




Рушай 
за межі

Життя щодня кидає нам нові виклики. Ми або приймаємо їх, або 
залишаємося лише спостерігачами. S-CROSS допомагає зробити 
легкий вибір. Сміливий та впевнений дизайн цього кросовера — це 
лише початок. Салон приваблює простором, багажник — місткістю, 
а фірмова система повного привода ALLGRIP допомагає 
впевнено почуватися на будь-якій дорозі. Тому не турбуйтеся 
щодо майбутнього — просто завжди будьте готові рушати за межі.
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Чудовий дизайн, 

Нам часто радять не судити за першим 

враженням — проте S-CROSS показує свій справжній 

характер уже з першого погляду. Спочатку здається, 

що перед нами брутальний кросовер із виразним 

зовнішнім виглядом, який вимагає пригод. Але 

якщо придивитися ближче, стануть помітними його 

витончений стиль, елегантність і вишуканість.

що сподобається 
кожному
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Автомобіль ліворуч оснащено додатковими аксесуарами.

Виразний стиль 

Справити потужне перше враження 

завжди дуже важливо, але тривалий 

ефект формується глибинним сенсом. 

Різниця в деталях, які з часом стають 

надважливими. Чим більше дивишся, тим 

більше подобається. Це саме про S-CROSS.

справжнього 
кросовера
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Брутально сміливий
Квадратні колісні арки додають характерної стильної виразності 
екстер’єру. Сріблясті декоративні вставки на передньому й задньому 
бамперах створюють потужне перше враження й надають ще більшої 
впевненості виразній зовнішності кросовера.

Інтегровані рейлінги на даху
Сріблясті анодовані алюмінієві вбудовані рейлінги на даху 
красиві й функціональні водночас. Вони поєднують вивірену 
естетику з продуманою аеродинамічною плавністю.

Передня та задня LED-оптика
Сповнені життєвої сили і всебічної 
виразності передні фари й задні комбіновані 
ліхтарі мають по три позиційні  
LED-світлодіоди. Передні габаритні вогні 
працюють також як денні ходові вогні.

Стильний орнамент решітки радіатора
Виразна чорна решітка радіатора й емблема Suzuki, 
розміщена на окремій хромованій планці, підкреслюють 
яскравий дизайн передньої частини кузова й додають 
екстер’єру динаміки, що відразу виділяє S-CROSS.
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Навіть усередині S-CROSS спонукає 

жити повним життям. Просторий 

салон наповнюється світлом 

завдяки великому лобовому склу, 

а чудова загальна оглядовість 

дозволяє контролювати ситуацію 

на дорозі. Тому водій завжди 

отримує справжню насолоду 

від керування.

Місце для гри
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Просторий салон
Великий запас простору і на передніх, і на задніх сидіннях дозволяє розслабитися 
та отримати задоволення під час поїздки водію і всім пасажирам.

Двозонний клімат-контроль
Завдяки двозонній системі клімат-контролю можна налаштувати 
температуру в салоні відповідно до індивідуальних уподобань водія 
та пасажира.
Доступно в комплектації GLX.

Оздоблення сидінь
Сидіння S-CROSS мають два варіанти оздоблення. Елегантні 
й ергономічні шкіряні сидіння пропонуються з комбінованою 
оббивкою: натуральна шкіра для бокових секцій та екошкіра 
зі стильним плетінням для центральної частини. Тканинне 
оздоблення має аналогічний дизайн, для центральної частини сидінь 
використовується тиснений матеріал.
Шкіра доступна в комплектації GLX, тканина входить до оснащення комплектації GL.

Шкіра Тканина

Регульоване 
заднє сидіння
Спинка заднього 
сидіння регулюється 
за нахилом 
для підвищення 
комфорту пасажирів 
або збільшення 
об’єму багажника.
Доступно в комплектації 
GLX.
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Вирушити в нову пригоду не означає 
втратити контакт зі світом. S-CROSS 
оснащений технологіями й функціями, 
які допомагають підтримувати зв’язок 
з автомобілем і всім світом, щоб ви 
ні на мить не поступалися власним 
стилем життя.

