


Моя фотоподорож почалась з дослідження ландшафту. Наступні декілька тижнів ці 
величні незвідані простори стали домом для мене, моєї камери та Jimny.

Хто, як не Jimny
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Пагорби були дуже круті та скелясті, та Jimny все ж вправно подолав їх. 
Коли спустилися сутінки, я вирішив відпочити та продумати свою довгу 
подорож, яка чекала на мене попереду і обіцяла бути незабутньою.

День 1
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Безжальна злива почалася миттєво і усіляко намагалася зупинити нас, але навіть 
слизький ґрунт  не сповільнив наш рух. Jimny спокійно долав всі перешкоди, тому 
я продовжив подорож.

День 5
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Пристосовані до подорожей бампери
Все готово до подорожей, у тому числі кутові краї бамперів, 
які збільшують дорожній просвіт біля колес для гарантованого 
подолання будь-яких перешкод. Бампери виконані з литого 
чорного матеріалу, який здатен захистити кузов від дрібного 
каміння та подряпин.

Форма капоту
Завжди залишайтесь вище всього оточуючого 
вас довкілля завдяки ретельно сконструйованому 
плоскому капоту квадратної форми, дальні кути якого 
постійно будуть знаходитися у полі вашого зору для 
найкращого орієнтування у поточних умовах під час 
руху будь-якою місцевістю.

Практичний водостік
Дозвольте Jimny забрати вас у подорож за будь-
якої погоди. Водостік на даху збереже вашу голову 
сухою, а настрій яскравим під час посадки та виходу 
з автомобіля, коли надворі йде дощ.

ЕКСТЕР'ЄР

Готовий підкорити дику природу
Створений для подорожей у найскладніших напрямках та за 
найгіршої погоди, Jimny прямує у такі місця, про які всі інші навіть 
не наважуються думати. Прийміть виклики природи. Звільніть свій 
дух мандрівника та освоюйте нові простори.

Світлодіодні фари з омивачами (GLX)

Пишайтеся спадщиною Jimny — автентичними круглими 
фарами, які створюють неповторний імідж автомобіля  
і дозволяють впевнено почуватися при русі у піску, багнюці 
або снігу. Світлодіодні LED фари оснащені омивачами для 
більшого комфорту.
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ІНТЕР'ЄР

Отримайте задоволення від простих, прямих 
та чуттєвих ліній дизайну. Мінімалізм у підборі 
кольорів вражає. Кожна деталь ретельно 
продумана і прискіпливо створена для 
підтримки JIMNY на серйозному бездоріжжі. 

«Приземлений» дизайн

Підсвічування панелі приладів
У світлі сонця і місяця, під час руху дорогою та за її межами, прилади завжди підсвічуються, щоб їх було 
добре видно. Їхній функціональний дизайн органічно доповнює спокійну красу ліній інтер’єру.

Apple CarPlay доступний у країнах, що наведені в переліку за наступним посиланням: http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
* Додаткову інформацію, зокрема відомості про моделі iPhone, сумісні з Apple CarPlay, можна переглянути за посиланням: http: //www.apple.com/ios/carplay/
* Apple, Apple CarPlay та iPhone є торговими знаками корпорації Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах.
* Android Auto доступний у країнах, що наведені в переліку за наступним посиланням: https://www.android.com/auto/#hit-the-road
* Потребує встановленого додатка Android Auto, який можна завантажити з Google Play, та Android-сумісного смартфона з версією AndroidTM 5.0 Lollipop та вище:
  https://support.google.com/androidauto/#6140477
* Android та Android Auto є торговими знаками корпорації Google LLC.
* MirrorLinkTM є сумісним зі смартфонами, що наведені в переліку за наступним посиланням: https://cert.mirrorlink.com/ProductListing/ 
* MirrorLinkTM є зареєстрованим торговим знаком корпорації Car Connectivity Consortium LLC.

Фокусуйтеся на найважливішому
У Jimny майже ніщо не відволікатиме вас від водіння. 
Стильний чорний інтер’єр спокійний, але дуже привабливий, 
а продумана та зручна конструкція органів керування 
дозволяє швидко та легко керувати всім навіть у рукавичках.

Система рульового керування
Завжди відчувайте зчеплення із поверхнею завдяки рульовому механізму з демпфуючим пристроєм, що 
пропонує чудовий зворотній зв’язок та одночасно мінімізує віддачу на рульове колесо. Рульове колесо 
для вищого комфорту може бути оздоблене шкірою* та може регулюватися за висотою.
*Комплектація GLX

Apple CarPlay Android Auto MirrorLink

Інфрачервоний сенсорний дисплей
Навіть у рукавичках можливо легко керувати аудіо- та навігаційною системою, обладнаною  
7-дюймовим інфрачервоним сенсорним дисплеєм*. Система Smartphone Linkage Display Audio  
з допомогою USB-кабелю може працювати з Apple CarPlay, Android AutoTM та MirrorLinkTM, дозволяючи 
використовувати різні програми, встановлені на смартфоні.
*Комплектація GLX
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Примітка: речі покладені в багажний відсік лише для наочності і не закріплені. Їх слід обов’язково закріплювати перед поїздкою.
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Практичне багажне відділення
Візьміть з собою все необхідне, щоб бути готовими до будь-яких 
несподіванок. Продумана конструкція багажного відділення дозволяє 
збільшити його, склавши заднє сидіння, а полімерне покриття підлоги 
та спинки крісел дозволяє легко видалити бруд. За умови складених 
задніх сидінь у багажному відділенні утворюється суцільна пласка 
підлога, яка дозволяє завантажувати габаритні речі. Отвори для гвинтів 
забезпечують можливість установлення додаткових аксесуарів, таких 
як рейки для втримання вантажу та функціональні гачки, які підвищують 
універсальність і практичність автомобіля. Розетка у задній частині** 
дозволяє підключати прилади та інструменти, що знаходяться  
у багажнику автомобіля.

* Комплектації GL і GLX (багажні бокси доступні лише в комплектації GLX).
** Комплектація GLX.

Зручні та продумані місця для зберігання 
у передній частині
Усе необхідне на відстані витягнутої руки. Завдяки зручним 
кишеням та лоткам ваш смартфон, напої та інші особисті 
речі завжди легко дістати. Для заряджання мобільних 
пристроїв передбачені розташовані в межах досяжності 
USB-роз’єм й розетка для додаткового обладнання. Велика 
зручна ручка полегшує посадку та висадку пасажира  
на переднє сидіння.

Примітка: особисті речі на фотографіях показані виключно для наочності. 
Речі повинні бути добре зафіксованими під час руху автомобіля.

ПРАКТИЧНІСТЬ
ТА НАДЗВИЧАЙНА

МІСТКІСТЬ

Збирайте спорядження для пригоди
Незалежно від пересування міськими джунглями або розбитими 
шляхами, JIMNY пропонує всередині достатньо вільного місця 
та відділень для розміщення речей та дрібниць для задоволення 
будь-яких потреб у подорожі.

Примітка: речі покладені в багажний відсік лише для наочності і не закріплені. Їх слід обов’язково закріплювати перед поїздкою.
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РУХ БЕЗДОРІЖЖЯМ.
ДИНАМІЧНІ 
ПОКАЗНИКИ

Жорстка несуча рама ступінчастого типу
Несуча рама ступінчастого типу є характерною родзинкою 
Jimny з самого першого покоління. Вона являє собою 
надміцну основу для серйозної позашляхової подорожі.

3-важільна залежна пружинна підвіска
Jimny має два нерозрізні мости спереду і ззаду, які 
гарантують йому ідеальне зчеплення з різними поверхнями. 
Коли перешкода виштовхує одне колесо догори, 
нерозрізний міст за рахунок жорсткої конструкції притискає 
інше колесо вниз, що покращує контакт шини з поверхнею 
у складних дорожніх умовах.

Довіртеся традиційній надійності
Чотири безкомпромісні параметри визначають Jimny як справжній 
позашляховий механізм: надміцна несуча рама ступінчастого типу, три 
великих кути геометрії кузову, жорсткі нерозрізні мости на 3 важелях  
з гвинтовими пружинами та потужна система повного приводу з пониженою 
передачею.
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Повний привiд 4WD з пониженою передачею
За вашою командою Jimny пристосується до будь-якої ситуації. Переведіть важіль керування розподільною коробкою 
у режим 4L коли ситуація притисне і вимагатиме від Jimny підвищення максимального крутного моменту та тяги. 
На бездоріжжі і засніжених дорогах вмикайте режим 4H, щоб насолоджуватися приводом на всі колеса на більш 
високих швидкостях. При поверненні на дороги з асфальтовим покриттям, переведіть важіль у положення 2H (2WD) 
та насолоджуйтеся плавним спокійним рухом, зменшеним рівнем шуму та зменшеною витратою пального. Дозвольте 
фірмовій системі повного приводу «ALLGRIP PRO» задовольнити вашу жагу до пригод своєю майстерною технікою руху 
будь-якими напрямками.

Великі кути геометричної прохідності та дорожній 
просвіт
Використовуйте на повну позашляхові можливості Jimny: великі кути в’їзду, 
з’їзду та рампи + великий дорожній просвіт дозволять вам долати круті схили, 
спуски та перешкоди, не пошкоджуючи бампери та днище Jimny.

Кут в'їзду Кут рампи Кут в'їзду Дорожній просвіт

49°

28°

37°

210 мм
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ДИНАМІЧНІ 
ПОКАЗНИКИ

Новий двигун 1,5 л
Відчуйте більші можливості у Jimny. Його витривалий 1,5-літровий 
бензиновий двигун генерує потужний крутний момент у широкому 
діапазоні обертів, забезпечуючи відмінні позашляхові характеристики. 
Малі розміри та вага також сприяють економним витратам палива.

Система утримання на схилі
Починайте рух вгору і вперед навіть  
з середини крутого схилу. Навіть  
на вибоїстих схилах із різнопрофільними 
поверхнями по різні боки Jimny, ця функція 
допомагає запобігти відкату автомобіля 
назад, дозволяючи вам зосередитися  
на контролі прискорення і руху.

Система контролю спуску  
зі схилу
На складних спусках одне натискання 
кнопки активує систему, яка без вашої 
участі автоматично застосує гальма  
і буде підтримувати мінімальну фіксовану 
швидкість, дозволяючи вам зосередитися 
на керуванні без використання педалі 
гальма та зчеплення.

Система автоматичного блокування диференціалів 
(Brake LSD Traction Control)
Впевнено долайте слизькі ділянки. Якщо два колеса, розташовані  
по діагоналі, втрачають зчеплення, ця функція автоматично загальмує 
колеса, що буксують, і перенаправить обертальний момент на інші колеса, 
які мають більш ефективне зчеплення, що дозволить Jimny вирватися  
з пастки.

5MT 4AT

Без системи Brake LSD Із системою Brake LSD

Зчеплення 
відновлене

Зчеплення 
відсутнє

Активація 
гальма

Колесо 
пробуксовує

Зчеплення 
відновлене

Зчеплення 
відсутнє

Активація  
гальма

Колесо 
пробуксовує

Реалізуйте свої позашляхові амбіції 
Ніщо не зможе зупинити вас, коли ви рухаєтеся на Jimny. Він доставить 
вас куди завгодно з неперевершеною спритністю, точно підкоряючись 
командам і надаючи потужний крутний момент саме тоді, коли це 
найбільш потрібно.
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БЕЗПЕКА

Система автоматичного гальмування з подвійним датчиком (DSBS)
Під час руху Jimny використовує два датчики — монокулярну камеру та лазерний датчик,  
щоб визначити, чи існує ризик зіткнення з транспортним засобом, що рухається попереду,  
або пішоходом. У разі виявлення потенційного зіткнення автомобіль реагує в один із трьох 
способів залежно від ситуації.

Асистент перемикання фар дальнього світла
Ця функція дозволить вам насолодитися більш безпечною, спокійною та комфортною 

їздою в темну пору доби, здійснюючи автоматичне перемикання між дальнім та ближнім 

світлом залежно від зовнішнього освітлення та наявності інших автомобілів*.

* Під час руху зі швидкістю від 40 км/год, якщо перемикач світла фар знаходиться в положенні «Авто».

Попередження про виляння
Після тривалого дня стороння підтримка 
не завадить. Якщо автомобіль починає виляти 
через те, що водій задрімав або втомився, 
ця система видає звукові та візуальні 
попередження, щоб привернути його увагу.

* Під час руху зі швидкістю від 60 км/год.

Система попередження про зміну 
смуги руху
Jimny допоможе вам залишатися в межах смуги. 
Якщо ви ненавмисно з’їжджаєте зі своєї смуги 
під час руху на високій швидкості*, ця функція 
активує вібрацію рульового колеса та видає 
візуальне попередження, закликаючи до більш 
безпечного водіння. 

* Під час руху зі швидкістю від 60 км/год.

2

3

Після розпізнавання світла фар або ліхтарів автомобіля, що рухається назустріч або попереду

Якщо зустрічні автомобілі й автомобілі попереду відсутні

Збільшення гальмівного зусилля

Автоматичне гальмування

Звуковий сигнал зумера

Звуковий сигнал зумера

Повідомлення 
на дисплеї

Автоматично
перемикає

на ближнє світло

Автоматично знову вмикає дальнє світло

Захистіть себе та інших
Безпека завжди залишається в пріоритеті незалежно від того, подорожуєте ви місцевими асфальтовими 
дорогами, або взагалі там, де доріг немає. 
Завдяки передовим захисним технологіям Suzuki Safety Support* ви можете не хвилюватися за свою 
безпеку та безпеку інших людей.

Примітка: можливості монокулярної камери та лазерного датчика щодо виявлення перешкод, розмітки та автомобілів обмежені.  
Не покладайтеся виключно на повідомлення системи: завжди залишайтеся уважними за кермом автомобіля.

Активує систему допомоги при екстреному гальмуванні для збільшення гальмівного зусилля у разі 
високого ризику зіткнення, якщо водій панічно натискає на педаль гальм.

Застосовує різке автоматичне гальмування, якщо ризик зіткнення дедалі збільшується.

Водій гальмує

Блимання 
піктограми

1

Звуковий сигнал зумера Лазерний датчик
Монокулярна камера

Попереджує водія за допомогою звукового та візуального сповіщення.

Повідомлення  
на дисплеї

Повідомлення 
на дисплеї

* Система безпеки Suzuki 18
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Заявіть про себе
Зробіть свій Jimny індивідуальним завдяки оригінальним аксесуарам Suzuki. Якщо ви хочете, щоб  
ваш автомобіль був стильним, захищеним та багатофункціональним, ви обов'язково знайдете те,  
що задовольнить ваші бажання та потреби.

ОРИГІНАЛЬНІ 
АКСЕСУАРИ

Нижня накладка переднього бампера

Захист диференціала

Нижня бічна накладка

Великий піддон багажного відділення (для багажного відділення зі складеними 
спинками задніх сидінь)

Екстра-захист для професіоналів
Забезпечує додатковий рівень захисту нижньої частини кузова та додатково підвищує зручність використання багажного відділення.

Підвищена функціональність та стиль
Обладнайте автомобіль стильними та яскравими аксесуарами 
(зображені на автомобілі), і це неодмінно додасть унікальності 
вашому Jimny, підвищить задоволення від подорожі на свіжому 
повітрі та зробить відпочинок більш різноманітним. 

  Корзина для даху 
  Багатоцільовий багажник  
для даху
  Комплект вітровиків

  Передній бризковик, 
чорний
  Задній бризковик, чорний
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Мені відкрився захоплюючий вид на величезний водоспад,  
що спадав з туманної вершини гори. Це було дійсно 
неперевершено — найяскравіший момент цієї тривалої та непростої 
позашляхової подорожі, яку я здійснив завдяки Jimny.

День 9
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Хто, як не Jimny
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GLX GL
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GA
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Жовтий (Kinetic Yellow) + Чорний перламутровий 
металік (Bluish Black Pearl 3) (DG5)

Блакитний металік (Brisk Blue Metallic) + Чорний перламутровий 
металік (Bluish Black Pearl 3) (CZW)

Двоколірне
забарвлення

Бежевий металік (Chiffon Ivory Metallic) + Чорний 
перламутровий металік (Bluish Black Pearl 3) (2BW)

Двоколірне
забарвлення

Зелений (Jungle Green) (ZZC)Одноколірне
забарвлення

Двоколірне
забарвлення

Колір кузова
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Сірий (Medium Gray) (ZVL)Одноколірне
забарвлення

Чорний перламутровий металік (Bluish Black Pearl 3) (ZJ3)Одноколірне
забарвлення

Білий (Superior White) (26U)Одноколірне
забарвлення

Срібний металік (Silky Silver Metallic) (Z2S)Одноколірне
забарвлення

26



Основне обладнання
Двигун бензиновий

1,5 л

Система привода Повний привод, що підключається 
(ALLGRIP PRO)

Коробка передач 5MT 5MT/ 4AT 4AT
Комплектація GA GL GLX
ІНТЕР'ЄР
Освітлення салону Передній ліхтар освітлення салону (3-позиційний) S S S

Задній ліхтар освітлення салону (3-позиційний) - - S
Сонцезахисний козирок водія S S S

З тримачем талонів - - S
Із косметичним дзеркалом - - S

Сонцезахисний козирок переднього пасажира S S S
З тримачем талонів - - S
Із косметичним дзеркалом - - S

Допоміжні ручки З боку переднього пасажира S S S
Ззаду х 2 S S S

Підставка для напоїв  Центральна консоль S S S
Ручка важеля перемикання передач Уретан S S S

З хромованими елементами - S (MT) -
Глянцево-чорний колір S S (AT) S (AT)

Кнопка розблокування стоянкового гальма Чорна S - -
Хромована - S S

Розетка салону для додаткового обладнання 12 В Центральна консоль х 1 S S S
Багажний відсік х 1 - - S

Роз'єм USB Центральна консоль х 1 S S S
Важіль дистанційного відкривання кришки люка паливного бака S S S
Внутрішні ручки відчинення дверей Хромовані - S S
СИДІННЯ
Передні сидіння Механізм зсування для посадки на задні сидіння  

(з боку переднього пасажира) S S S

Підігрівачі сидінь Спереду - S S
Задні сидіння Складання в пропорції 50:50 - S S

Підголівники х 2 S S S
Матеріал оббивки сидінь Тканина S S S
БАГАЖНИЙ ВІДСІК
Багажний бокс (для пласкої підлоги) - - S
НАДІЙНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА
Передні подвійні подушки безпеки SRS S S S
Система деактивації подушок безпеки переднього пасажира S S S
Бокові подушки безпеки SRS  Спереду S S S
Віконні подушки безпеки S S S
Ремені безпеки Спереду: 3-точкові ремені безпеки ELR х 2 S S S

         з пристроями попереднього натягу та обмежувачами зусилля S S S
Ззаду: 3-точкові ремені безпеки ELR х 2 S S S
         з пристроями попереднього натягу та обмежувачами зусилля S S S

Кріплення ISOFIX для дитячих крісел Ззаду х 2 S S S
Травмобезпечний педальний вузол  Гальма та зчеплення S S S
Балки дверей для захисту від бокового удару S S S
ABS  S S S
ESP®** S S S
DSBS (система автоматичного гальмування з подвійним датчиком) S S S
Сигнал попередження про аварійне гальмування S S S
Система утримання на схилі S S S
Система контролю спуску зі схилу S S S
Система контролю тиску в шинах (TPMS) S S S
Система допомоги при екстреному гальмуванні S S S
Аварійне розблокування коробки перемикання передач - S (AT) S (AT)
Верхній стоп-сигнал S S S
Імобілайзер S S S

S: стандартна комплектація    -: не доступно
*: Bluetooth — це зареєстрована торгова марка Bluetooth SIG, Inc.
**: ESP є зареєстрованим торговим знаком Daimler AG.

Двигун бензиновий
1,5 л

Система привода Повний привод, що підключається 
(ALLGRIP PRO)

Коробка передач 5MT 5MT/ 4AT 4AT
Комплектація GA GL GLX
ШАСІ
Шини та диски 195/80R15 + сталеві диски S S -

195/80R15 + легкосплавні диски - - S
Запасна шина та диск 195/80R15 + сталеві диски S S -

195/80R15 + легкосплавні диски - - S
Кришка запасного колеса (типу «диск») Чорний колір S S S
ЕКСТЕР'ЄР
Решітка радіатора Чорний колір S S S
Розширювачі колісних арок Чорний колір нефарбований S S S
Водостоки S S S
Зовнішні ручки дверей Під колір кузова - - S
Замок дверей багажного відділення Ключ S - -

Центральний замок - S S
ОГЛЯДОВІСТЬ
Фари Галогенні з мультирефлекторами S S -

Світлодіодні з лінзою - - S
Коректор кута нахилу фар З ручним регулюванням S S -

З автоматичним регулюванням - - S
Датчик автоматичного вмикання зовнішнього світла S S S
Омивачі фар - - S
Датчик автоматичного перемикання фар дальнього світла S S S
Денні ходові вогні (DRL) S S S
Протитуманні ліхтарі Спереду - S S

Ззаду S S S
Тонування стекол Малі стекла задніх дверей та скло кришки багажного відсіку - - S
Стекла з УФ-захистом  Вітрове скло S S S
Склоочисники Спереду: 2 швидкості (висока, низька) + переривчастий режим + 

склоомивач S S S

Кришка багажного відсіку: 1 швидкість + склоомивач S S S
Обігрів заднього скла S S S
Зовнішні дзеркала заднього огляду Чорний колір (фарбовані) - - S

З електроприводом регулювання - S S
З обігрівом - - S

Денний/нічний режим дзеркала заднього огляду Механічне регулювання положення S S S
РУЛЬОВИЙ МЕХАНІЗМ І ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ
3-спицеве рульове колесо Уретан S S -

Шкіряне обплетення - - S
Клавіші керування аудіосистемою S S S
Клавіші керування системою круїз-контролю S S S
Клавіші керування обмежувачем швидкості S S S
Клавіші керування системою гучного зв’язку S S S
Регулювання кута нахилу рульової колонки S S S

Підсилювач рульового керування S S S
Тахометр S S S
Нагадування про вимикання освітлення та про ключ запалювання в замку  Звуковий сигнал S S S
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки водія Лампа та звуковий сигнал S S S
Нагадування про непристебнутий ремінь переднього пасажира Лампа та звуковий сигнал S S S
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки заднього сидіння Лампа та звуковий сигнал S S S
Нагадування про незачинені двері  Лампа S S S
Попередження про низький рівень палива Лампа S S S
ФУНКЦІЇ КОМФОРТУ
Цифровий годинник S S S
Стекла з електросклопідйомниками (передні) З боку водія (автоматичне підіймання/опускання) - S S

З боку переднього пасажира - S S
Центральний замок (також для кришки багажного відсіку) Вимикач (з боку водія) - S S
Дистанційне керування замками дверей З функцією вмикання ламп аварійної світлової сигналізації - S S
Кондиціонер З ручним регулюванням S S -

З автоматичним регулюванням - - S
Обігрівач S S S
Салонний фільтр S S S
Індикатор перемикання передач (MT) S S -
Аудіосистема Антена (встановлюється в задній частині даху) S S S

Динаміки х 2 S S S
CD-програвач із підтримкою MP3/WMA + Bluetooth®* + DAB радіо S S -
Система Smartphone Linkage Display Audio + навігаційна система + 
Bluetooth®* + DAB радіо - - S

Круїз-контроль S S S
Функція обмеження швидкості S S S
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Кількість дверей 3
Двигун бензиновий

1,5 л

Система привода Повний привод, що підключається (ALLGRIP PRO)

Коробка передач 5MT 4AT

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ
Загальна довжина Від переднього бампера до заднього бампера мм 3480

Від переднього бампера до ковпака запасного колеса мм 3645

Загальна ширина мм 1645

Загальна висота мм 1720

Колісна база мм 2250
Ширина колії Спереду мм 1395

Ззаду мм 1405

Мінімальний радіус розвороту м 4,9

Мінімальний дорожній просвіт мм 210

Кут в’їзду град. 37

Кут рампи град. 28

Кут з’їзду град. 49

ЄМНОСТІ
Кількість місць (осіб) 4
Об’єм багажного відділення Макс. об’єм літри 830

зі складеними спинками заднього сидіння (метод VDA) літри 377 *1

з піднятими спинками заднього сидіння (метод VDA) літри 85 *1

Об’єм паливного бака літри 40

ДВИГУН
Тип K15B

Кількість циліндрів 4

Кількість клапанів 16

Робочий об’єм см3 1462

Діаметр циліндра × хід поршня мм 74,0 х 85,0

Ступінь стиску 10

Максимальна потужність к.с./кВт/об/хв 102/ 75/ 6 000

Максимальний крутний момент Н.м/об/хв 130/4000

Система подачі палива Розподілене впорскування

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Тип 5MT 4AT
Передавальні числа 1-ша 4,425 2,875

2-га 2,304 1,568

3-тя 1,674 1,000

4-та 1,190 0,697

5-та 1,000 -

Передача заднього ходу 5,151 2,300

Передавальне число головної передачі 4,090 4,300
Передавальне число Звичайна передача 1,000 1,320

Понижена передача 2,002 2,644

ШАСІ
Рульове керування Поворотні кулаки
Гальма Передні Дискові

Задні Барабанні
Підвіска Передня 3-важільна залежна підвіска на гвинтових пружинах

Задня 3-важільна залежна підвіска на гвинтових пружинах

Шини 195/80R15

МАСА
Споряджена маса (мін./з повною комплектацією) кг 1090/1135 1110/1135

Повна маса автомобіля кг 1435

ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
Максимальна швидкість км/год 145 140

ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ
Відповідність нормам викидів шкідливих речовин Euro 6
Витрата палива (NEDC) *2 Міський цикл л/100 км 7,7 8,4

Заміський цикл л/100 км 6,2 6,9

Комбінований цикл л/100 км 6,8 7,5

Викиди CO2 (NEDC) *2 г/км 154 170

Всі показники надаються виробником і можуть відрізнятися залежно від ринку збуту.
*1 Без багажного боксу.
*2 НОВИЙ європейський їздовий цикл

Основні технічні параметри

1645 мм

1720 мм

2250 мм

1405 мм

1395 мм

3645 мм
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Стандартне та додаткове обладнання можуть 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.

www.suzuki.ua
Інформаційна служба (безкоштовно по Україні): 0 800 50 25 25

Девіз Suzuki «Way of Life!» — це серце нашого бренду. Кожний автомобіль, 
мотоцикл або підвісний двигун Suzuki створені, щоб надихати людей та дарувати насолоду від повсякденного життя.


