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ДОБЕРІТЬСЯ ДО КРАЮ СВІТУ
Піддайтеся Вашим нестримним бажанням у компанії насправді 
невгамовного шукача пригод: новий SX4 — це втілення 
грандіозних перспектив на чотирьох колесах. Пропонуючи 
задоволення від руху скрізь і всюди, експлуатаційні 
характеристики нового покоління та оригінальний дизайн, він 
є саме таким, яким має бути кросовер. Куди б не вела Вас уява, 
із новим SX4 будь-який вибір буде найкращим. Обирайте напрямок 
і пункт призначення.
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ПРОЙДІТЬ ЖИТТЄВІ ВИПРОБУВАННЯ
Запросто розберіться з повсякденними проблемами завдяки 
підтримці дійсно ефективного помічника багатоцільового 
призначення: новий SX4 — це втілення відповіді на всі потреби 
сучасного життя. Універсальна функціональність, комфортний 
внутрішній простір та стилістика позашляховика роблять його 
повелителем міських джунглів. На що б Ви не спрямували свої 
зусилля, новий SX4 — це кращий вибір, щоб досягти успіху. 
Обирайте те, чого Ви прагнете.
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БІЛЬШЕ, НІЖ ДИЗАЙН
Зовнішність, від якої віє жагою до пригод: SX4 виглядає настільки 
ж сміливо, наскільки й впевнено. Відкрийте для себе дизайн, що 
розкриває характер повноцінного кросовера — з новою масивною 
передньою частиною, виразною стилістикою позашляховика та 
неперевершеною якістю внутрішнього оздоблення. Природжений 
дослідник, він сповнений динамічності та сили.
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1   Світлодіодні фари зі світлодіодними денними 
ходовими вогнями

Світлодіодні фари з об’ємними внутрішніми контурами 
підсилюють динамічне враження. Габаритні вогні 
оснащені економічними світлодіодними лампами 
і виконують функцію денних ходових вогнів.

2  Задні комбіновані ліхтарі зі світлодіодами
Звужена обтічна форма нових задніх комбінованих 
ліхтарів зі світлодіодами надає більш виразного 
та привабливого вигляду задній частині автомобіля.

3  Передні протитуманні фари
Протитуманні фари із хромованими акцентами 
повторюють енергійні форми фар головного світла.

4  Аеродинамічні дзеркала
Форма зовнішніх дзеркал заднього огляду зменшує 
аеродинамічний опір, знижує рівень шуму вітру 
і, відповідно, сприяє зменшенню витрати палива. 
В моделях GLX встановлюються дзеркала з інтегрованими 
повторювачами покажчиків повороту. 

5  Інтегровані рейлінги на даху
Рейлінги на даху демонструють поєднання чіткості ліній 
та аеродинамічних характеристик.

Диски та шини
Новий дизайн масивних дисків робить вигляд SX4 ще більш 
об’ємним. Оптимізована аеродинамічна форма та низький 
опір коченню сприяють зниженню витрати палива.

6  16-дюймові сталеві диски із суцільними ковпаками

7  16-дюймові легкосплавні диски



40 мм

36 мм 
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1  Дизайн панелі приладів
Плавні лінії, новий дизайн керма та висока якість матеріалів 
у кожній деталі: сісти за кермо SX4 — це означає поринути 
в атмосферу динамічного руху.

2  Круїз-контроль та обмежувач швидкості
Круїз-контроль дозволяє підтримувати швидкість, встановлену 
водієм. Обмежувач швидкості запобігає перевищенню заданого 
Вами значення. 

3  Підкермові перемикачі (для моделей із 6AT)
Підкермові перемикачі роблять керування автомобілем більш 
спортивним та зручним.

4  Регульоване кермо
Можливість регулювання висоти та кута нахилу керма дозволяє 
встановити його в оптимальне положення для водія будь-якої 
статури.

5  Передні сидіння з підігрівом
Підігрівачі у подушках та спинках сидінь підвищують рівень 
комфорту для водія та пасажира переднього сидіння. 
Із незалежним регулюванням нагрівання (налаштування high 
та low).

6  Регульовані спинки задніх сидінь
Спинка задніх сидінь може бути встановлена в одне з двох 
положень. Одне — для відпочинку, інше — для збільшення 
багажного простору.

7  Чудова оглядовість
Зовнішні бокові дзеркала встановлені на дверях так, щоб 
забезпечити водієві максимально широке поле огляду.
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ВСЕЛАНДШАФТНІ МОЖЛИВОСТІ
SX4 — це завжди захопливий рух. Походячи від легендарних 
позашляховиків Suzuki, він здатен впоратися із будь-якими 
завданнями на будь-яких поверхнях за будь-якої погоди. Відчуйте 
впевненість, яка починається із задоволення від невимушеного 
керування, з ідеальним компаньйоном для тривалих мандрів, 
натхненим пристрастю до нових досягнень в маневреності 
та надійності.
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СИСТЕМА ПОВНОГО ПРИВОДА ALLGRIP
Вдосконалення знаменитої технології повного привода Suzuki дозволили вивести 
характеристики системи на новий рівень завдяки оптимізації стійкості на різних типах 
поверхонь за різної погоди. Узгоджена робота системи з іншими компонентами шасі 
забезпечує абсолютну керованість за будь-яких умов і водночас дарує задоволення 
від керування.



Чотири режими на вибір водія
За допомогою простої кнопки-регулятора, встановленої на центральній консолі, можна легко вибрати 
один із режимів системи повного привода (Auto, Sport, Snow або Lock). 

Режим Auto
Забезпечує економічний рух за нормальних умов і перемикання в режим повного привода у разі 
виявлення пробуксовування коліс. 

Режим Sport
Покращує ходові характеристики на поворотах за рахунок передачі більшого обертального моменту 
до задніх коліс. Кращу реакцію двигуна в цьому режимі забезпечує оптимізоване співвідношення 
характеристик прискорення/обертального моменту. 

Режим Snow
Оптимальний режим для руху по ковзких дорогах, вкритих снігом або брудом, завдяки покращеній тязі 
під час прискорення та підвищеній стійкості.

Режим Lock
Призначений переважно для руху у надскладних умовах – по снігу, розмоклому грунту або піску. 
Забезпечує передачу більшого обертального моменту на задню вісь, що у поєднанні з відповідним 
режимом роботи системи ESP дозволяє проявити позашляхові характеристики автомобіля. 
За швидкості 60 км/год перемикається в режим Snow.

* ESP® — зареєстрована торгова марка Daimler AG.
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ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНІ ДВИГУНИ
Випробуйте все, на що вони здатні. Для встановлення під обтічним капотом 
нового SX4 розроблено два двигуни: надійний і невибагливий «атмосферний» 1,6 л 
та високотехнологічний турбований 1,4 л BoosterJet з безпосереднім впорскуванням. 
Який би мотор Ви не вибрали, Ви гарантовано отримаєте виняткову паливну економічність 
та вражаючі ходові характеристики.



3

4

5

Сталь високої міцності
440 мПа 
590 мПа 
780 мПа 
980 мПа
1500 мПа

1

2

1  Новий BoosterJet 1,4 л
Двигун об’ємом 1,4 л із турбонаддувом за будь-яких умов вирізняється 
надзвичайною потужністю та винятковою економічністю. Миттєве 
прискорення робить рух просто шаленим, а обертального моменту 
з легкістю вистачить і для руху автострадами, і для крутих схилів.

2  Бензиновий двигун 1,6 л
На будь-якій передачі високе значення обертального моменту цього 
двигуна забезпечує потужний рух як міськими магістралями, так 
і звивистими вуличками. Більш того, зменшення рівня тертя механізмів 
та ваги двигуна і пов’язаних із ним компонентів сприяло значному 
зниженню витрати палива.

3  Високоефективна система підвіски
Система підвіски налаштована для європейських доріг з метою 
забезпечення оптимального поєднання задоволення від руху, 
впевненої керованості, комфорту та низького рівня шуму.

4  Міцна та легка конструкція кузова
Міцна та водночас легка конструкція кузова створена завдяки 
ефективному використанню елементів зі сталі високої міцності. 
Це сприяє забезпеченню стабільної керованості, комфорту 
та високого рівня безпеки. 

5  Неперевершена аеродинаміка
Комп’ютерне моделювання та випробування в аеродинамічній 
трубі дозволили досягти надзвичайної аеродинаміки, яка покращує 
ходові характеристики та збільшує економію палива. Аеродинамічні 
характеристики SX4 є унікальними для кросовера.
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ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ 
НА ВСІ ВИПАДКИ ЖИТТЯ
Далека подорож чи коротка поїздка? Переміщаєтеся країною чи 
в межах свого міста? Чого б не прагнула Ваша душа — розправте 
крила й відчуйте цілковитий комфорт у пристосованому до Ваших 
потреб та інтуїтивно зрозумілому середовищі. Сформулюйте 
задачу: SX4 задовольнить усі Ваші бажання завдяки зручному 
обладнанню та продуманому внутрішньому простору.
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ДИСПЛЕЙ АУДІОСИСТЕМИ 
З ФУНКЦІЯМИ МЕНЮ СМАРТФОНА 

Вкажіть пункт призначення — і насолоджуйтеся кожною хвилиною в дорозі. 
Сенсорний 7-дюймовий дисплей передбачає інтуїтивно зрозуміле керування 
мультимедійним обладнанням, включаючи відтворення аудіозаписів, користування 
телефоном із функцією Hands-free, навігаційною системою та функціями смартфона. 
Для використання обладнання можна вибрати один із чотирьох основних робочих 
режимів — Listen (Прослуховування), Call (Дзвінок), Drive (Рух) і Connect (Підключення).



Listen
(Прослуховування)
Відтворення 
мультимедійних аудіо- 
і відеофайлів 

Call
(Дзвінок)

Зручне користування 
телефоном із функцією 
Hands-free

Drive
(Рух)

Проста у використанні 
навігаційна система

Connect
(Підключення) 

Доступ до програм 
смартфона за допомо-
гою дисплея 
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1  Додатки Apple CarPlay та MirrorLink
Дисплей аудіосистеми із можливістю відображення меню смартфона підтримує роботу 
із додатками Apple CarPlay та MirrorLink. Після підключення сумісного iPhone через USB 
Apple CarPlay дозволяє отримувати доступ до музичних записів, прокладати маршрут, 
здійснювати телефонні дзвінки, надсилати та отримувати повідомлення за допомогою 
голосових команд або дотику до дисплея аудіосистеми. Аналогічно MirrorLink забезпечує 
доступ до програмних додатків за допомогою 7-дюймового сенсорного дисплея.

*Apple, iPhone та Apple CarPlay — торгові марки Apple Inc., зареєстровані в США та інших країнах.
* Apple CarPlay доступний у країнах, вказаних за наступним посиланням:
http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay

*Apple CarPlay сумісний із моделями iPhone, вказаними за наступним посиланням: http://www.apple.com/ios/carplay/
*MirrorLink™ — сертифікаційний знак Car Connectivity Consortium LLC.
*Список смартфонів, сумісних із MirrorLink див.: https://cert.mirrorlink.com/ProductListing/

2  Інформаційний дисплей
Розташований по центру дисплей забезпечує чітку видимість показників, таких як витрата 
палива, запас ходу за паливом, режим системи повного привода (тільки повноприводні 
моделі), а також дані паркувальних датчиків. На ньому також відображається індикатор 
перемикання передач, який допомагає визначити оптимальний момент для перемикання 
передачі, що сприяє економії палива.

3  Аудіосистема
Аудіосистема оснащена радіоприймачем та CD-програвачем з функцією відтворення 
MP3-файлів, USB-роз’ємом, системою Bluetooth® для відтворення музики та здійснення 
телефонних дзвінків за допомогою функції Hands-free, а також органами керування 
на кермі для більшої зручності керування. 
*Bluetooth® — зареєстрована торгова марка Bluetooth SIG, Inc.

4  Передні та задні паркувальні датчики
Вбудовані у бампери ультразвукові датчики допомагають під час паркування, виявляючи 
перешкоди та інформуючи про них водія за допомогою візуальних попереджень 
на інформаційному дисплеї та звукових сигналів.

5  Автоматичні склоочисники та автоматичне керування роботою фар
Склоочисники вмикаються автоматично із виявленням крапель дощу. Швидкість руху 
щіток склоочисників регулюється відповідно до інтенсивності опадів та швидкості руху 
автомобіля. Фари та задні габаритні ліхтарі вмикаються та вимикаються залежно від рівня 
зовнішнього освітлення.

6  Автоматична двозонна система кондиціювання повітря
Система кондиціювання повітря забезпечує персональний комфорт, дозволяючи окремо 
встановлювати температуру повітря для водія та пасажира переднього сидіння.

7  Система запуску двигуна без ключа
Маючи при собі блок дистанційного керування SX4, Ви можете легко замикати 
й відмикати замки дверей, а також запускати двигун простим дотиком до кнопки.
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ГРАНДІОЗНИЙ БАГАЖНИЙ ПРОСТІР
Вдосталь місця для реалізації Ваших найсміливіших планів: навіть із п’ятьма людьми на борту 
об’єм багажного відділення становить 430 літрів*. Плануйте що завгодно — спортивні розваги, 
родинні зустрічі чи повноцінну відпустку — універсальний та ретельно продуманий багажний 
простір SX4 здатен вмістити все, що може знадобитися у Ваших пригодах.
*Об’єм багажного відділення виміряний методом, прийнятим Асоціацією автомобільної промисловості Німеччини (VDA).
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1  Модульоване багажне відділення
Завдяки регулюванню спинки заднього сидіння, яка складається у співвідношенні 
60:40, можливі різні варіанти збільшення багажного відділення. Багатопозиційна 
панель багажного відділення надає ще більше можливостей для організації простору. 

2  Верхня консоль із лампами для читання карт
На верхній консолі розташовані лампи для читання карт та тримач для сонцезахисних 
окулярів.

3  Аксесуарні дзеркала з підсвічуванням
Підсвічування аксесуарних дзеркал водія та пасажира переднього сидіння забезпечує 
більшу зручність їх використання вночі та в затемнених місцях.

4  Передній центральний підлокітник та консольне відділення з USB-портом
Передній центральний підлокітник можна зсунути в оптимальне положення. В ньому 
передбачене консольне відділення із вбудованим USB-портом.

5  Задній центральний підлокітник із тримачами для напоїв
Відкидний задній центральний підлокітник підвищує комфорт пасажирів задніх 
сидінь. У ньому встановлено два тримачі для напоїв.

6  Кишеня на спинці сидіння
Кишеня на спинці переднього пасажирського сидіння за розміром ідеально 
підходить для зберігання карт та книжок.

7  Додаткові зручні деталі
У багажному відділенні встановлені розетка змінного струму на 12 В та гачки для 
фіксації багажу. 
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БЕЗПЕКА СКРІЗЬ І ВСЮДИ
Розширте межі своїх можливостей завдяки впевненості 
у Вашому автомобілі. Почувайтеся в абсолютній безпеці. 
Завжди. SX4 допоможе та захистить Вас швидше, ніж Ви 
встигнете про це подумати: завдяки системам, які дозволяють 
виявляти потенційні небезпеки та уникати їх, та системам 
захисту, призначеним для зменшення ризику травмування.

23



Пробуксовування 
передніх коліс

Без системи запобігання 
відкочуванню

Подушки безпеки на фото зображені розкритими тільки для демонстрації.
З системою запобігання 
відкочуванню

Зменшення 
обертального 
моменту 
двигуна

Гальмове 
зусилля

Гальмове 
зусилля

Пробуксовування 
задніх коліс

З ESP®

Без ESP®

1 2 3

4

1  ESP® (Електронна система динамічної стабілізації)
Якщо колеса втрачають зчеплення з дорогою, система ESP®* автоматично керує роботою двигуна та гальм, щоб 
допомогти водієві втримати автомобіль під контролем. 
* ESP® — зареєстрована торгова марка Daimler AG

2  Система запобігання відкочуванню
Система запобігання відкочуванню (hill-hold control) сприяє легкому рушанню SX4 на ухилі, допомагаючи уникнути 
відкочування автомобіля назад під час переставляння водієм ноги з педалі гальма на педаль акселератора.

3  Сім подушок безпеки
Додатковий захист забезпечують фронтальні та бокові подушки безпеки для водія та пасажира переднього сидіння, 
колінна подушка безпеки для водія, а також подушки-шторки безпеки з лівого та правого боків. 

4   Безпека під час зіткнення та захист пішоходів
Застосування технології Suzuki TECT (Total Eff ective Control Technology) під час проектування та виготовлення кузова 
SX4 дозволило підвищити ефективність перерозподілу та поглинання енергії удару у випадку зіткнення.

Енергія удару

Розподілення енергії
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Superior White (26U)

Cosmic Black (ZCE)

Sphere Blue (ZQ4)

Silky Silver 2 (ZCC)

Cool White (ZNL)

Energetic Red (ZQ5)

Galactic Gray (ZCD)

Canyon Brown (ZQ3)

Mineral Grey (ZQ6)

Кольори кузова
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Основне обладнання

Двигун Бензиновий Бензиновий
1,6 л BOOSTERJET 1,4 л

Система привода 2WD/ALLGRIP 2WD ALLGRIP
Трансмісія 5MT/6AT 6AT 6AT
Комплектація GL GLX GLX
ШАСІ
Шини та диски 215/60R16 + сталеві диски (з суцільними ковпаками) S - -

215/60R16 + легкосплавні диски - S S
Шина та диск запасного колеса T135/90R16 + сталевий диск (тільки для тимчасового використання) S S S
ЕКСТЕР’ЄР
Розширювачі колісних арок S S S
Передня нижня декоративна накладка Чорна S S S
Задня та бокові декоративні накладки Чорні S - -

Сріблясті - S S
Рейлінги на даху Чорні S - -

Сріблясті (анодований алюміній) - S S
Зовнішні ручки дверей Під колір кузова S S S
Відкривання дверцят багажного відділення Електромагнітний замок S S S
Решітка радіатора Хромована S S S
Накладки на нижній край вікон Хромовані - S S
ОГЛЯДОВІСТЬ
Фари Галогенні прожекторного типу S - -

Світлодіодні прожекторного типу (ближнє і дальнє світло) - S S
Коректор фар Ручний S - -

Автоматичний - S S
Автоматичне керування приладами зовнішнього освітлення - S S
Протитуманні фари Передні з хромованими акцентами O S S

Задні S S S
Тоновані стекла (зелені) S S S
Тоновані стекла Задні бокові вікна + задні віконця + скло дверцят багажного відділення O O O
Склоочисники Передні: 2-швидкісні (низька, висока) + регульований переривчастий 

режим + омивач S S S

Задній: 1-швидкісний + регульо ва ний переривчастий режим + омивач S S S
Автоматичне керування роботою склоочисників - S S
Система обдування заднього скла S S S
Зовнішні дзеркала заднього огляду Кольорові S S S

З електроприводом регулювання S S S
З електроприводом складання - S S
З обігрівачем S S S
З інтегрованими повторювачами покажчиків повороту - S S

Дзеркало заднього огляду із денним/
нічним режимом

Перемикання вручну S - -
Автоматичне перемикання - S S

КЕРМО ТА ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ
3-спицеве кермо Регулювання кута нахилу рульової колонки S S S

Регулювання висоти рульової колонки S S S
Уретанове покриття S - -
Шкіряне оздоблення - S S
Перемикачі керування аудіосистемою S S S
Перемикачі керування системою круїз-контролю S S S
Перемикачі керування обмежувачем швидкості S S S
Перемикачі керування телефоном із системою Hands-free O O O

Підкермові перемикачі передач (6AT) S (AT) S (AT) S
Підсилювач рульового керування S S S
Тахометр S S S
Інформаційний дисплей Цифровий годинник S S S

Покажчик температури зовнішнього повітря S S S
Покажчик витрати палива (поточна/середня) S S S
Середня швидкість S S S
Пробіг S S S
Індикатор вибраної передачі S S S
Індикатор перемикання передач (MT/6AT) S S S
Індикатор режиму руху (моделі ALLGRIP) S (ALLGRIP) - S (ALLGRIP)
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки водія S S S
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки пасажира S S S
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки заднього сидіння S S S
Нагадування про незачинені двері S S S
Попередження про низький рівень палива S S S

Нагадування про невимкнені фари 
та залишений ключ

Звуковий сигнал S S S

Двигун Бензиновий Бензиновий
1,6 л BOOSTERJET 1,4 л

Система привода 2WD/ALLGRIP 2WD ALLGRIP
Трансмісія 5MT/6AT 6AT 6AT
Комплектація GL GLX GLX
КОМФОРТ У САЛОНІ
Електросклопідіймачі Передні S S S

Задні S S S
Центральний замок Перемикач з боку водія S S S
Дистанційне керування замками дверей З функцією підтвердження за допомогою аварійної сигналізації S S S
Система запуску двигуна за допомогою кнопки - S S
Кондиціонер повітря З ручним керуванням S - -

Автоматичний (двозонний) - S S
Обігрівач S S S
Салонний фільтр S S S
Аудіосистема Динамік x 4 S S S

Високочастотний динамік x 2 - S S
Центральний динамік - O O
CD-програвач із підтримкою MP3/WMA S S S
CD-програвач із підтримкою MP3/WMA + Bluetooth®* - S -
7" дисплей аудіосистеми з функціями меню смартфона + камера 
заднього огляду + навігаційна система - - S

Кнопка вибору режиму руху 4 режими S (ALLGRIP) - S (ALLGRIP)
Круїз-контроль S S S
Обмежувач швидкості S S S
Підігрівач сидінь (передні сидіння) S S S
Дефлектори для обігріву задньої частини салону S S S
ІНТЕР’ЄР
Освітлення салону Лампа для читання карт у передній частині салону (2-позиційна) S - -

Лампа для читання карт у передній частині салону (3-позиційна) - S S
Центральний плафон освітлення салону (3-позиційний) S S S
Підсвічування відділення для рукавичок S S S
Освітлення простору для ніг (передні сидіння) - S S
Освітлення центрального нижнього консольного відділення - S S

Сонцезахисні козирки З аксесуарним дзеркалом S S S
З тримачем для талонів - S S
З функцією підсвічування S S S

Верхні ручки З боку пасажира S S S
Задні x 2 S S S

Тримачі для напоїв Передні x 2 S S S
Задні x 2 - S S

Тримачі для пляшок Передні двері x 2, задні двері x 2 S S S
Демпфер кришки відділення для рукавичок S S S
Консольне відділення S S S
Центральне нижнє відділення S S S
Рукоятка важеля трансмісії Чорна зі сріблястим оздобленням S (AT) S (AT) S

Чорна з хромованим оздобленням S (MT) - -
USB-порт Центральне нижнє відділення S S S
Розетка для додаткових пристроїв на 12В Центральне нижнє відділення S S S
Підставка для ніг З боку водія S S S
Внутрішнє оздоблення передніх і задніх дверей Тканинні вставки S S S
Внутрішні ручки дверей Хромовані S S S
Окантовка бокових дефлекторів Напівматова срібляста S S S
Підлокітники на дверях Тканинні вставки S S S
СИДІННЯ
Передні сидіння Регулювання висоти (сидіння водія) S S S

Регулювання висоти (сидіння пасажира) S S S
Кишеня на спинці (сидіння пасажира) S S S

Задні сидіння Складання у співвідношенні 60:40 S S S
Нахил (2 положення) - S S

Оббивка сидінь Тканинна S - -
Тканинна зі строчкою - S S

Центральні підлокітники Передній S S S
Задній - S S26



Технічні характеристики

Двигун Бензиновий Бензиновий
1,6 л BOOSTERJET 1,4 л

Система привода 2WD/ALLGRIP 2WD ALLGRIP
Трансмісія 5MT/6AT 6AT 6AT
Комплектація GL GLX GLX
БАГАЖНЕ ВІДДІЛЕННЯ
Шторка багажного відділення S S S

Полиця багажного відділення S S S

Гачки у багажному відділенні Гачок для сумок x 1 S S S

Гачок для сітки x 2 S S S

Розетка для додаткових пристроїв на 12В S S S

Освітлення багажного відділення S S S

БЕЗПЕКА ТА ЗАХИСТ

Подвійні фронтальні подушки безпеки SRS S S S

Система відключення фронтальної подушки безпеки (з боку пасажира) S S S

Бокові подушки безпеки SRS Передні S S S

Подушки-шторки безпеки SRS S S S

Колінна подушка безпеки SRS З боку водія S S S

Ремені безпеки Передні: 3-точкові з аварійним блокуванням, переднатягувачами, 
обмежувачами навантаження та регулюванням висоти вузла кріплення S S S

Задні: 3-точкові з аварійним блокуванням x 3 S S S

Кріпильні скоби ISOFIX для дитячих крісел 
безпеки

x 2 S S S

Верхні вузли кріплення для дитячих 
крісел безпеки

x 3 S S S

Механізм блокування замків задніх дверей для безпеки дітей S S S

Балки дверей для захисту у випадку бокового удару S S S

Система ABS з функцією EBD S S S

Система ESP®** S S S

Система запобігання відкочуванню (Hill hold control) - S S

Допоміжна система гальмування (Brake assist function) S S S

Паркувальні датчики Передні - S S

Задні - S S

Блокування перемикання передач (AT) S (AT) S (AT) S

Денні ходові вогні (DRL) Галогенні S - -

Світлодіодні - S S

Іммобілайзер S S S

Травмобезпечний педальний вузол (PRS) S S S

Двигун Бензиновий Бензиновий
1,6 л VVT 

(із системою зміни фаз газорозподілу)
BOOSTERJET 1,4 л

Система привода 2WD ALLGRIP 4WD ALLGRIP 4WD
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ
Габаритна довжина мм 4300
Габаритна ширина мм 1785
Габаритна висота мм 1585
Колісна база мм 2600
Колія Передніх коліс мм 1535

Задніх коліс мм 1505
Мінімальний радіус розвороту м 5,4
Мінімальний дорожній просвіт мм 180
МІСТКІСТЬ
Кількість місць осіб 5
Об’єм багажного 
відділення

Макс. об'єм (дані виробника) л 1269
Складені спинки заднього 
сидіння*

л 875

Спинка заднього сидіння 
в положенні 1 (стандартне)*

л 430

Спинка заднього сидіння 
в положенні 2*

л 440

Об’єм паливного бака л 47
ДВИГУН
Тип M16A K14C BOOSTERJET
Кількість циліндрів 4 4
Кількість клапанів 16 16
Робочий об’єм см3 1586 1373
Діаметр циліндра х хід поршня мм 78,0x83,0 73,0×82,0
Коефіцієнт стискання 11 9,9
Максимальна потужність кВт (к. с.)/хв-1 86(117)/6000 103(140)/5500
Обертальний момент Н•м/хв-1 151/4400 220/1500-4000
Паливна система Багатоточкове впорскування Безпосереднє 

впорскування
ТРАНСМІСІЯ
Тип 5MT 6AT 5MT 6AT 6AT
Передаточне число 1-а 3,545 4,667 3,545 4,667 4,044

2-а 1,904 2,533 1,904 2,533 2,370
3-я 1,258 1,556 1,258 1,556 1,555
4-а 0,911 1,135 0,911 1,135 1,159
5-а 0,725 0,859 0,725 0,859 0,852
6-а - 0,686 - 0,686 0,672
Задній хід 3,250 3,394 3,250 3,394 3,193

Передаточне число головної передачі 4,411 3,683 4,411 3,683 3,501
ШАСІ
Рульовий механізм Рейкового типу
Гальма Передні Вентильовані дискові

Задні Дискові 
Підвіска Передня МакФерсон

Задня Напівзалежна з торсіонною балкою та пружиною
Шини 215/60R16
МАСА
Споряджена маса кг 1085-1165 1130-1190 1170-1230 1195-1255 1235-1260
Повна маса кг 1720 1730
ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Максимальна швидкість км/год 180 170 175 165 200
Час розгону від 0 до 100 км/год с 11,0 12,4 12,0 13,5 10,2
ЕКОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Екологічний клас Euro5 Euro5
Витрата палива Комбінований цикл л/100км 5,9 6,0 6,1 6,3 6,3

Міський цикл л/100км 7,2 7,6 7,4 7,8 7,9
Заміський цикл л/100км 5,1 5,1 5,3 5,4 5,4

S : Стандартне обладнання     - : Не передбачено     O : Опція

Стандартне та опційне обладнання може відрізнятися залежно від ринку.
*: Bluetooth — зареєстрована торгова марка Bluetooth SIG, Inc.
**:  ESP — зареєстрована торгова марка Daimler AG. Система ESP призначена для збереження контролю над SX4. 

Проте, її ефективність залежить від умов руху та стану дорожнього покриття. У разі перевищення ліміту 
зчеплення шин із дорогою та пробуксовування коліс, її ефективність може знизитися. * Виміряно за методом VDA. Ці характеристики можуть бути змінені виробником без попередження. 27



Технічні характеристики, наведені в неметричних одиницях, є приблизними. 
SUZUKI MOTOR CORPORATION залишає за собою право змінювати без попереднього 

попередження ціни, кольори, матеріали, обладнання, технічні характеристики 
та моделі, а також вилучати моделі з продажу.  

Гарантія Suzuki на нові автомобілі становить три роки або 100 тис. км пробігу.

Програма допомоги в дорозі. Власники автомобілів Suzuki, починаючи з моменту придбання автомобіля, 
автоматично беруть участь у Програмі Suzuki Assistance. Додаткову інформацію можна отримати у Вашого 
дилера Suzuki.

У зв’язку з постійним удосконалюванням своєї продукції, компанія Suzuki залишає за собою право змінювати 
технічні характеристики та комплектацію автомобілів.

Через обмеження, що вносяться поліграфічним процесом, кольори та варіанти оздоблення, наведені 
в даному буклеті, можуть відрізнятися від реальних кольорів та варіантів. Проконсультуйтеся з цього питання 
в офіційного дилера Suzuki.

Запитуйте автомобілі Suzuki в офіційного дилера Suzuki у Вашому місті.

Інформаційна служба (безкоштовно по Україні): 0 800 50 25 25

www.suzuki.ua
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