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מידות
4,300מ"מאורך
1,765מ"מרוחב
1,575 לדגם ידני        1,580 לדגם אוטומטימ"מגובה

2,600מ"מבסיס גלגלים
5.2מ'רדיוס סיבוב מינימלי

170מ"ממרווח גחון
מידות-נפח

5מספר מקומות ישיבה

נפח תא מטען*2
875ליטרמושב אחורי מקופל
מצב 1: 430                מצב 2: 440ליטרמושב אחורי מורם

47ליטרמיכל דלק
מנוע
m16aדגם 

4מספר צילינדרים
16שסתומים

1,586סמ"קנפח
11יחס דחיסה

6,000 / 119.6סל"ד / כ"סהספק
4,400 / 15.9סל"ד / קג"ממומנט

הזרקה רב נקודתיתהזנת דלק
תיבת הילוכים

אוטומטית 7+1ידנית 5+1סוג

יחסי העברה

13.545

4.006~0.550
)נמוך 1.001~4.006
גבוה 0.550~2.200(

21.904
31.258
40.911
50.725
6-
7-

3.2503.770אחורי
4.3523.882סופי
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4x2  4ידניתx2  4אוטומטיתx4  אוטומטית

GLSGLXGLXרמת גימור

שלדה ומתלים

מסרק ומוט משונןהגה כוח

דיסק מאווררקדמייםבלמים

דיסקאחוריים

מקפרסוןקדמייםמתלים

קפיץ ספירלי ומוט מייצבאחוריים

205/60r16צמיגים

משקולות

1,085-1,1751,125-1,1851,190-1,250ק"גמשקל עצמי

1,730ק"גמשקל כולל

ביצועים

180170165קמ"שמהירות מירבית

11.012.413.5קמ"שתאוצה מירבית 0-100 קמ"ש*1

צריכת דלק

Euro 6Euro 6Euro 6מנוע בנזין מותאם לתקן פליטה

14.714.714.7ק"מ / ליטרעירוניצריכת דלק לפי נתוני יצרן

20.821.220.0ק"מ / ליטרבין עירוני

18.118.117.5ק"מ / ליטרממוצע

*2 - נמדד בשיטת vda*1 - על פי נתוני היצרן
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4x2  4ידניתx2  4אוטומטיתx4  אוטומטית

GLSGLXGLXרמת גימור

שלדה - צמיגים וגלגלים
++-205/60r16חישוקי אלומיניום )4(

--+205/60r16גלגלי פלדה )4(
+++t135/90d16גלגל רזרבי מוקטן מפלדה - מוגבל מהירות )80 קמ"ש( ולשימוש זמני בלבד

חיצוני
+++בצבע הרכבידיות דלתות 

+++אלקטרומגנטיתפתיחת תא מטען
+++בתי גלגלים מובלטים

+++מגני צד תחתונים
כסףכסףשחורחיפוי תחתון קדמי, אחורי וצדדי

כסףכסף-שתי מסילות גג אורכיות
ראות

+++הלוגן מולטירפלקטורפנסים ראשיים
+++ידניכוונון גובה לפנסים ראשיים

פנסי ערפל
++-קדמיים )כולל קישוט ניקל פנימי(

+++אחורי
+++חלונות צד קדמיים בצבע ירוק

מגבים
+++מגבים קדמיים: שתי מהירויות, השהייה משתנה ומתז

+++מגב אחורי: מהירות אחת, השהייה ומתז
+++מפשיר אדים - בשמשה אחורית

מראות צד

+++בצבע הרכב
+++בעלות כוונון חשמלי
++-כולל הפשרת אדים

++-פנסי איתות מובנים מראות צד
++-קיפול מראות חשמלי

+++מראה פנימית יום/לילה - לשדה ראייה אחורי
גלגל הגה ולוח מחוונים

גלגל הגה - 3 זרועות
++- ציפוי עור

+++בקרת שליטה מההגה - למערכת הרדיו
+++בקרת שליטה מההגה - למערכת בקרת השיוט

+++הגה כוח
+++כוונון גובה ועומק לגלגל ההגה

+++מד סיבוב מנוע
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4x2  4ידניתx2  4אוטומטיתx4  אוטומטית
GLSGLXGLXרמת גימור

תצוגת מידע בלוח מחוונים

+++שעון דיגיטלי
+++מד טמפרטורה - חיצונית

+++מד צריכת דלק
+++מד טווח נסיעה )משוער(

++-מצב הילוך
+++מחוון לחץ בצמיגים

)all grip מחוון מצב נהיגה )דגם--+
+++זמזםהתראה לפנסים דולקים והוצאת מפתח
+++מחוון בלוח שעונים וזמזםהתראה לאי חגירת חגורת בטיחות נהג

+++מחוון בלוח שעונים וזמזםהתראה לאי חגירת חגורת בטיחות לנוסע ליד הנהג
+++מחוון בלוח שעוניםהתראת חגורות בטיחות אחוריות

+++מחוון בלוח שעוניםהתראת דלת פתוחה
+++מחוון בלוח שעונים וזמזםהתראת מפלס דלק נמוך

נוחות

חלונות חשמל
+++קדמיים
+++אחוריים

+++כולל מתג שליטה - לנהגנעילה מרכזית
+++כולל חיווי פנסים שלט לנעילת הדלתות 

++-לחצן התנעה וכיבוי הרכב - ללא מפתח
--+מכאני מזגן מקורי 

 בקרת אקלים דיגיטלית עם אפשרות לכיוונון טמפרטורה 
++-נפרדת לנהג ולנוסע ליד הנהג

+++חימום
+++מסנן חלקיקים

mp3  / מערכת רדיו דיסק

+++בקרת שליטה מגלגל ההגה
+++רמקולים - 4
++-טוויטרים - 2

+++אנטנה
uSB קונסולה מרכזית- בחלקה התחתוןחיבור+++
+++בקרת שיוט

+++מגביל מהירות
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 4x2 4ידניתx2  4אוטומטיתx4  אוטומטית
GLSGLXGLXרמת גימור

אבזור פנימי
+++תאורת פנים תא נוסעים )שלושה מצבים(תאורת פנים

++2 מצביםמנורת מפה קדמית )3 מצבים(
++-תאורת אזור הרגליים )שני מושבים קדמיים(

++-תאורת תיבת איחסון בקונסולה המרכזית התחתונה
+++תאורת תא כפפות

מגיני שמש
+++עם מראות איפור

+++עם מחזיק מסמכים
++-עם תאורה

ידית אחיזה
+++לנוסע ליד הנהג

+++מושב אחורי - 2 ידיות 
+++קונסולת משענת יד בין המושבים הקדמיים

++- מחזיק משקפיים בתקרת הרכב
+++ קדמי - 2, אחורי - 2 מחזיקי בקבוקים )בדלתות הרכב(

קדמי 1, אחורי 2קדמי 1, אחורי 2קדמי 1מחזיקי כוסות
+++כסףידית הילוכים

 12V  קונסולה מרכזית תחתונהשקע שרות+++
+++פתיחת תא דלק - מתא הנוסעים

+++ציפוי כרוםידיות דלתות פנימיות
+++מאפרה

מושבים

מושבים קדמיים
+++כיוון גובה מושב - לנהג ולנוסע ליד הנהג

+++כיס אחסון - בגב המושב שליד הנהג

מושבים אחוריים

+++מושב קיפול אחד - מתפצל 60:40
++-מושבים אחוריים עם שינוי זווית )שני מצבים(

--+רפוד מושבים - בד
++-רפוד מושבים - בד עם תפרים

+++משענת יד מרכזית - קדמית
++-משענת יד מרכזית - אחורית
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4x2  4ידניתx2  4 אוטומטיתx4 אוטומטית

GLSGLXGLXרמת גימור

אזור המטען
+++כיסוי אזור המטען

+++לוח אזור המטען

וו קשירה באזור המטען
1x וו לשקיות קניות+++

2x וו לרשת+++
4x וו קשירה+++

+++שקע שירות 12v באזור המטען
+++תאורת אזור המטען

בטיחות ובטחון
SrS זוג כריות אוויר - קדמיות+++

+++אפשרות לנטרול כרית אוויר קדמית - לנוסע ליד הנהג
SrS זוג כריות אוויר צידיות - קדמיות+++

SrS זוג כריות אוויר - מסוג וילון+++
+++כרית אוויר להגנת הברכיים SrS - לנהג

חגורות בטיחות
+++קדמיות: 3 נקודות עיגון, כולל קדם מותחן, מגביל כוח וכיוון גובה  

+++אחוריות: 3 חגורות -  3 נקודות עיגון  
iSoFix נקודות עיגון לכסא תינוק מסוגx 2+++

+++x 3עיגון קשירה למושב תינוק   
+++מנגנון הגנה מפני פתיחת דלתות אחוריות לילדים

+++קורות הגנה בדלת 
+++מערכת aBS למניעת נעילת גלגלים
+++מערכת EBd לחלוקת עומסי בלימה

+++ElEctronic StaBility program)  ESp®*1( מערכת בקרת יציבות אלקטרונית
++-Hill Hold control at - בקרת מדרון 

+++BrakE aSSiSt Function - סייען בלימה  
+++drl - פנסי חזית לנסיעה באור יום  

+++tpmS - מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים
++-נעילת שילוב - תיבת הילוכים אוטומטית

+++מערכת קריסת הדוושות
+++פנס בלימה אחורי מוגבה 

+++אימובילייזר



scrs m 09-13-01 :מס מק"ט *
* החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים מעת לעת ללא הודעה מוקדמת, התמונה להמחשה בלבד, ט.ל.ח.

דרגת זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

4X2   דרגה 4.84בינעירוני6.8עירוניידנית

4X2   דרגה 4.73בינעירוני6.8עירוניאוטומטית
4X4   דרגה 5.04בינעירוני6.8עירוניאוטומטית

דרגת זיהום אויר מרכב מנועי**
151413121110987654321

715/2007 & 630/2012w or 715/2007 & 630/2012j נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן   *
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אויר נקי )גילוי נתוני זיהום אויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

www.suzuki.co.il לפרטים 9955*
נוספים:


