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מידות

4,175מ"מאורך
1,775מ"מרוחב
1,610מ"מגובה

2,500מ"מבסיס גלגלים
5.2מטררדיוס סיבוב מינימלי

185מ"ממרווח גחון
מידות- נפח

5מספר מקומות ישיבה

נפח תא מטען *2
710ליטרמושב אחורי מקופל

375ליטרמושב אחורי מורם
47ליטרמיכל דלק

מנוע
M16Aדגם

4מספר צילינדרים
16שסתומים

1,586סמ"קנפח 
11.0יחס דחיסה

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

הזרקה רב נקודתיתהזנת דלק
תיבת הילוכים

אוטומטית 1 + 6סוג

יחסי העברה

14.667
22.533
31.556
41.135
50.859
60.686

3.394אחורי
3.502סופי
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3 *2 - נמדד בשיטת vdA*1 - על פי נתוני היצרן

4X2 4אוטומטיתX4 אוטומטית

GLXGLXVרמת גימור

שילדה ומתלים

מסרק ומוט משונןהגה כוח

בלמים
דיסק מאוררקדמיים

דיסקאחוריים

מתלים
מקפרסוןקדמיים

קפיץ ספירלי ומוט מייצבאחוריים

215/55R17צמיגים

משקולות

1,1201,185ק"גמשקל עצמי

1,730ק"גמשקל כולל

ביצועים

180קמ"שמהירות מירבית

12.513.0שניותתאוצה מירבית 0-100 קמ"ש*1

צריכת דלק

EURO 6EURO 6מנוע בנזין מותאם לתקן פליטה

צריכת דלק לפי נתוני יצרן

15.114.9ק"מ / ליטרעירוני

20.419.6ק"מ / ליטרבין עירוני

18.117.5ק"מ / ליטרממוצע
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4X2 4אוטומטיתX4 אוטומטית
GLXGLXVרמת גימור

שלדה- צמיגים וגלגלים
סגסוגת מלוטשתסגסוגת215/55R17חישוקי אלומיניום

++T135/90d16גלגל רזרבי מוקטן מפלדה- מוגבל מהירות )80 קמ"ש( ולשימוש זמני בלבד
חיצוני

++בצבע הרכבידייות דלתות
++אלקטרומגנטיתפתיחת תא מטען

כרוםאפורקישוט כנף
++חיפוי תחתון קידמי ואחורי 

++בתי גלגלים מובלטים
כרוםצבועגריל קדמי

++בצבע כסףשתי מסילות גג אורכיות
מראות

כולל LEd+הלוגן מולטי-רפלקטורפנסים ראשיים
+--פנסים אוטומטיים

אוטומטיידניכיוונון גובה לפנסים ראשיים

++קדמיים פנסי ערפל
++אחורי

++חלונות כהיםחלונות בדלתות אחוריות, בחלונות צד אחוריים ובדלת אחורית  

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

+--הפעלת מגבים קדמיים אוטומטית
++מגב אחורי: מהירות אחת, השהייה ומתז

++מפשיר אדים- בשמשה אחורית

מראות הצד

++בצבע הרכב/גג 
++בעלות כוונון חשמלי
++כולל הפשרת אדים

+--פנסי איתות מובנים במראות הצד
+--קיפול מראות חשמלי

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

גלגל הגה- 3 זרועות

++כוונון גובה ועומק לגלגל ההגה
++ציפוי עור

++בקרת שליטה מההגה - למערכת האודיו
++בקרת שליטה מההגה - לבקרת השיוט

++בקרת שליטה מההגה - למגביל מהירות
++בקרת שליטה מההגה - תפעול טלפון “בידיים חופשיות" 

++הגה כוח
++מד סיבוב מנוע
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4X2 4אוטומטיתX4 אוטומטית
GLXGLXVרמת גימור

תצוגת מידע בלוח מחוונים

++שעון דיגיטלי 
++מד טמפרטורה  - חיצונית

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

++מצב הילוך
++מחוון לחץ אוויר בצמיגים 

) ALL GRIP מחוון מצב נהיגה ) דגם--+
++זמזםהתראה לפנסים דולקים והוצאת מפתח
++התראה לאי חגירת חגורת בטיחות נהג

++התראה לאי חגירת חגורת בטיחות לנוסע ליד הנהג
++התראת לאי חגירת חגורת בטיחות מושב אחורי

++התראת דלת פתוחה
++התראת מפלס דלק נמוך

++נורת התראת טיפול
נוחות

חלונות חשמל
++קדמיים

++אחוריים
++כולל מתג שליטה - לנהגנעילה מרכזית

++כולל חיווי פנסים שלט לנעילת הדלתות
+--לחצן התנעה וכיבוי הרכב - ללא מפתח

++בקרת אקלים דיגיטלית 
++חימום

++מסנן חלקיקים

 Bluetooth® * -ו MP3 / מערכת אודיו דיסק

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

++אנטנה  
ALL GRIP ארבעה מצביםכפתור שליטה למערכת--+

USB חיבור++
++בקרת שיוט

++מגביל מהירות

* Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth® SIG, Inc.  
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4X2 4אוטומטיתX4 אוטומטית
GLXGLXVרמת גימור

אבזור פנימי

תאורת פנים

++מנורת מפה קדמית ) שני מצבים (
++תאורת פנים תא הנוסעים ) שלושה מצבים ( 

++תאורת תא כפפות 
++תאורת אזור רגליים ) שני מושבים קדמיים (

++תאורת תיבת אחסון בקונסולה המרכזית התחתונה

מגיני שמש
++עם מראות איפור

++עם תאורה
++עם מחזיק כרטיסים 

ידיות אחיזה
++לנוסע ליד הנהג

++מושב אחורי - שתי ידיות
++קדמי - 1מחזיקי כוסות 

++קדמי - 2, אחורי - 2מחזיקי בקבוקים )בדלתות הרכב(
+--שעון מרכזי

++קישוט כסףקונסולה 
12v קונסולה מרכזית תחתונהשקע שרות++

++פתיחת תא דלק - מתא הנוסעים
++ציפוי כרוםידיות דלתות פנימיות

מבריקאפורלוח מחוונים מצופה בקישוט
זמשבד כולל קישוט כסף ריפוד בד הדלת

עור סינטטיבד משענת דלת פנימית
++פתחים עגולים בגימור כרוםפתחי מיזוג אוויר
++ציפוי כרוםלחצן בלם חניה 

++מאפרה
מושבים

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

++כיס אחסון - בגב המושב שליד הנהג

מושבים אחוריים
++מושב קיפול אחד - מתפצל 40:60

--+ריפוד מושבים - בד עם תפרים
+--ריפוד מושבים - זמש
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4X2 4אוטומטיתX4 אוטומטית
GLXGLXVרמת גימור

אזור המטען
++כיסוי אזור המטען

++לוח אזור המטען

++וו לשקיות קניות 1X    וו קשירה באזור המטען
  6X וו קשירה++

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

בטיחות ובטחון
++מערכת MOBILEYE - מערכת מתקדמת להתרעה בפני תאונות

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

++קדמיות: 3 נקודות עיגון, כולל קדם מותחן, מגביל כוח וכיוון גובהחגורות בטיחות
++אחוריות: 3 נקודות עיגון, כולל קדם מותחן לחגורה ימנית ולחגורה שמאלית

ISOFIX 2 נקודות עיגון לכסא תינוק מסוגX++
++3X עיגון 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 - בקרת זינוק בעליה 
++BRAKE ASSIST FUncTIOn - סייען בלימה

++dRL LEd - פנסי חזית לנסיעה באור יום 
++TPMS- מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים

++נעילת שילוב- תיבת הילוכים אוטומטית
+--בקרת ירידה במורד 

+--קדמיים חיישני חנייה 
+--אחוריים

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

EnGInE AUTO STOP START SYSTEM++
++אימובילייזר



suzuki.co.il לפרטים 9955*
נוספים:

זמינות פרטי הציוד התקניי� והאופציונליי� תלויה בשווקי� השוני�. ברר ב�וכנות, מאחר שהמפרטי� והאיורי� עשויי� להתייח� לדגמי� שאינ� זמיני� במדינת�. חברת SUZUKI MOTOR CORPORATION שומרת על הזכות לשנות 
ללא הודעה מוקדמת, מחירי�, צבעי�, חומרי�, ציוד, מפרטי� ודגמי�, וכ� להפ�יק לייצר דגמי�. כל הצילומי� המופיעי� בקטלוג זה מובאי� ברשות של הגורמי� המתאימי�. תמונות של כלי רכב ללא מ�פרי רישוי הנעי� בדרכי� 

ציבוריות, התקבלו מצילומי שעברו עיבוד גרפי. התמונה להמחשה בלבד.

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

4X2 דרגה 4.94בינעירוני6.6עירוניVITARA אוטו

4X4 דרגה 5.14בינעירוני6.7עירוניVITARA אוטו

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
151413121110987654321

715/2007 & 136/2014W נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן   *
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

מערכת 

 

INCLUDED

VITARA M
מק״ט: 08-15-01 