Залишайся 
на зв’язку 

зі світом

Панель приладів, дисплеї навігації та клімат-контролю показані в інформаційних цілях, 
їх вигляд може відрізнятися в автомобілях для українського ринку.10



Дисплей медіасистеми
Мультимедійна система S-CROSS пропонує сучасні цифрові технології, серед яких підтримка Apple 
CarPlay® та Android Auto™, розпізнавання голосу й дзвінки через Bluetooth®. Серед стандартних функцій — 
радіо, відтворення аудіо й відео через USB-порт і відтворення музики через iPod чи Bluetooth®. На дисплеї 
медіасистеми відображається вся необхідна інформація: витрата пального, запас ходу, попередження 
датчиків паркування та картинка з камери заднього огляду чи системи кругового огляду. У комплектації 
GL медіасистема має 7-дюймовий дисплей WVGA, у комплектації GLX — 9-дюймовий HD.

Медіасистема з 9-дюймовим дисплеєм у комплектації GLX

Медіасистема із 7-дюймовим дисплеєм 
у комплектації GL

Apple CarPlay™ дозволяє під’єднати iPhone бездротовим 
способом або через USB, щоб здійснювати дзвінки, слухати 
музику, надсилати й отримувати повідомлення, а також 
прокладати маршрути за допомогою голосового помічника Siri 
чи через сенсорний екран медіасистеми.
З переліком країн, де діє Apple CarPlay, можна ознайомитися на наступній сторінці:
http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay.
Додаткову інформацію стосовно моделей iPhone, сумісних з Apple CarPlay, шукайте 
за посиланням:
http://www.apple.com/ios/carplay/.
Apple, Apple CarPlay та iPhone — захищені торгові марки компанії «Apple Inc.», зареєстровані 
у США й інших країнах.
Бездротове з’єднання доступне для медіасистеми з 9-дюймовим дисплеєм, тоді як система 
із 7-дюймовим дисплеєм має дротове підключення.

Android Auto™ — простий, зручний та безпечний спосіб 
користуватися смартфоном в автомобілі. Отримайте свої улюблені 
застосунки для навігації, медіа й обміну повідомленнями 
на дисплеї мультимедійної системи свого автомобіля.
Android Auto доступний у країнах, перелік яких можна знайти за посиланням:
https://www.android.com/auto/.
Для активації потрібні смартфон, сумісний з ОС Android (під керуванням Android™ 6.0 або 
новішої версії) та застосунок Android Auto в Google Play.
https://g.co/androidauto/requirements
Android і Android Auto — захищені торгові марки компанії «Google LLС».

Smartphone Connectivity
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Життям потрібно насолоджуватися, і S-CROSS 

максимально цьому сприяє. Він завжди 

виконує свої зобов’язання незалежно від того, 

чи це ваша щоденна поїздка на роботу, чи 

початок нової глави у вашому житті.

наполегливо, 
Працюй 

відпочивай 
на повну
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Зручний багажник 
Спинка заднього сидіння, складена в пропорції 60:40, і багатопозиційна 
фальшпідлога багажника дозволяють легко розмістити різноманітні вантажі.

Стельова консоль
Стельова консоль містить 
зручні лампи для освітлення 
салону й тримач 
для сонцезахисних окулярів.
Доступно в комплектації GLX.

Бокс на центральній 
консолі
У нижній частині центральної 
консолі вбудовано USB-порт 
і нішу, у якій зручно зберігати 
дрібні речі.

Задній центральний 
підлокітник
Пасажири на задніх сидіннях 
можуть скористатися відкидним 
центральним підлокітником 
з двома вбудованими 
підстаканниками.
Доступно в комплектації GLX.

Передній центральний 
підлокітник
Передній центральний 
підлокітник регулюється 
для кращого комфорту водія 
та містить усередині бокс 
для зберігання дрібних речей.

Кишеня на спинці сидіння
Кишеня на спинці переднього 
пасажирського сидіння 
дозволяє зі зручністю зберігати 
мапи, книги або планшет.
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Мета й шлях до неї — це дві половини єдиного 

цілого. Прямувати до мети має бути так само 

весело, як і отримати бажане. Гармонійне 

поєднання потужності, ефективності й контролю 

подарує незабутні враження від водіння S-CROSS.

