRS*12 airbags vooraan l l l

SRS*12 gordijnairbags (voor- en achteraan, beide zijden) l l l

SRS*12 knie-airbag bestuurder l l l

SRS*12 zij-airbags vooraan (voor bestuurder en passagier) l l l

SRS*12 zitkussen airbag (voorpassagier) l l l

Standaard op alle modellen:   • 4-kanaals antiblokkeer remsysteem (ABS)   
• Anti-diefstal s tar tblokkering   • Brake Assist (zorgt automatisch voor de juiste remkracht)   
• Brake Override (voorrangfunctie rembediening bij gelijk tijdig gebruik gas-en rempedaal)   
• Driepunts-veiligheidsgordels voor de drie zitplaatsen achteraan   • Gordelindicator bij niet dragen gordels   
• In hoogte verstelbare gordels (bestuurder en voorpassagier)   • ISO-FIX bevestigingspunten voor kinderzitjes   
• Kinderslot op beide achterdeuren   • Post-collision brake control   • Rear Seat Reminder   
• Veiligheidsgordels vooraan met tongslot, gordelspanners en krachtbegrenzers   



Printed in Belgium (21BGBENL-01SS)

Vestiging België: 

info@subaru.be

www.subaru.be

SUBARU BENELUX
Vestiging Nederland: 

info@subaru.nl

www.subaru.nl


