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Kryss 
     linjen
Kryss 
     linjen

Livet byr på utfordringer. Enten er du klar for å møte de, eller så står du 
igjen - undrende om hva som skjedde. S-Cross gjør valget enkelt. 
Modig, selvsikkert SUV-design og intelligent sikkerhet er bare 
begynnelsen. God plass til venner, familie og bagasje, og AllGrip 
firehjulstrekk hjelper deg å ta kontroll på enhver vei. Så ikke bekymre 
deg for hva som kommer. Vær klar for å krysse linjen.
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Godt utseende 
med en smak 
for livet
Vi blir ofte fortalt å ikke dømme noen på førsteinntryk-

ket, men allerede etter første øyekast viser S-Cross sitt 

sanne jeg. Det er en tøff SUV med masse tilstedeværelse, 

der den store grillen krever oppmerksomhet og ber om å 

bli tatt med på eventyr. Ved nærmere øyesyn, viser 

S-Cross at den også er stilig, elegant og raffinert.
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Aggressiv 
   SUV-styling
Å gi et godt førsteinntrykk er viktig, 

men å gjøre det varig avgjør ettermælet 

ditt. Forskjellen finner man i detaljene. 

Jo mer du ser – jo mer liker du; det er 

hva S-Cross lover. 

En stilig grill
Den imponerende grillen i piano-lakk gir en dynamisk 
tilstedeværelse, som skiller S-Cross fra mengden. Den 
velkjente logoen er plassert i sammenheng med en horisontal 
kromlist, som understreker grillens styrke. 

Robust og modig
De kantede hjulbuelistene gir karakter til eksteriøret. Beskyttelsesplater 
i sølv på front- og bakfangeren gir et sterkt og varig inntrykk, som 
understreker SUV-utseendet med høy selvtillit. 

Integrerte takrails
De sølv-anodiserte takrailsene i aluminium er like praktiske som de 
er vakre å se på, og utstråler en skarp estetikk med aerodynamiske 
linjer.

LED Front- og baklykter
Sprudlende av vitalitet og kulhet, inkluderer 
front- og baklyktene tre LED-lamper, for et 
dynamisk utrykk. Frontlyktene fungerer også 
som kjørelys. 

Kjøretøyet avbildet til venstre har påmontert ekstrautstyr06 07
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       Rom til 
    å leve 

Selv på innsiden handler S-Cross om å 

leve stort. Den store kabinen føles 

romslig, takket være den store 

frontruten og god sidesikt. Stig inn for 

å oppleve det du har savnet. 

2-sone Air-condition anlegg
Takket være et 2-soners air-condition anlegg, kan du persoligfisere 
temperaturen til å matche dine ønsker, uavhengig mellom fører og 
passasjer. 

Justerbare bakseter
Baksetene er justerbare 
i to nivåer. Enten for økt 
passasjerkomfort, eller 
for å maksimere 
lastekapasiteten. 

Varmeseter
På utstyrsnivået GLX er varme i 
forsetene standard utstyr, både for fører 
og passasjer. Velg mellom lav eller høy 
varme. En varmekanal for 
baksetepassasjerer er også standard 
utstyr. 

Seter
De elegante og ergonomisk 
utformede skinnsetene består av 
sidevanger trukket i ekte skinn, og et 
intrikat tape-weave design i organisk 
skinn i midten, som understreker 
SUVens robuste natur. Stoffsetene er 
av samme designspråk, med et 
preget materiale i midten av setet. 

Romslig kabin
Generøs plass i både for- og baksetene gjør det enkelt å lene seg tilbake, 
slappe av og nyte turen. 

Organisk skinn
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Apple Carplay lar deg koble til din iPhone trådløst eller via 
USB for å utføre anrop, få tilgang til musikken din, sende og 
motta meldinger.  Gi direksjoner via stemmegjenkjenningen 
Siri, eller ved å trykke på skjermen i bilen. 

Apple Carplay er tilgjengelig i landene listet på følgende link: http://www.ap-
ple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay. For mere detaljer 
vedrørende iPhone modeller kompatible med Apple Carplay, se http://www.ap-
ple.com/ios/carplay/.Apple, Apple, Apple CarPlay og iPhone er varemerker av Apple 
Inc., registrert i USA og andre land. Trådløs tilkobling er kun tilgjengelig på 9-tommers 
HD Infotainment. Kablet tilkobling for 7-tommers infotainment.

Android Auto er en enklere og tryggere måte for å  bruke 
telefonen i bilen. Få tilgang til alle dine favoritt kart, media 
og meldings-apper på din skjerm i bilen. 
Android Auto er tilgjengelig i landene listet opp på følgende link: 
https://www.android.com/auto/. Avhenger av Android Auto applikasjon på Google Play, 
og en Android kompatibel smarttelefon som benytter Android 6.0 eller nyere. 
https://g.co/androidauto/requirements. Android og Android Auto er varmerker av 
Google LLC.

Infotainment
Infotainment-skjermen inneholder det nyeste av digitale bekvemmeligheter, inkludert Apple Carplay, Android Auto, 
stemmegjenkjenning og håndfri Bluetooth mobilbetjening. Standard utstyr innebærer også radio, mediaoverføring 
via USB og iPod samt Bluetooth musikkavspilling. For å holde deg i takt med bilen, viser skjermen informasjon som 
blant annet drivstofføkonomi, rekkevidde, Hybrid energi overføring, varsler, ryggekamera og 360-kamera. GLX er 
utstyrt med en 9-tommers HD-skjerm med innebygget navigasjonssystem som støtter stemmegjenkjenning.
 *Tilgengeligheten avhenger av markedet. 

Tilkobling til smarttelefon

Å legge ut på eventyr betyr ikke 

nødvendigvis å legge verden bak seg. 

S-Cross byr på teknologi som holder 

deg i kontakt med både bilen og din 

livsstil. 

Tilkobling 
   til en verden 
av tjenester

9-tommers HD infotainment

Skjermer, infotainment og air-condition skjerm er vist kun som referanse, og kan avvike fra modell.10 11
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Fleksibel bagasjeplass
Med bakseter splittet i 60:40 og bagasjerom med justeringsmuligheter 
er det enkelt å ta med store variasjoner av bagasje.

Lommer på seteryggen
Lommer på seteryggen til 
forseteme gir plass til kart, 
bøker eller tablet.

Midtarmlene foran
Midtarmleme foran kan justeres 
for økt komfort for føreren, og 
inneholder en konsoll for 
oppbevaring.

Midtkonsoll foran
Midtkonsollen foran inkluderer 
en innebygget USB-port og rom 
til oppbevaring. 

Konsoll i taket
Konsollen i taket over 
forsetene inneholder 
bekvemmeligheter som taklys 
og innebygget brilleholder..

Midtarmlene i baksetet
Det innfellbare midtarmlene i 
baksetet inkluderer to 
koppholdere. 

     Jobb hardt, 
lek hardere
S-Cross forstår at livet er til for å nytes. 

Enten om det er som en del av din 

daglige rute, eller begynnelsen på et 

nytt kapittel, leverer S-Cross på sine 

løfter.
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1.4 BOOSTERJET Motor
S-Cross drives av en momentsterk 1.4 liter BOOSTERJET turbomotor med 
direkteinnsprøytning. Turboen med ladeluftkjøling tvinger trykkluft inn i 
sylinderen, som maksimerer dreiemomentet ved lave turtall. 
Direkteinnsprøytning systemet optimaliserer mengde, timing og trykk for 
drivstoffet for forbedret ytelse og effektivitet- Takket være elektrisk variabel 
ventil timing (VVT), kjølet eksos resirkulasjon (EGR) og høy kompresjonsrate 
er ytterlig effektivitet oppnådd.

6-trinns manuell girkasse
Optimalisert girutveksling gir forbedret drivstofføkonomi samtidig som økt 
dynamisk ytelse. En motvekt bidrar til forbedret følelse ved girskift, og den 
solide girakassen reduserer lyder og vibrasjon for økt komfort. 

6-trinns automatisk girkasse
Lang girutveksling bidrar til forbedret akselerasjon, helt fra oppstart. Og enda 
viktigere bidrar automatgirkassen til redusert drivstofforbruk ved kjøring i 
høy fart. 

Reisen dit du vil burde være like morsom som det 

som venter når du kommer frem. En innovativ 

kombinasjon av krefter, effektivitet og kontroll sikrer 

en minneverdig opplevelse. 

       Krefter som 
          rører ved deg

14 15
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48V ISG

48V-12V DC/DC converter

48V Li-ion battery

Torque desired by driver
(= actual engine torque + ISG torque)

Actual engine torque

Torque-fill control

Torque (N.m) on crankshaft Torque (N.m) on crankshaft Engine RPM

Time

Påfyll av dreiemoment
Ved å umiddelbart gi økt dreiemoment fra den elektriske 
motoren for å kompensere for responstiden til motoren, 
vil dreiemoment påfyll-systemet gi forbedret akselerasjon 
for økt ytelse.

RPM

Torque desired by driver
(= actual engine torque + ISG torque)

Actual engine torque

Torque boost

Dreiemoment boost
En boost av dreiemoment gjør akselerasjonen 
smidigere ved å påføre økt dreiemoment fra den 
elektriske motoren før turboen har spolet opp. 

Time

Pressing clutch pedal

Engine revving down to level 
that requires idling Re-acceleration

The moment the accelerator 
pedal is pressedElectric motor idling

The gears are shifted to 
neutral and the clutch pedal is released

Engine automatic stop

Elektrisk tomgangskjøring
Når clutchen er utkoblet under deselerasjon og turtallet 
synker mot tomgang, vil den elektriske motoren kjøre 
motoren på tomgang for å eliminere overflødig 
drivstofforbruk. Da motoren er på tomgang, kan føreren 
raskt akselerere igjen. 

Et hybrid 
     potensial

Å vite hva du vil ha, og når du vil ha det, 

er en intuisjon S-Cross hybrid systemet 

kan tilby føreren. Enten for å 

optimalisere drivstofføkonomien i daglig 

drift, eller å gi økt styrke når du trenger 

det. 

48V SHVS Mild Hybrid System
S-Cross har et 48V SHVS Mild Hybrid System. Dette 
systemet består av et 48V ISG (integrert start 
generator) med elektrisk motorfunksjon, et 48V 
litium-ion batteri og en 48-12V DC/DC konverter. 
Systemet tar i bruk regenerert energi fra deselerasjon 
for å minimalisere drivstofforbruket og økt 
kjøreytelse. I normale kjøreforhold vil systemet 
minske drivstofforbruket ved å redusere 
dreiemomentet fra bensinmotoren, og kompensere 
dette med den elektriske motoren. Når føreren 
ønsker en sterkere akselerasjon, vil torque-fill 
control og torque-boost (se under) gi økt respons, 
smidighet og akselerasjon. Den elektriske motoren 
kjører bensinmotoren på tomgang under 
deselerasjon for å ytterligere forbedre 
drivstofforbruket. Systemet er utviklet for å bistå 
motoren under passende forhold.
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Fire kjøremoduser
Fire lett tilgjengelige kjøremoduser lar deg velge mellom 

firehjulstrekk-modusen som passer forholdene best. Velg modus, og kjør 

med selvsikkerheten om at AllGrip er klar for å takle enhver situasjon.

Auto
Auto prioriteter drivstofføkonomi i vanlig 
kjøreforhold, og bytter automatisk til 
firehjulstrekk når den selv merker behovet. 

Sport
Sport gir forbedret ytelse i svinger, ved å 
øke dreiemomentet til bakhjulene. 
Sportsmodus optimaliserer også 
dreiemomentet karakteristikken under 
akselerasjon for forbedret motor respons. 

Snø
Snømodous tilbyr utmerket stabilitet og 
forbedret veigrep, spesielt under 
akselerasjon på snø, ikke-asfalterte 
veier eller andre glatte underlag. 

Lås
Denne modusen leverer maksimalt 
dreiemoment til bakhjulene for å hjelpe deg 
ut av en kinkig situasjon, som for eksempel 
dyp snø, gjørme eller sand. Modusen bytter 
automatisk over til «Snø» over 69 km/t. 

S-Cross er en SUV for alle formål, som gir 

deg kontroll over enhver situasjon, takket 

være ALLGRIP Select. Suzukis velkjente 

firehjulstrekk gir deg muligheten til å ta 

deg frem uansett vei. 
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Fire kjøremoduser
Fire lett tilgjengelige kjøremoduser lar deg velge mellom 

firehjulstrekk-modusen som passer forholdene best. Velg modus, og kjør 

med selvsikkerheten om at AllGrip er klar for å takle enhver situasjon.

Auto
Auto prioriteter drivstofføkonomi i vanlig 
kjøreforhold, og bytter automatisk til 
firehjulstrekk når den selv merker behovet. 

Sport
Sport gir forbedret ytelse i svinger, ved å 
øke dreiemomentet til bakhjulene. 
Sportsmodus optimaliserer også 
dreiemomentet karakteristikken under 
akselerasjon for forbedret motor respons. 

Snø
Snømodous tilbyr utmerket stabilitet og 
forbedret veigrep, spesielt under 
akselerasjon på snø, ikke-asfalterte 
veier eller andre glatte underlag. 

Lås
Denne modusen leverer maksimalt 
dreiemoment til bakhjulene for å hjelpe deg 
ut av en kinkig situasjon, som for eksempel 
dyp snø, gjørme eller sand. Modusen bytter 
automatisk over til «Snø» over 69 km/t. 

S-Cross er en SUV for alle formål, som gir 

deg kontroll over enhver situasjon, takket 

være ALLGRIP Select. Suzukis velkjente 

firehjulstrekk gir deg muligheten til å ta 

deg frem uansett vei. 

           ALLGRIP 
    for en 
      hver vei

AUTOLOCK

SN

OW  SPORT

AUTOLOCK

SN

OW  SPORT

AUTOLOCK

SN

OW  SPORT

AUTOLOCK

SN

OW  SPORT

18 19



20

Følelsen av å kunne dra hvor som helst er godt 

bevart av viten om at Suzukis teknologi innen 

sikkerhet holder et godt øye over deg og dine 

passasjerer. Avanserte aktive sikkerhetsfunks-

joner og det nyeste innen sensor- og digital 

teknologi samspiller for å gjøre reisen i en 

S-Cross komfortabel og avslappende. 

      Sikkerhet 
på alle kanter

20 21
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Suzuki Sikkerhetshjelp 
Suzuki er engasjert i å tilby sikkerhet og ro 

under de fleste situasjoner under kjøring. En 

av de viktigste aspektene for et komfortabelt 

og stressfritt eierskap er selvtilliten som 

oppstår mellom fører og bil. Ganske enkelt, 

Suzuki Sikkerhetshjelp gjør kjøring mer 

lystbetont.

Adaptiv fartsholder med Stop & Kjør
Adaptiv fartsholder sammen med 6-trinns automatisk girkasse tilbyr en Stop & Kjør funksjon. Denne 
funksjonen akselererer og bremser for føreren for å opprettholde en trygg distanse til kjøretøyet foran. Stop 
& Kjør kan i tillegg føre bilen ned til full stans hvis nødvending, og påfølgende akselerasjon i følge med 
trafikken foran, hvis dette hender i løpet av de påfølgende 2 sekunder, som for eksempel i kø-kjøring. Adaptiv 
fartsholder uten Stop & Kjør er tilgjengelig på modeller med manuell girkasse.
Adaptiv fartsholder uten stop & kjør er tilgjengelig på manuell utgave

Blindsone monitor
Når indikatoren er påskrudd og det er et kjøretøy i blindsonen, vil indikatoren varsle med tre raske blink i 
tillegg til en lydvarsel, for å gjøre filskifte tryggere. Blindsonemonitoren oppdager kjøretøy som nærmer seg 
blindsonen på begge sider av bilen. 

Bakkestart hold
Funksjonen for bakkestart hold gjør bakkestart enklere ved å avverge kjøretøyet fra å rulle bakover når 
føreren flyttet foten fra bremsepedalen til akseleratoren. 

Dobbel sensor bremse støtte
På vei fremover, vil det monokulære kameraet og lasersensoren avgjøre om det er en risiko for kollisjon med 
et kjøretøy eller gående. Når systemet oppdager en potensiell kollisjon, vil bremsestøtten avgi en varsel eller 
bremse automatisk, avhengig av situasjonen. 

Kjørefeltvarsel
Ved kjøring i 60 km/t eller raskere, vil det monokulære kameraet oppfatte kjørefeltlinjene og varsle føreren 
ved lyd og et indikatorlys når den avgjør at kjøretøyet har passert over linjen.

Filassistent
Ved kjøring i 65 km/t eller raskere, benyttes det monokulære kameraet til å gjenkjenne kjørefeltet. Hvis 
kjøretøyet antar at kryssing av kjørefeltet er forestående, vil filassistenten automatisk assistere føreren i å føre 
kjøretøyet tilbake til sin kjørefil, ved å kontrollere styringen via den elektriske servostyringen. 

Vinglevarsel
Ved kjøring i 60 km/t eller raskere vil vinglevarsel-systemet kalkulere kjøremønsteret og avgi lyd- og 
indikatorvarsel hvis systemet oppdager at kjøretøyet vingler i veibanen, som en følge av uoppmerksomhet 
hos føreren eller andre årsaker. 

Trafikkskilt gjenkjenning
Dette systemet tar i bruk det monokulære kameraet for å oppdage trafikkskilt, inkludert fartsgrenser, 
forbudt-soner, enden av trafikkregulering og andre skilt, og viser skiltene på informasjonsskjermen foran 
føreren. Inntil tre trafikkskilt kan leses og vises på samme tid. 

     Mer enn 
to øyer 
   på veien
Å være en iakttagende fører innebærer 

å holde øyene på veien og fokuset på 

det som foregår rundt deg. Takket være 

et utvalg av kameraer og sensorer, er 

S-Cross med på å gjøre jobben din 

lettere. 
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Beep
Beep

Parkeringssensor foran og bak
Ultrasoniske sensorer i fangeren oppdager hindringer og varsler føreren med 
lyd og grafikk på informasjonsskjermen. 

Kryssende trafikk bak
Når du for eksempel rygger ut av en parkeringsplass, vil denne 
funksjonen hjelpe deg i å unngå en kollisjon. Hvis sensoren 
oppdager at et kjøretøy nærmer seg den bakre blindsonen, vil 
den varsle med lyd, blinke i blindsone indikatoren i speilhuset 
samt vise et varsel på informasjonsskjermen for å varsle 
føreren om situasjonen. 

    Våker 
over deg

Du vet aldri når lynet slår ned, derfor er 

det godt å vite at S-Cross innehar det 

nyeste innen teknologi for å hjelpe deg 

i alle type kjøreforhold. 360o Kamera
360 graders kameraet gir økt sikkerhet og bekvemmelighet for 
føreren. Systemet bruker fire kameraer (foran, bak og på begge 
sider), for å tilby et utvalg av visningsmuligheter, inkludert 
3D-visning for en tryggere start, og et fugleperspektiv for 
tryggere parkering. 
 

3D vinkel Fugleperspektiv
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Spørsmålet om hvilken vei man ønsker å ta i livet, er personlig og 
subjektivt. Her gir S-Cross deg en stor fordel. For noen dager er du i 
humøret til å utforske hva den andre veien leder til. 

  Velg
     Din 

Livsstil
26 27



27

Spørsmålet om hvilken vei man ønsker å ta i livet, er personlig og 
subjektivt. Her gir S-Cross deg en stor fordel. For noen dager er du i 
humøret til å utforske hva den andre veien leder til. 

  Velg
     Din 

Livsstil
26 27



28

Major Equipment

Modell GLX

CHASSIS
Dekk og hjul 215/55R17 (polert finish) S
Dekk-kit S

EKSTERIØR
Hjulbuelister S

Sort -
Sølv S
Sort S
Sølv -

Takrails Sølv S
Utvendige dørhåndtak Lakkert i bilens farge S
Baklukeåpner Elektromagnetisk S
Frontgrill Krom S

Sort -
Krom S

SYNLIGHET
Frontlys LED nær og fjernlys S

Manuell -
Automatisk S

Automatiske lys S
Front S
Bak S

Kombinerte baklykter LED S
Halogen -
LED S

Grønntonede vinduer S
Sotede ruter Fra B-pilar S

Front: 2 hastigheter (lav, høy) + regulerbar intervall + vindusspyler S
Bak: 1 hastighet + intervall + spyler S

Automatisk vindusvisker S
Avfukter på bakrute S

Lakkert S
Elektrisk justerbare S
Elektrisk innfoldbare S
Med varme S
Innebygd blinklys S

Dag/natt innvedig speil Manuell dimming S

STYRINGS- OG INSTRUMENTPANEL
Høydejusterbart S
Teleskopisk justerbart S
Skinntrukket S
Med Audiokontroll S
Med Cruisekontroll S
Med hastighetsbegrensning S
Handsfree S
Paddelshift S (AT)

Servostyring S
Turteller S
Informasjonsdisplay 4.2-tommers farget LCD skjerm S

Digital klokke S

3-eiket ratt

Vinduskarmer

Beskytelsesplate på siden

Beskyttelsesplate bak og foran

Utvendige speil

Vindusviskere

Skiltplatelys

Tåkelys

Fontlysjustering
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Utvendig tempraturmåler S
Gjennomsnittlig drivstofforbruk S
Gjennomsnittshastighet S
Kjørelengde S
Girposisjonsindikator S
Girskiftsindikator (6MT & 6AT) S
Dekktrykksindikator S
Kjøremodusindikator S (ALLGRIP)
Beltealarm i førersetet S
Beltealarm i passasjersetet S
Beltealarm i bakseter S
Advarsel når en dør ikke er lukket S
Advarsel ved lavt drivstof S
Advarsel ved behov for oljeskift S

Lys av og nøkkelpåminner Varleslyd S

KOMFORT
Elektriske vinduer Forant S

Bak S
Sentrallås Knapp på førers side S
Fjernbetjent sentrallåssystem Med lys og lydsvar S
Nøkkelfri start/stopp-system S
Air conditioner Manuelt -

Automatisk to-sone S
Varmer S
Pollen filter S

Høyttaler x 4 S
Tweeter x 2 S
Senterhøyttaler S
7 Tommer Display Audio -
9 Tommers Display Audio + Navigasjons system + DAB radio S

Kjøremodusknapp 4 Moduser S (ALLGRIP)
Cruise control -
ACC (Adaptive cruise kontroll) S
Fartsbegrenser S
Setevarmer i begge forseter S
Bakre varmekanal S

INTERIØR
Fremre taklys (3 posisjoner) S
Midtre taklys(3 posisjoner) S
Hanskeromlys S
Fotbrønnlys begge sider fremme S
Midtkonsoll-lys S
Med speil S
Med billettholder S
Med belysning S

Solbrilleholder i tak S
Passasjerside S
Bak x 2 S
Forsete x 2 S
Baksete x 2 S

Flaskeholder Fordører x 2, Bakdører x 2 S
Midtkonsoll S

Black with silver accent S(6AT)
Black with chrome accent S(6MT)

USB Midtkonsoll S
12V uttak Bagasjerom S
Fothviler Førerside S

Lyd

Girspak

Koppolder

Håndtak

Solskjermer

Innvendige taklys
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Stoffinnlegg -
Organisk skinn S
Sort -
Krom S
Sateng Sølv S
Stoffinnlegg -
Organsik skinn S

SETER
Høydejustering (Førersiden) S
Sete lomme (passasjerside) S
60:40-split S
Justerbare i 2 posisjoner S
Stoff -
Skinn + organisk skinn S
Foran S
Bak S

BAGASJEOM
Bagasjeromsdeksel S
Bagasjeromsplate S
Bagasjeromkrok Handlebaggkrok x1 S

Nettkrok x 2 S
Bagasjerom DC 12V uttak S
Bagasjeromslys S

TRYGGHET, SIKKERHET OG MILJØVENNLIGHET
SRS Doble kollisjonsputer foran S
Kollisjonspute på passasjersiden deaktiveringssystem S
SRS Sideairbager Foran S
Gardinkollisjonsputer S
SRS Kneairbag Førerside S

Foran: 3-punkts ELR setebelter med
beltestrammere, kraftbegrensere og
høydejustering

S

Bak: 3-punkts ELR setebelter x 3 S
ISOFIX barnesetefeste x 2 S
Forankringer for barneseter x 3 S
Barnesiking S
Sidekollisjon-dørbjelker S
ABS med EBD-funksjon S
ESP S
DSBS (Dual Sensor Brake Support) S
BSM (Blindsone varsling) / RCTA (varsel for kryssende traffik ved rygging ) S
Filskiftevarsel S
Filassistent S
Vinglevarsling S
Trafikkskiltgjenkjenning S
Nødstoppsignal S
Bakkestartassistent S
TPMS (Dekktrykksensor) S
Bremseassistent S

Foran S
Bak S

Ryggekamera -
360 Kamera S
DRL (Daytime Running Lights) LED S
e-CALL S
Startsperre S
Alarm S 

Parkingssensor

Setebelter

Armlene

Setetrekk-materiale

Bakseter

Forseter

Dørarmlene

Innvendige dørhåndtak

Front- og bakdørpanel

Hva som er standard og tilleggsutstyr vil variere fra marked til marked. 
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Fabrikk Magyar
Antall Dører 5-dører
Motor 130HK 48V HYBRID
Kjøresystem ALLGRIP 4x4

DIMENSJONER
Total lengde mm 4.300 
Total bredde mm 1.785 

Total høyde mm
1.580(1.585 
med takrails)

Akselavstand mm 2.600 

Sporvidde
Foran mm 1.535 
Bak mm 1.505 

Svingradius m 5,4
Bakkeklaring mm 175 

KAPASITET
Setekapasitet Personer 5 

Oppbevaring 
kapasitet *

Maks volum Liter 1.230 
Bakseteryggen slått ned (VDA-metoden)* Liter 665 
Bakseteryggen i oppreist posisjon Liter 430 

Bensintank Liter  47 

MOTOR
Type KK K14D
Antall sylyndere 4
Antall ventiler 16
Slagvolum cm³ 1.373
Boring × slaglengde mm 73,0x82,0
Kompresjon 10,9
Maksimal effekt kW/rpm 95/5.500
Maksimalt dreiemoment Nm/rpm 235/2.000-3.000
Drivstoff Direkte innsprøytning

ELEKTRISK MOTOR
Type WA06B
System Tracion motor & generator

Maksimal effekt 10.3/3,000

GIR
Type 6MT 6AT

Girutveksling

1. gir 3.615 4.044
2. gir 1.955 2.371
3. gir 1.207 1.556
4. gir 0.886 1.159
5. gir 0.738 0.852
6. gir 0.644 0.672
Revers 3.481 3.193

Endelig girutveksling 4.059 3.502

CHASSIS
Styring Rack & pinion

Bremser
Foran mm Ventilerte skiver
Bak mm Skiver

Fjernig
Foran mm MacPherson
Bak mm Torsion

Hjul 215/60R16.215/55R17

VEKT

Egenvekt kg 1.285-
1.305

1.310-
1.330

Totalvekt kg 1755           1780
YTELSER
Maks hastighet km/h 200 200 
0-100 km/t sek 10,2 10,2

MILJØDATA
Standardutslipp Euro 6

Drivstofforbruk
Bykjøring Liter/100km 6,4 6,5
Langkjøring Liter/100km 5,2 5,2
Kombinert Liter/100km 5,5 6,1

CO2-utslipp WLTP g/km 132 139

* : Målt med VDA metoden   **: Tentativ
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Major Specifications

All figures are manufacture's data and may vary for each market.
*1 Worldwide harmonized Light-duty vehicles Test Cycle

Number of doors
Engine

Drive system

5-door
Petrol

1.4L BOOSTERJET 48V SHVS mild hybrid
2WD ALLGRIP

DIMENSIONS
Overall length
Overall width
Overall height
Wheelbase
Tread

Minimum turning radius
Minimum ground clearance
CAPACITY
Seating capacity
Luggage capacity*

Fuel tank capacity 
ENGINE
Type
Number of cylinders
Number of valves
Piston displacement
Bore×stroke
Compression ratio
Maximum output
Maximum torque
Fuel distribution
TRANSMISSION
Type
Gear ratio

Final gear ratio
CHASSIS
Steering
Brakes

Suspensions

Tyres
WEIGHTS
Kerb weight
Gross vehicle weight
PERFORMANCE
Maximum speed
0-100 km/h
ENVIRONMENTAL PERFORMANCE
Emission standard compliance 
Fuel consumption (WLTC)*1

 
CO2 emissions (WLTC)*1

Front
Rear

Max.volume (manufacturer data)
Rear seatback folded*
Rear seatback raised at 1st position (default)*
Rear seatback raised at 2nd position*

1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
Reverse

Front
Rear
Front
Rear

LOW phase
MEDIUM phase
HIGH phase
EXTRA-HIGH phase
Combined

mm
mm
mm
mm
mm
mm

m
mm

persons
litres
litres
litres
litres
litres

cm3
mm

kW/rpm
Nm/rpm

mm
mm
mm
mm

kg
kg

km/h
sec

litres/100km
litres/100km
litres/100km
litres/100km
litres/100km

g/km

4,300
1,785

1,580 (1,585 with roof rails)
2,600
1,535
1,505
5.4
175

5
TBD
TBD
TBD
TBD
47

K14D
4
16

1,373
73.0×82.0

10.9
95/5,500

235/2,000-3,000
Direct injection

Rack & pinion
Ventilated disc

Disc
MacPherson strut with coil spring

Torsion beam with coil spring
215/55R17

6MT
3.615
1.955
1.207
0.886
0.738
0.644
3.481
4.059

1,193-1,278
1,685

TBD
TBD

TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD

1,228-1,301
1,710

TBD
TBD

TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD

1,298-1,371
1,780

TBD
TBD

TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD

6AT
4.044
2.371
1.556
1.159
0.852
0.672
3.193
3.502

6MT
3.615
1.955
1.207
0.886
0.738
0.644
3.481
4.059

6AT
4.044
2.371
1.556
1.159
0.852
0.672
3.193
3.502

Euro 6d

1,273-1,346
1,755

TBD
TBD

TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD

1,785 mm

2,600 mm895 mm 805 mm

4,300 mm
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1,535 mm 1,505 mm
Cool White PearlSphere Blue Pearl

Cosmic Black Pearl Metallic

Canyon Brown Pearl Metallic

a

Silky Silver Metallic

Energetic Red Pearl

Titan Dark Gray Pearl Metallic

Farger
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www.suzuki.no

Suzuki Motor CO. Ltd., og andre leverandører som er omtalt i denne brosjyren, 

forbeholder seg retten til å forandre spesifikasjoner og utstyr uten nærmere varsel. 

Bildene i denne brosjyren er fotografert med tillatelse.

Enkelte bilder kan inneholde ekstrautsyr.

Importør: RSA 
Postboks 4004, 3005 Drammen 

Tlf: 32 21 88 00 - www.suzuki.no 
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