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BOEK UW 
ONDERHOUD ONLINE

Snel, gemakkelijk en goedkoop.  
Ga naar www.suzuki.be
Vul uw gegevens en tijdsvoorkeur in 
Klik op verzenden
Uw verdeler doet de rest.

GARANTIE EN 
ASSISTANCE

5 JAAR GARANTIE
De fabriekswaarborg van 3 jaar  
(tot maximum 100.000 km) wordt door 
Suzuki Belgium nv verlengd met 2 jaar  
(tot maximum 150.000 km) en dit enkel  
op de door haar geleverde nieuwe Suzuki- 
modellen Ignis, Swift, S-Cross, Jimny en  
Vitara voorzien van het garantieboekje af-
geleverd door een erkende Suzuki-verdeler.
5 JAAR SUZUKI ASSISTANCE
Gedurende de garantieperiode van 5 jaar 
voor Ignis, Swift, S-Cross, Jimny en Vitara 
kan u bij pech of ongeval 24 uur op  
24 een beroep doen op bijstandverlening 
(tel. 03 253 61 44).
12 JAAR ANTICORROSIEWAARBORG
De Ignis, Swift, S-Cross, Jimny en Vitara 
genieten gedurende 12 jaar een volledige 
waarborg tegen perforatie van het koets-
werk door corrosie van binnenuit.
1 JAAR WAARBORG OP WISSELSTUKKEN

INSURANCE 

Een maximale autoverzekering voor een 
minimale prijs? Met extra voordelen en 
eenvoudige procedures die u véél  
rompslomp besparen?
De exclusieve verzekering voor  
Suzuki-eigenaars maakt uw stoutste  
dromen waar. Met alles erop en eraan.  
Zodat u in alle veiligheid en zonder kopzor-
gen van uw Suzuki kunt genieten. Bel voor 
meer informatie naar uw Suzuki-verdeler 
of naar Suzuki Insurance : 03 450 17 36. 
FLEET
Of u nu kiest voor Ignis, Swift, S-Cross, 
Jimny en Vitara, Suzuki heeft altijd een 
wagen die past bij uw bedrijf! Wenst u 
meer informatie over de modellen uit het 
Suzuki-gamma of over de aantrekkelijke 
leasingvoorwaarden van Suzuki Lease? 
Contacteer dan uw Suzuki-verdeler.  
Suzuki Lease email: info@suzuki.be 
FINANCE
Wilt u uw Suzuki kopen op afbetaling?  
Ook dan bent u bij uw Suzuki-verdeler aan 
het juiste adres. Suzuki Finance biedt u de 
mogelijkheid de aankoop van uw nieuwe 
Suzuki te financieren tegen supervoor-
delige voorwaarden. Vraag ernaar bij uw 
Suzuki-verdeler. 
Suzuki Finance tel. 02 508 02 20  
Let op, geld lenen kost ook geld.

De vermelde specificaties en/of uitvoeringen kunnen kleine afwijkingen vertonen met deze die gelden voor België en Groothertogdom Luxemburg.
Hoewel deze brochure met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan Suzuki geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele 
onjuistheden van welke aard dan ook.

Suzuki Belgium nv | Satenrozen 8, 2550 Kontich - Tel. : +32 (0)3 450 04 00 - www.suzuki.be

SWIFT BROCHURE (E)
99999-B1102-801

Standard and optional equipment available may vary for individual markets. Please enquire at your dealers, as specifications and illustrations
may refer to models not available in your region. SUZUKI MOTOR CORPORATION reserves the right to change, without notice, prices, colours, 
materials, equipment, specifications and models, and also to discontinue models.

All photographs in this catalogue were taken with relevant permission. Images of the vehicles without number plates on public roads are 
composite photos. Vehicles are shown at a private off-road site.

Suzuki’s “Way of Life” is the heart of our brand - every Suzuki vehicle,
motorcycle and outboard motor is built to create excitement so customers can enjoy everyday life.

300 Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka 432-8611 JAPAN

www.globalsuzuki.com



Stijlvol, sportief en  
heel veel fun.
Van bij de eerste aanblik van de Swift bent u helemaal weg van zijn strakke, karakteris-
tieke design. En zodra u instapt en de motor start, neemt het gevoel het helemaal over. 
De Swift richt zich op mensen met een passie voor autorijden, met oog voor detail en 
zonder schroom om op te vallen in het straatbeeld.
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Geniet van elk traject.
Het zit in zijn DNA: de Swift was altijd al een sportieve hatchback die bakken rijplezier biedt.  
En wie het voorrecht geniet dit plezier te mogen ervaren, wordt overvallen door een 
uniek gevoel. De Swift pakt niet alleen uit met stijl en responsiviteit, maar zit ook vol met 
slimme technologie, zodat u maximaal kunt genieten van de fun.
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Met zijn gedurfde grille met chroomaccenten en zijn fraai gepolijste lichtmetalen velgen 
rijdt de Swift nergens onopgemerkt voorbij. Zijn gespierde koetswerklijnen verlenen hem 
een krachtige uitstraling, samen met aparte details zoals het zwevende dak en de verdo-
ken achterdeurgrepen in de C-stijl.

Ontworpen om op te vallen.
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Geavanceerde technologie maakt alles nog dynamischer en spannender in de Swift.  
Het mild hybrid-systeem SHVS optimaliseert het brandstofverbruik, terwijl de rijhulpsys-
temen – zoals de noodremfunctie en het Weaving Alert – de veiligheid verhogen en het 
Smartphone Linkage Display Audio-systeem u ontspannen en verbonden houdt.

Geavanceerd, efficiënt, verbonden.

07 08



ISG

Prestaties die u kunt voelen.
Een wendbare, responsieve en opwindende auto. Meer moet 
dat niet zijn wanneer de weg bochtiger wordt. De Dualjet-motor  
met SHVS-technologie toont zich tegelijk vinnig en zuinig,  
terwijl de direct reagerende stuurinrichting u een gevoel van 
controle en precisie geeft, wat de rijervaring naar een nog  
hoger niveau tilt.

Nieuwe uiterst zuinige 1.2 
DUALJET-motor
De  n ieuwe  1 .2  DUAL JET-moto r 
(K12D) heeft dubbele injectoren  
in elke cilinder, wat garant staat voor 
een hoog thermisch rendement. Diverse 
verbeteringen dragen bij tot een hoge 
brandstofefficiëntie. Zo pakt deze mo-
tor uit met een compressieverhouding 
van 13,0:1, een elektronische varia-
bele inlaatkleptiming VVT die bij een 
groot aantal krukashoeken en vanaf 
de laagste toerentallen kan werken, 
een oliepomp met variabele inhoud die 
een lage hydraulische druk kan hand- 
haven bij lage motortemperaturen, en 
elektronisch gestuurde zuigerkoeljets 
die koelverliezen en pingelen onder-
drukken.

Compacte elektromotor en lithium-ionbatterij ter 
ondersteuning van de verbrandingsmotor
Voor een nog hogere brandstofefficiëntie ondersteunt het SHVS-systeem de 
verbrandingsmotor met een lichte en compacte geïntegreerde startmotor/generator (ISG) 
die als elektromotor fungeert, en een lithium-ionbatterij van 10 Ah met uitstekende 
laad- en energieleveringsprestaties. Dit is het ideale hybridesysteem voor compacte 
auto’s, met een uitstekende algemene balans tussen efficiëntie en omvang.

Automatische uitschakeling van de motor
De motor wordt stilgelegd en de elektrische componenten 
worden gevoed door de batterijen om brandstof uit te sparen.

Herstarten
De ISG werkt als een startmotor om de verbrandingsmotor 
geruisloos en vlot te herstarten.

Vertrekken/Versnellen
De ISG ondersteunt de motor* bij vertrek vanuit stilstand of bij 
acceleraties om de brandstofefficiëntie te verhogen.

*De werking van de ondersteuningsfunctie is afhankelijk van 
bepaalde voorwaarden, waaronder de batterijstatus.

Vertragen
De ISG gebruikt remenergie om elektriciteit op te wekken en de 
batterijen efficiënt op te laden.

Loodbatterij

Lithium-ionbatterij
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Ophanging voor een levendig en meeslepend rijgedrag
De voor- en achterwielophanging leggen de basis voor een levendige en prikkelende rijervaring met een lineaire stuurrespons en hoogwaardig rijcomfort. 
Rijden met de Swift is een waar genot dankzij zijn nauwkeurige stuurinrichting, dynamische prestaties en uitstekende balans.

Licht en stijf HEARTECT-platform
Het vloeiend gewelfde frame maakt de bodemplaat 
stijver, wat uitstekende fundamentele prestaties 
oplevert en tegelijk de veiligheid verhoogt door 
botsenergie efficiënt te verspreiden.

ALLGRIP AUTO is een onovertroffen 
vierwielaandrijvingssysteem, dat de 
bestuurder gemoedsrust biedt in het 
dagdagelijkse verkeer, maar ook op 
gladde wegen of een besneeuwde 
ondergrond. De viscokoppeling ver-
deelt het koppel automatisch over 
de achterwielen wanneer het sys-
teem merkt dat de voorwielen grip 
verliezen.

ALLGRIP AUTO geeft u de vrijheid om door te rijden 
onafhankelijk van de staat van het wegdek of de 
weersomstandigheden.

Deze afbeelding dient enkel ter illustratie

Automatische airconditioning

Manuele airconditioning

Manuele 5-versnellingsbak

CVT met schakelpeddelsZodra u plaatsneemt achter het stuur, ziet u de strakke, elegante 
lijnen en aandacht voor detail, die zorgen voor een comfortabelere 
en efficiëntere rijervaring. De cilindervormige meters, de cockpit-
achtige middenconsole en het sportieve, onderaan afgeplatte 
stuurwiel boezemen vertrouwen in nog voor u de motor start.

Airconditioning met duidelijk 
display en gebruiksvriendelijke 
bedieningselementen
Het bedieningspaneel van de airconditioning 
op de GLX-versie werkt bijzonder intuïtief 
en het contrastrijke lcd-scherm is goed 
leesbaar. De GL-versie is uitgerust met een 
manuele airconditioning met eenvoudige, 
gebruiksvriendelijke bedieningselementen.

Stijlvol, functioneel, verfijnd.
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*Het type instrumentenbord is afhankelijk van de uitrustingsversie:
-Kleurendisplay: GLX en GL met DSBS (Dual Sensor Brake Support).
-Monochroom lcd-scherm: GL zonder DSBS en GA.

Weergave achteraf van 
de G-krachtevolutie

Realtime weergave van 
vermogen en koppel

Weergave van het gas- 
en rempedaalgebruik

Weergave van de met de 
Adaptive Cruise Control 
ingestelde voertuigsnelheid 
en de geselecteerde afstand 
tot de voorligger

Weergave van het actuele 
en vroegere gemiddelde 
brandstofverbruik

Realtime weergave van 
de voertuigsnelheid 
(digitale snelheidsmeter)

Smartphone Linkage Display Audio (SLDA)
Het audiosysteem omvat een aanraakscherm dat net zo intuïtief werkt als een smartphone. Verbind uw smartphone  
via Bluetooth®* of een USB-kabel om uw apps te gebruiken via het display, dat ook uitgerust is met een radio,  
achteruitrijcamera en navigatiefuncties*.
* Bluetooth is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
* Voor meer details over de beschikbaarheid kunt u de uitgebreide uitrustingslijst raadplegen.

Met Apple CarPlay kunt u uw iPhone gebruiken 
om te bellen, uw muziek te beluisteren, berichten 
te versturen en te ontvangen, en routes uit te 

stippelen, allemaal met spraakbediening via Siri of door op het audiodisplay te tikken.
Apple CarPlay is beschikbaar in de landen vermeld op de volgende link:
http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
*Voor meer details, zoals de lijst van CarPlay-compatibele iPhone-modellen, zie:
http://www.apple.com/ios/carplay/
*Apple, Apple CarPlay en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere 
landen.

Android Auto™ breidt het Android-platform uit 
naar het voertuig voor een optimaal gebruik  
tijdens het rijden. Het systeem werd ontwikkeld 
om afleiding te beperken, zodat u tijdens het 

rijden kunt genieten van Google-services zoals Google Maps en Google Play Music. 
Download de Android Auto-app in de Google Play Store*. 
*Android Auto is verkrijgbaar in de landen vermeld op de volgende link:
https://www.android.com/auto/faq/
*De meeste smartphones vanaf Android 5.0 zijn compatibel met Android Auto:
https://support.google.com/androidauto/answer/6348019?hl=en&ref_topic=6140477
*Google, Android, Google Play en Android Auto zijn handelsmerken van Google LLC.

Helder en stijlvol instrumentenbord 
Het matglanzende chroom dat het zwarte interieur accentueert, siert ook de twee grote, minutieus geschaalde meters met hun 
stijlvolle grafische vormgeving en rode en witte accenten. Het heldere, sportieve design wordt benadrukt door de watertempe- 
ratuur- en brandstofmeter in de tellers, die doen denken aan de wijzerplaat van een chronometerhorloge.

Multifunctioneel lcd-kleurenscherm
In het midden van het instrumentenbord bevindt zich een geavanceerd multifunctioneel lcd-kleurenscherm van 4,2 duim om de  
bestuurder te informeren met accurate en intuïtieve gegevens over de werking en de bediening van de auto. Onder meer de G-krachten,  
het motorvermogen en -koppel en het gebruik van het gas- en rempedaal worden grafisch weergegeven.

MirrorLink spiegelt verschillende apps van uw 
smartphone op het aanraakscherm van het 
voertuig, waardoor u toegang krijgt tot de 
functies van uw smartphone.

*MirrorLink™ is compatibel met de smartphones vermeld op de volgende link:
https://mirrorlink.com/phones
*MirrorLink™ is een gedeponeerd handelsmerk van het Car Connectivity Consortium LLC.

Weergave van de status van 
de motorassistentie en de 
energiestroom (alleen voor 
voertuigen met SHVS)
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Klaar voor het leven.
Als u onderweg bent met de Swift, geniet u net zoveel van de reis 
als van de bestemming. Pak dus uw koffers voor een avontuur met 
een auto die perfect bij uw levensstijl past. Een dagje winkelen of 
een lang weekend relaxen? De Swift brengt u in alle comfort en 
stijl naar uw bestemming en terug.

Interieur en bagageruimte om 
u nog meer plezier te bieden
In de overvloedige bagageruimte van de 
nieuwe Swift kunt u nog meer meenemen. 
En dankzij de in twee delen neerklapbare 
achterbank (standaard op GLX en GL) geniet 
u alle moduleerbaarheid die u nodig hebt. 
De lage stoelen zorgen voor voldoende 
hoofdruimte en u hebt tal van handige 
opbergruimten binnen handbereik.

Handschoenkastje Bekerhouder voorin x 2 USB-poort en accessoireaansluiting Opbergvak in console

Opbergvak voordeur Bekerhouder achterin Flessenhouder achterdeur
Opbergzak op rug van 
passagiersstoel (GL en GLX)
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Boordevol slimme technologie.

Geavanceerd 
Forward Detection 
System

Geavanceerd Forward Detection System met monoculaire camera, lasersensor en millimetergolfradar*  
(standaard op GLX, optioneel voor GL)
Het Forward Detection System maakt gebruik van een monoculaire camera en een lasersensor tegen de voorruit. De combinatie 
van een monoculaire camera die uitstekend presteert op middellange tot lange afstand en ook voetgangers kan detecteren,  
en een lasersensor die uitblinkt in detectie op korte afstand en in het donker, maakt de toepassing van een noodremfunctie,  
een rijstrookwaarschuwing, een grootlichtassistent, een slingeralarm en een verkeersbordherkenning mogelijk.  
Het systeem maakt ook gebruik van een millimetergolfradar die als een adaptieve snelheidsregelaar fungeert.

 Dual Sensor Brake Support (DSBS)    Lane departure prevention    Lane departure warning    Weaving alert
 High beam assist     Adaptive cruise control    Traffic sign recognition

Geavanceerd Forward Detection System met millimetergolfradar (standaard op GL)
Het geavanceerde Forward Detection System gebruikt de reflecties van een millimetergolfradar om de afstand tot 
een voorligger te meten. Zo kan het de bestuurder helpen om aanrijdingen te voorkomen of de schade te beperken.

 Radar Brake Support (RBS)    Adaptive cruise control

* Het voertuig beschikt zowel over een millimetergolfradar als over de combinatie van een monoculaire camera en een lasersensor. 
De monoculaire camera en lasersensor regelen de noodremfunctie en de millimetergolfradar wordt gebruikt voor de adaptieve snelheidsregelaar ACC.

Het moderne leven vraagt om een moderne auto. Daarom pakt de Swift uit met Suzuki Safety Support. 
Dankzij tal van slimme functies om u bij te staan en elke rit gemakkelijker en veiliger te maken, vervult 
de Swift u met zelfvertrouwen en maakt hij elke verplaatsing aangenamer.
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Lane departure prevention*1*3

Deze functie maakt gebruik van een monoculaire camera om de wegmarkeringen 
te detecteren bij snelheden van 60 tot 160 km/u. Als het systeem merkt dat de auto 
onbedoeld van zijn rijstrook dreigt af te wijken, helpt het de bestuurder automatisch 
om het voertuig op zijn rijstrook te houden met behulp van zijn elektrische stuur- 
bekrachtiging.
Lane departure warning*1

De functie Lane Departure Warning is ontworpen om bij snelheden vanaf 60 km/u 
het traject van het voertuig te voorspellen en de bestuurder te waarschuwen met 
visuele (scherm en indicator) en tactiele signalen (trillingen in het stuurwiel).

Parkeersensoren achteraan*3

Ultrasone sensoren in de bumper detecteren obstakels wanneer de auto achter-
uitrijdt, en waarschuwingsgeluiden informeren de bestuurder over de afstand tot 
de obstakels.

Blind spot monitor (BSM)*1*3

Bij snelheden vanaf 15 km/u ondersteunt dit systeem de bestuurder door met 
behulp van twee achteraan gemonteerde zijdelingse radarsensoren voertuigen 
te detecteren die zich in de dode hoek bevinden of deze naderen. De bestuurder 
wordt gewaarschuwd met een ledpictogram dat oplicht in de overeenkomstige 
buitenspiegel, aangevuld met een waarschuwingsgeluid wanneer de bestuurder 
zijn richtingaanwijzers aanzet om van rijstrook te veranderen.

Weaving alert*1*3

Bij snelheden vanaf 60 km/u berekent het slingeralarm Weaving Alert het rijpatroon 
en geeft het audiovisuele signalen weer wanneer het voertuig over de weg slingert 
door vermoeidheid bij de bestuurder bijvoorbeeld (standaard op voertuigen met 
een monoculaire camera en lasersensor). 

High beam assist*1*3

Bij snelheden vanaf 40 km/u schakelt de grootlichtassistent High Beam Assist  
automatisch over tussen groot en dimlicht naargelang de aanwezigheid van andere 
voertuigen en de lichtomstandigheden.

Adaptive cruise control*2*3

Wanneer een voorligger voor de Swift rijdt, gebruikt de adaptieve snelheids- 
regelaar ACC een millimetergolfradar om de afstand tot dit voertuig te meten 
en deze automatisch aan te passen volgens de ingestelde veiligheidsafstand 
(drie mogelijke standen).*2 Wanneer er geen voorligger is, houdt het systeem 
de door de bestuurder ingestelde snelheid aan (van 40 tot 160 km/u).

De monoculaire camera, de lasersensor en de millimetergolfradar hebben een beperkt vermogen om obstakels, wegmarkeringen en verkeersborden te detecteren. Afhankelijk van de staat van het wegdek en de weersomstandighe-
den kan deze assistentiefunctie in gebreke blijven. Vertrouw dus niet enkel op dit systeem en hanteer steeds een veilige rijstijl. Neem voor meer details contact op met uw plaatselijke verdeler of raadpleeg onze officiële website.
De afstand tussen voertuigen varieert naargelang de rijsnelheid.
Enkel beschikbaar op GLX.  Optioneel voor GL en GL+.

*1

*2

*3

Stuurinput van de bestuurder 
Koppelassistentie 

Voertuigtraject met assistentie plus stuurinput van       de bestuurder
Voertuigtraject zonder stuurinput van de bestuurder

Display Knippert Waarschuwing

Schakelt
automatisch

over op
dimlicht

Schakelt
automatisch
terug naar
groot lichtGroot licht

Wanneer het gebruik van groot licht 
geschikt wordt geacht

Schakelt automatisch over op 
dimlicht wanneer het systeem lichten 
van voor- of tegenliggers detecteert

Schakelt automatisch terug naar groot 
licht wanneer de voor- of tegenligger 
niet meer aanwezig is

1. Constante snelheidsregeling

2. Vertragingscontrole

3. Versnellingscontrole

100km/u 
ingestelde
snelheid

80km/u    100km/u ingestelde snelheid

80km/u

Vehicle in front departs

100km/u    80km/u 80km/uVoorligger 

Waarschuwing

Gecontroleerde zone

Gecontroleerde zone

1.

2.

3.

Detectiebereik: ca. 50 m

Detectie voor het voorbijrijden van verkeersborden Weergave na het voorbijrijden van verkeersborden

Display

Waarschuwing 

Gecontroleerde zone Gecontroleerde zone

Detectiebereik: ca. 20 m Detectiebereik: ca. 20 m

Traffic sign recognition*1*3

Dit systeem gebruikt de monoculaire camera om de verkeersborden 
te lezen. Wanneer het bijvoorbeeld borden met snelheidsbeperkingen 
of een inhaalverbod detecteert, geeft het verkeersbordherkennings-
systeem het bord in kwestie weer op het scherm, zodat de bestuurder 
zeker weet welke signalisatie hij voorbijgereden is. Er kunnen maxi-
maal drie borden tegelijk worden weergegeven.

Rear cross traffic alert*1*3

Bij snelheden tot 8 km/u in achteruit gebruikt het voertuig twee ach-
teraan gemonteerde zijdelingse radarsensoren om de bestuurder te 
waarschuwen voor dwarsverkeer aan beide zijden van de auto, wanneer 
hij achteruit uit een parkeerplaats rijdt. Wanneer een naderend voertuig 
wordt gedetecteerd, krijgt de bestuurder zowel een visuele waarschu-
wing op het multifunctionele informatiescherm als een geluidssignaal. 
Zo kan hij veiliger uit parkeerplaatsen manoeuvreren wanneer het zicht 
aan één kant of beide kanten gehinderd wordt.

DSBS*1 (Standaard op GLX, optioneel voor GL en GL+)
Tijdens het rijden gebruikt de Swift twee sensoren – een monoculaire camera  
en een lasersensor – om dreigende aanrijdingen met voorliggers of voetgangers 
te detecteren. Wanneer het voertuig een potentiële aanrijding detecteert, 
reageert het systeem naargelang de situatie op een van de volgende vier 
manieren:

RBS*1 (Standaard op GL)
Tijdens het rijden gebruikt de Swift een millimetergolfradar om de voorligger te 
detecteren. Wanneer het voertuig een potentiële botsing detecteert, reageert het 
systeem naargelang de situatie op een van de volgende vier manieren:

Zoemer Automatisch remmen

Zoemer

Zoemer

Display

Lasersensor
Monoculaire camera

Knippert Display

Zoemer Automatisch licht remmen

Knippert Display

Bestuurder remt 
Verhoging remkracht 

1. Door de bestuurder 
te waarschuwen met 
auditieve en visuele 
signalen.

2. Door de bestuurder 
te waarschuwen en 
lichtjes af te remmen.

3. Door het 
remhulpsysteem te 
activeren en de remkracht 
te verhogen als het risico 
op een aanrijding groot is 
en de bestuurder in 
paniek remt. 

4. Door automatisch 
krachtig te remmen als 
het risico op een 
aanrijding nog groter 
wordt.

Display

Zoemer Automatisch remmen

Zoemer

Zoemer

Automatisch licht remmen

Zoemer Bestuurder remt
Verhoging remkracht

Display Knippert 

1. Door de bestuurder 
met signalen te 
waarschuwen wanneer 
een aanrijding dreigt.

2. Door de bestuurder 
te waarschuwen en 
lichtjes af te remmen.

3. Door het 
remmanoeuvre van de 
bestuurder te 
ondersteunen met 
extra remkracht.

4. Door automatisch 
te remmen.

Display Knippert 

Display Knippert 

Display



Fervent Red Burning Red Pearl Metallic Speedy Blue Metallic

Pure White Pearl Premium Silver Metallic Mineral Gray Metallic Super Black Pearl

Rush Yellow Metallic x Premium Silver Metallic Frame Orange Pearl Metallic x Super Black Pearl Burning Red Pearl Metallic x Super Black Pearl Speedy Blue Metallic x Super Black Pearl

MONOTONE

BI-TONE

Kleuren
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*1 Worldwide harmonized Light-duty vehicles Test Cycle

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Fabriek Japan (Sagara)
Besturing LHD
Aantal deuren 5-deurs
Motor Benzine

1.2 DUALJET +SHVS
Aandrijfsysteem 2WD 4WD

AFMETINGEN
Totale lengte mm 3.845
Totale breedte mm 1.735
Totale hoogte mm 1495 1520
Wielbasis mm 2450
Spoorbreedte Voor 175/65R15 mm 1.530 1.525

185/55R16 mm 1.520 1.515
Achter 175/65R15 mm 1.530 1.535

"1,520 (with Drum) 1.525
185/65R16 mm 1,525 (with Disc) 1.525

Minimum draaicirkel m 9,6
Minimale grondspeling/bodemvrijheid mm 120

CAPACITEIT
Aantal zitplaatsen personen 5  
Brandstoftank liters 37
Bagageberging Max. volume (vaste achterbank ) liters 947

Neergeklapte rugleuning achterbank  (VDA methode) 
- vaste achterbank met reparatieset lekke band

liters 579

Rechte rugleuning van de achterbank (VDA-methode) 
 vaste achterbank met reparatieset lekke band

liters 265

MOTOR
Type K12D
Aantal cilinders 4
Aantal kleppen 16
Cilinderinhoud cm3 1.197
Boring x slag mm 73.0 x 71.5
Fiscale PK 7
Compressieverhouding 13,0 
Maximum vemogen kW/rpm 61/6,000
Maximum koppel Nm/rpm 107/2,800
Brandstofverdeling Multipunt injectie

ELECTRISCHE MOTOR
Type WA05B
Systeem Startmotor & generator( alternator)
Maximum vermogen kW/rpm 1.94/800

TRANSMISSIE
Type 5MT CVT 5MT
Overbrengingsverhouding 1st 3,545

"4.006~0.550 
(Low 4.006 ~1.001) 
(High( 2.200~0.550)"

3,545
2de 1,904 1,904
3de 1,240 1,258
4de 0,914 0,911
5de 0,717 0,725
6de - -
Achteruit 3,272 3,771 3,250

Eindoverbrenging 4,294 3,757 4,388
CHASSIS / ONDERSTEL

Stuurinrichting Tandheugel en tandwiel
Remmen Vooraan Geventilleerde schijfremmen 

Achteraan Trommelremmen, oplopende en aflopende remschoen(GA,GL); 
Schijfremmen (GLX)

Ophanging Vooraan MacPherson schokdempers met schroefveren
Achteraan Torsiestang met schroefveren

Banden 175/65R15, 185/55R16
GEWICHTEN

Leeggewicht (min./met alle opties) kg 865 / 911 925/946 975 / 991
Maximum toegelaten gewicht kg 1.365 1.375 1.420
Maximaal aanhangwagengewicht ongeremd kg 400
Maximaal aanhangwagengewicht geremd kg 1.000

PRESTATIES
Maximum snelheid km/h 180 175 170
0-100 km/h *1 sec 13,1 12,2 13,8

MILIEU PRETATIENIVEAU
Emissienorm Euro 6
Brandstofverbruik (WLTP)*2 LOW phase liters/100km 5,1 - 5,2 5,6 - 5,8 5,7 - 5,8

MEDIUM phase liters/100km 4,2 4,6 - 4,7 4,8 - 4,9
HIGH phase liters/100km 4,1 - 4,2 4,4 4,7
EXTRA-HIGH phase liters/100km 5,4 5,8 - 6,0 6,2
Combined liters/100km 4,7 - 4,8 5,1 - 5,2 5,4

CO2 emissie (WLTC)*1 g/km 106 - 107 115 - 117 121



GL+ en GLX
Audio Smartphone linkage display audio + Bluetooth®*  

+ rearview camera + DAB - - -

Privacy glass Ramen achterdeuren  & raam kofferdeksel - -
Winter specificaties Zetelverwarming  (beide voorzetels) - -
DSBS (Dual Sensor Brake Support) Optie Optie
Waarschuwing bij verlaten rijstrook Optie Optie
Behoeden voor het verlaten van de  rijstrook Optie Optie
Alarm slingerend rijden Optie Optie
BSM (Blind Spot Monitor) / RCTA (Rear Cross Traffic Alert) Optie Optie
herkenning verkeerssignalisatie Optie Optie
Parkeersensoren Achteraan: 4 sensoren Optie Optie

Audio Smartphone linkage display audio + NAV + 
Bluetooth®* + rearview camera + DAB - - -

Electrische ramen Achteraan - - -
Sleutelloze startbedieningsknop - - -
Air conditioner Automatisch - - -

UITRUSTING

STANDAARDUITRUSTING ADDITIONELE UITRUSTING GL+ EN GLX

ADDITIONELE UITRUSTING GLX

2WD 4WD

Transmissie 5MT/CVT 5MT

Versie GL GL+ GLX GL
Comfort
Banden en velgen

175/65R15 + stalen velgen met volle wieldeksels - -
185/55R16 +  lichtmetalen velgen  - - -
185/55R16 + gepolieerde lichtmetalen velgen - - -

3-spakig stuurwiel
Met leder bekleed
Met  audio, cruise control, snelheidsbeperking en hands-free 
telefoon bediening
In de hoogte verstelbaar

Audio MP3/WMA compatible CD player + Bluetooth®* + DAB - -
Airco Manueel - -
Electrische ramen Vooraan 
INTERIEUR
Bekerhouders Vooraan x 2

Achteraan x 1
Flessenhouders Vooraan x 2

Achteraan x 2
USB poort en AUX aansluiting Console box
12V accessoire stekker Console box
Achterste zitplaatsen 60:40 verdeling  enkelvoudig opklapbaar

VEILIGHEID, ZEKERHEID EN MILIEU
Koplampen LED projectoren

"Gids mij" lichtfunctie
Automatische activatie lichten
ACC (adaptieve cruise control)
Snelheidsbegrenzer
ABS (met EBD functie)
ESP®
Hellingsstop controlesysteem 
TPMS (bandendruk controlesysteem)
Engine Auto Stop Start system
SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki)
RBS (Radar Brake Support) -

2WD 4WD

Transmissie 5MT/CVT 5MT

Versie GL GL+ GLX GL

2WD 4WD

Transmissie 5MT/CVT 5MT

Versie GL GL+ GLX GL

GL+

GL+

GL+

-

-

-
-

-

-
-
-