Сила, що 
рухає вас

Двигун 1.4 BOOSTERJET
S-CROSS оснащено 1,4-літровим турбодвигуном BOOSTERJET 
із безпосереднім упорскуванням пального. Турбокомпресор 
із проміжним охолоджувачем нагнітає повітря під тиском у циліндри, 
максимізуючи крутний момент уже на низьких обертах. Система 
живлення двигуна оптимізує подачу пального для підвищення 
продуктивності й ефективності.

6-ступінчаста механічна трансмісія
Передавальні числа оптимізовано з метою зниження витрат пального 
й одночасного збільшення динаміки водіння. У будь-який момент 
ви можете увімкнути необхідну передачу, а міцний корпус коробки 
передач поглинає шум і вібрацію для додаткового комфорту.

6-ступінчаста автоматична коробка передач
Завдяки широкому діапазону передавальних чисел забезпечується 
чудове прискорення вже при старті з місця. І що ще 
важливіше — зменшується витрата пального, коли ви рухаєтеся 
на високій швидкості. 1515



Повний привод 
ALLGRIP 

для будь-яких доріг
S-CROSS — це універсальний кросовер. Фірмова 

запатентована система повного привода ALLGRIP 

SELECT дозволяє підлаштовуватися до будь-якого 

покриття під колесами й рухатися як по асфальту, 

так і по інших поверхнях.

16



Чотири режими для різних умов
Чотири режими дозволяють обрати налаштування повного привода, 
які найкраще відповідають поточним дорожнім умовам. Вмикайте 
потрібний режим ALLGRIP SELECT, щоб реалізувати максимум 
можливостей S-CROSS.

AUTOLOCK

SN

OW  SPORT

AUTOLOCK

SN

OW  SPORT

AUTOLOCK

SN

OW  SPORT

AUTOLOCK

SN

OW  SPORT

Auto
Пріоритет економії пального 
в стандартних умовах водіння. Повний 
привод активується виключно в разі 
пробуксовки передніх коліс.

Sport
Покращує ефективність проходження 
поворотів, надаючи додатковий крутний 
момент на задні колеса. Спортивний 
режим також покращує реакцію двигуна 
для більш динамічного прискорення.

Snow
Забезпечує чудову стабільність 
і покращене зчеплення з дорогою, 
особливо під час прискорення, а також 
на снігу, ґрунтовій або іншій слизькій 
поверхні.

Lock
Режим забезпечує безперервно рівний 
розподіл крутного моменту між передніми 
й задніми колесами, щоб упоратися 
з глибоким снігом, брудом або піском. 
Автоматично перемикається в режим 
Snow при швидкості понад 60 км/год.
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Свято, яке 

Опинитися за кермом S-CROSS — це почати 

пригоду, куди б ви не прямували. Від щоденних 

поїздок містом до шопінгу на вихідних — 

S-CROSS завжди подарує насолоду й зробить 

шлях найцікавішим.

завжди з тобою
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Повна 
безпека
Відчувати турботу й спокій 

за кермом ніколи не буде зайвим. 

В оснащенні S-CROSS — найновіші 

технології, які полегшують 

паркування та убезпечують 

від зіткнення з перешкодами 

під час маневрування.
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Система кругового огляду на 360 градусів
Круговий огляд на 360 градусів забезпечує додаткову безпеку й зручність 
при водінні чи паркуванні. Система використовує чотири камери 
(передню, задню та дві бічні), пропонуючи два режими огляду: 3D-режим 
для безпечного старту й вид зверху для безпечного паркування.
Круговий огляд реалізовано в мультимедійній системі з 9-дюймовим дисплеєм, яка входить 
до стандартного оснащення комплектації GLX.
Важливо: система має деякі сліпі зони, тому не звільняє від відповідальності 
щодо безпечного водіння. Не слід покладатися лише на систему кругового огляду 
360 градусів. Завжди контролюйте свій рух.

3D-режим Режим огляду зверху

Передні й задні датчики паркування
Ультразвукові сенсори в передньому й задньому бамперах виявляють 
перешкоди, про що попереджають водія звуковим сигналом і графічними 
підказками на дисплеї мультимедійної системи.
Доступно в комплектації GLX.
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GLX

GL
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Варіанти кольорів

Темно-сірий 
(Titan Dark Gray Pearl Metallic) (ZZZ)

Білий перламутровий 
(Cool White Pearl) (ZNL)

Білий 
(White) (26U)

Срібний металік 
(Silky Silver Metallic) (ZCC)

Чорний перламутровий металік 
(Cosmic Black Pearl Metallic) (ZCE)

Темний теракот 
(Canyon Brown Pearl Metallic) (ZQ3)

Червоний з перламутром 
(Energetic Red Pearl) (ZQ5)

Темно-синій з перламутром 
(Sphere Blue Pearl) (ZQ4)
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Основне обладнання

Двигун
Бензиновий

1.4 BOOSTERJET
Привод 2WD/4WD (ALLGRIP)
Трансмісія 6MT/6AT 6AT
Комплектація GL GLX

ШАСІ

Колеса й шини
215/60R16 + сталеві диски з декоративними 
ковпаками S –

215/55R17 + легкосплавні диски (поліровані) – S

Запасне колесо T135/90R16 + сталевий диск (для тимчасового 
використання) S S

ЕКСТЕР’ЄР
Розширювачі колісних арок S S
Сріблясті декоративні вставки в передньому й задньому бамперах S S
Рейлінги на даху (сріблясті, оздоблені анодованим алюмінієм) S S
Зовнішні ручки дверей, пофарбовані у колір кузова S S
Електромагнітний замок дверей багажного відділення S S
Решітка радіатора (чорна полірована, з хромованою планкою) S S
Нижні молдинги стекол дверей (хромовані) – S
Світлодіодні (LED) фари головного світла (ближнє та дальнє світло) S S

Коректор кута нахилу фар
З ручним регулюванням S –
Автоматичний – S

Автоматичне увімкнення зовнішнього освітлення (датчик світла) – S
Передні протитуманні ліхтарі – S
Задні комбіновані ліхтарі LED S S
Зелений відтінок стекол S S
Тонування стекол задніх дверей + скло кришки багажного відділення – S

Склоочисники
Передні: 2 швидкості (низька, висока) + 
регульований переривчастий режим S S

Задній : 1 швидкість + переривчастий режим S S
Датчик дощу – S
Обігрів заднього скла S S

Зовнішні дзеркала заднього 
огляду

Пофарбовані в колір кузова S S
З електроприводом регулювання S S
З електроприводом складання – S
З обігрівачем S S
З вбудованими індикаторами покажчиків 
повороту – S

Салонне дзеркало заднього виду з режимами «День / ніч» з ручним 
керуванням S S

Двигун
Бензиновий

1.4 BOOSTERJET
Привод 2WD/4WD (ALLGRIP)
Трансмісія 6MT/6AT 6AT
Комплектація GL GLX

КЕРМО Й ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ

3-спицеве кермо

Регулювання за кутом нахилу й вильотом S S
Уретан S –
Оздоблення шкірою – S
Клавіші керування медіасистемою S S
Клавіші керування круїз-контролем S S
Клавіші керування обмежувачем швидкості S S
Клавіші керування системою гучного зв’язку S S
Підкермові перемикачі передач S (AT) S (AT)

Підсилювач рульового керування S S
Тахометр S S

Інформаційний дисплей 
у комбінації приладів 

Кольоровий РК-дисплей 4,2˝ S S
Цифровий годинник S S
Покажчик зовнішньої температури S S
Покажчик витрати пального (миттєвої / 
середньої) S S

Середня швидкість S S
Запас ходу S S
Індикатор увімкненої передачі S S
Індикатор режимів системи ALLGRIP S (ALLGRIP) S (ALLGRIP)
Нагадування про непристебнутий ремінь 
безпеки водія S S

Індикатор незачинених дверей S S
Індикатор низького рівня пального S S

Нагадування про вимкнення світла й забутий ключ S S

КОМФОРТ
Електросклопідйомники передніх і задніх дверей S S
Центральний замок із керуванням з місця водія S S
Дистанційне керування замками дверей з функцією вмикання ламп аварійної 
світлової сигналізації S S

