
WRX STI 

Motor 

Kvapalinou chladený štvorvalcový plochý motor z ľahkých kovov, vybavený turbodúchadlom 
s elektronickou reguláciou plniaceho tlaku a chladením plniaceho vzduchu, štyri ventily na valec; 
 
Hlava valcov s priečnym usporiadaním sacích a výfukových kanálov a centricky umiestnenými 
zapaľovacími sviečkami; päťnásobne uložený kľukový hriadeľ; 
Dva vačkové hriadele pre každý rad valcov s remeňovým pohonom, bezúdržbové napínadlo remeňa; 
Systém variabilného časovania sacích a výfukových ventilov (Dual Active Valve Control System); 
Mikroprocesorom ovládaný systém riadenia motora, viacbodové vstrekovanie paliva a zapaľovanie 
riadené podľa viacparametrovej charakteristiky s detekciou detonačného spaľovania; 
 
Trojcestný katalyzátor so širokopásmovou a skokovou lambda sondou na riadenú prípravu zmesi (E-
OBD); 
Nízka úroveň emisií podľa normy EURO 6; 

Výkon 221 kW (300 k) 

pri 6 000 ot/min
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Zdvihový objem 2 457 cm
3
 

Vŕtanie/zdvih 99,5 x 79 mm 

Kompresný pomer 8,2 : 1 

Max. krútiaci moment 407 Nm 

pri 4 000 ot/min
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Akumulátor 12 V, 48 Ah 

Alternátor 12 V, 100 A 

Hlučnosť počas jazdy 72,8 dB (A) 

Hlučnosť počas státia 85,0 dB (A) 

Prenos síl 

Permanentný pohon všetkých kolies, pozdĺžne zabudovaná prevodovka; 
Šesťstupňová manuálna prevodovka s hydraulicky ovládanou jednokotúčovou suchou spojkou; 
systém SI-Drive (Subaru Intelligence Drive); 
Rozdeľovanie krútiaceho momentu prostredníctvom diferenciálu Helical na prednej náprave, 
diferenciálu Torsen na zadnej náprave a diferenciálu Multi-Mode DCCD (Driver Control Center 
Differential) = možnosť manuálneho alebo automatického nastavenia medzinápravového diferenciálu 
– na prednú a zadnú nápravu; 

Prevodové pomery Šesťstupňová prevodovka 

1. stupeň 3,636 

2. stupeň 2,235 

3. stupeň 1,590 

4. stupeň 1,137 

5. stupeň 0,891 

6. stupeň 0,707 

Spätný chod 3,545 

Stály prevod prednej nápravy 3,900 

Stály prevod zadnej nápravy 3,545 

Podvozok 

Nezávislé zavesenie všetkých štyroch kolies; vpredu pomocou trojuholníkových priečnych ramien, 
progresívne pružiace jednotky McPherson so stabilizátorom; 
Vzadu lichobežníkové zavesenie s vinutými pružinami a stabilizátorom; 
Hrebeňové riadenie s hydraulickým posilňovačom; 
Diagonálne rozdelený dvojokruhový brzdový systém Brembo s dvojkomorovým posilňovačom 
brzdného účinku a reguláciou brzdnej sily na zadnej náprave, hliníkové brzdové valce; 
Kotúčové brzdy vpredu aj vzadu s vnútorným chladením; 
Mikroprocesorom riadený 4-kanálový systém Sport ABS s EBD (elektronické rozdeľovanie brzdnej 
sily) a Multi-Mode VDC (viacrežimový systém riadenia dynamiky vozidla); 

Rozmery diskov 8.5 J x 18 ET + 55 mm 

Rozmer pneumatík 245/40 R18 93W 

Rezervné/dojazdové koleso T 135/70 D 17 

 



Karoséria 

Pozinkovaná, samonosná oceľová karoséria; 
Ochrana proti nárazu, kapota motora z ľahkých zliatin; 
Predpínače bezpečnostných pásov s obmedzovačmi sily na predných sedadlách, airbag vodiča 
a spolujazdca, bočný airbag vodiča a spolujazdca, okenné airbagy vpredu a vzadu, kolenný airbag; 
Stretávacie svetlá s technológiou LED, halogénové diaľkové svetlá 

Počet dvier 4 

Počet miest na sedenie 5 

Objem batožinového priestoru 460 litrov 

Rozmery a hmotnosti 

Rázvor 2 650 mm 

Rozchod kolies vpredu 1 530 mm 

Rozchod kolies vzadu 1 540 mm 

Dĺžka 4 595 mm 

Šírka 1 795 mm 

Výška 1 475 mm 

Svetlá výška 135 mm 

Priemer otáčania 11,2 m 

Hmotnosť prázdneho vozidla (bez vodiča)** 1 525 kg 

Prípustná celková hmotnosť vozidla 2 000 kg 

Maximálne zaťaženie prednej nápravy 1 075 kg 

Maximálne zaťaženie zadnej nápravy 1 040 kg 

Užitočné zaťaženie** 475 kg 

Zaťaženie strechy 80 kg 

Objem motorového oleja  4,3 litra 

Objem chladiaceho systému 7,7 litra 

Objem palivovej nádrže 60,0 litra 

Koeficient aerodynamického odporu Cx 0,31 

Jazdné výkony 

Maximálna rýchlosť 255 km/h 

Zrýchlenie z 0 – 100 km/h 5,2 s 

Spotreba 

Podľa RREG 1999/100 litrov/100 km 

V meste 14,0 litra 

Mimo mesta 8,4 litra 

Kombinovaná 10,4 litra 

Emisie CO2 242 g/km 

NOx 0,025 g/km 

Bezolovnatý benzín super Super Plus 

Údržba 

Priemerný vodič: 12 mesiacov alebo 15 000 km 
Vodič s vysokým počtom najazdených kilometrov: výmena oleja po 15 000 km 
kontrola po 30 000 km 

Záruka 

Všeobecná: 3 roky alebo 100 000 km 
Lak: 3 roky bez obmedzenia kilometrov 
Prehrdzavenie: 12 rokov bez obmedzenia kilometrov 
Záruka mobility: 3 roky bez obmedzenia kilometrov 

 

Technické údaje 
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