Система запуску двигуна без ключа – S

Кліматична система
Кондиціонер S –
Клімат-контроль двозонний – S

Обігрівач салону S S
Салонний фільтр S S

Мультимедійна система

4 динаміки S S
2 додаткові високочастотні динаміки – S
Центральний динамік – S
7-дюймовий дисплей WVGA S –
9-дюймовий дисплей HD – S

Круїз-контроль S S
Обмежувач швидкості S S
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Двигун
Бензиновий

1.4 BOOSTERJET
Привод 2WD/4WD (ALLGRIP)
Трансмісія 6MT/6AT 6AT
Комплектація GL GLX

ІНТЕР’ЄР

Освітлення салону

2-режимна лампа на стелі над передніми 
сидіннями S –

3-режимна лампа на стелі над передніми 
сидіннями – S

3-режимна центральна лампа на стелі S S
Освітлення відділення для речей спереду (ящик 
для рукавичок) S S

Освітлення зони для ніг передніх пасажирів – S
Освітлення відділення для речей у нижній 
частині центральної консолі S S

Сонцезахисні козирки
З підсвічуванням – S
Із вбудованими дзеркалами S S

Відділення для окулярів – S

Верхні ручки
З боку переднього пасажира S S
Для задніх пасажирів (2 шт.) S S

Підставки для напоїв
Передні (2 шт.) S S
Задні (2 шт.) – S

Тримачі для пляшок у дверцятах (4 шт.) S S
Демпфер кришки відділення для речей з боку переднього пасажира S S
Бокс у центральному підлокітнику S S
Бокс у нижній частині центральної консолі S S

Селектор трансмісії
Чорний зі сріблястими акцентами S(6AT) S
Чорний із хромованими акцентами S(6MT) –

USB-порт у нижній частині центральної консолі S S
Розетка 12 В S S
Місце для відпочинку лівої ноги водія S S

Внутрішні карти дверей
Вставки з тканини S –
Вставки з екошкіри – S

Внутрішні хромовані ручки дверей S S
Окантовка повітроводів сріблястого кольору S S

Підлокітники дверей
Вставки з тканини S –
Вставки з екошкіри – S

СИДІННЯ

Передні сидіння
Регулювання сидіння водія за висотою S S
Кишеня у спинці сидіння переднього пасажира S S

Задні сидіння
Складання в пропорції 60:40 S S
Регулювання кута нахилу спинки (2 положення) – S

Матеріал оздоблення сидінь
Тканина S –
Комбінація натуральної шкіри й екошкіри – S

Центральний підлокітник передній S S
Центральний підлокітник задній – S

БАГАЖНИК
Багатопозиційна панель багажного відділення S S
Гачки для речей та сітки S S
Додаткова розетка (12 В) у багажному відділенні S S
Підсвітка багажного відділення S S

Двигун
Бензиновий

1.4 BOOSTERJET
Привод 2WD/4WD (ALLGRIP)
Трансмісія 6MT/6AT 6AT
Комплектація GL GLX

СИСТЕМИ ПАСИВНОЇ ТА АКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ
Фронтальні подушки безпеки S S
Бічні подушки безпеки у передніх сидіннях S S
Шторки безпеки S S
Подушка безпеки для колін водія S S

Ремені безпеки

Спереду: 3-точкові ремені безпеки 
з натягувачами, обмежувачами зусилля 
та регуляторами висоти

S S

Ззаду: три 3-точкові ремені безпеки S S
Система фіксації дитячого сидіння ISOFIX S S
Дитячий замок (блокування замків задніх дверей) S S
Балки у дверях для захисту від бічного удару S S
ABS із системою електронного розподілу гальмівного зусилля (EBD) S S
Система підтримки курсової стійкості (ESP) S S
Система утримання на схилі (Hill hold control) S S
Система допомоги при екстреному гальмуванні (Brake Assist) S S

Датчики паркування
Передні – S
Задні – S

Камера заднього огляду S –
Система кругового огляду на 360 градусів – S
Денні ходові вогні LED S S
Імобілайзер S S
Циліндри замків, що вільно прокручуються S S
Травмобезпечний педальний вузол S S

S: стандартне обладнання; – : обладнання відсутнє.
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Технічні характеристики
Кількість дверцят 5

Двигун
Бензиновий

1.4 BOOSTERJET
Привод 2WD 4WD (ALLGRIP)
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ
Габаритна довжина, мм 4300
Габаритна ширина, мм 1785
Габаритна висота, мм 1580 (1585 з рейлінгами)
Колісна база, мм 2600

Колія, мм
Передня 1535
Задня 1505

Мінімальний радіус розвороту, м 5,4
Мінімальний дорожній просвіт, мм 175
МІСТКІСТЬ
Кількість місць 5

Місткість багажного 
відділення*, л

Максимальний об’єм (за даними виробника) 1230
Зі складеними спинками заднього сидіння 665
Із задньою спинкою, піднятою в положення 1 (стандартне) 430
Із задньою спинкою, встановленою в положення 2 440

Об’єм паливного бака, л 47
ДВИГУН
Тип K14C, бензиновий
Кількість циліндрів 4
 Кількість клапанів 16
Робочий об’єм, см3 1373
Діаметр циліндра × хід поршня, мм 73,0 × 82,0
Ступінь стиснення 9,9
Максимальна потужність, кВт (к. с.) при об/хв 103 (140)/5500
Максимальний крутний момент, Н•м при об/хв 220/1500–4000
Паливна система Безпосереднє впорскування
ТРАНСМІСІЯ
Тип 6MT 6AT 6MT 6AT

Передавальні числа

1-ша передача 3,615 4,044 3,615 4,044
2-га передача 1,955 2,371 1,955 2,371
3-я передача 1,276 1,556 1,276 1,556
4-та передача 0,943 1,159 0,943 1,159
5-та передача 0,795 0,852 0,795 0,852
6-та передача 0,674 0,672 0,674 0,672
Задня передача 3,481 3,193 3,481 3,193

Передавальне число головної передачі 4,313 3,502 4,313 3,502
ШАСІ
Рульове управління Рейкове

Гальма
Передні Вентильовані дискові
Задні Дискові

Підвіска
Передня Стійки MacPherson
Задня Торсіонна балка з гвинтовими пружинами

Шини 215/60R16, 215/55R17
МАСА
Споряджена маса, кг 1155–1175 1180–1220 1225–1265 1250–1290
Повна маса, кг 1745 1745 1745 1745
ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
Максимальна швидкість, км/год 200 200 200 200
Час розгону від 0 до 100 км/год, с 9,5 9,5 10,2 10,2
СПОЖИВАННЯ ПАЛЬНОГО Й ЕКОЛОГІЯ
Стандарт викидів «Євро-5»

Орієнтовна витрата 
пального**, л/100 км

Міський цикл 7,1 7,6 7,4 7,9
Заміський цикл 5,0 4,9 5,3 5,2
Комбінований цикл 5,8 5,9 6,1 6,2

Викиди CO2**, г/км 136 138 143 145

Дані характеристики можуть бути змінені виробником без попередження.
* Виміряно за методикою VDA.
** Виміряно за методикою NEDC (New European Driving Cycle).
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Обирай стиль 

Обрання вірного шляху в житті — питання занадто особисте 
й суб’єктивне для кожного. Але S-Cross у потрібний час 
дасть вам пораду, адже одного разу у вас, безперечно, 
виникне бажання дізнатися, куди ведуть ті чи інші дороги.

свого життя



300 Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka 432-8611 JAPAN
www.globalsuzuki.com

Стандартне й додаткове обладнання може відрізнятися для певних ринків. Для уточнення звертайтеся до місцевих дилерів, оскільки специфікації та ілюстрації можуть стосуватися моделей, недоступних 
у вашому регіоні. «SUZUKI MOTOR CORPORATION» залишає за собою право без попередження змінювати кольори, матеріали, обладнання, специфікації та моделі, а також знімати з виробництва певні моделі.

Усі фотографії в цій брошурі зроблені за відповідними дозволами. Зображення автомобілів 
без номерних знаків на дорогах загального користування є результатом фотомонтажу.

Ваш персональний консультант SUZUKI:


