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En bil skal vekke følelser.

Nye Swift går rett til hjertet.

Fargene og stylingen understreker bilens unike egenskaper.

Behagelig og frigjørende.

Velkommen til ekte kjøreglede 

og forfriskende bilopplevelser – dag etter dag.

Swift får alltid opp stemningen.
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Skjønnhet er mer enn et pent ytre.

Swift er skapt for å kjøres – det er det som teller.

En overveldende fremtoning med lav, kort og bred profil.

Tydelig dynamisk kraft og muskuløse linjer.

Styling som skaper følelse av bevegelse, selv når bilen står i ro.
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Målet er en fullkommen kjøreopplevelse.

Forbedret understell og fjæring tar Swifts kvikke, smidige styring til nye høyder 

og viser nok en gang at Swift passer til mer enn bare bykjøring.

Alt er gjort for å trollbinde førere verden over 

og gi dem en sporty og lidenskapelig opplevelse bak rattet.
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Bly/syre batteri

Litium-ionbatteri ISG

Forrykende kjørerespons 
og kompromissløs drivstofføkonomi med avansert teknologi

Rask, ekspansiv akselerasjon. Kurveegenskaper som holder deg på rett kurs.
I nye Swift er hver minste detalj i kraftoverføringen og understellet forbedret
slik at føreren føler seg i ett med bilen og har full kontroll.
Kraftoverføringen og understellet er uvurderlige for kjøreopplevelsen. 
Derfor er avansert teknologi brukt uten forbehold, også der den ikke er synlig for det blotte øye.

1.2 DUALJET HYBRID
Motoren 1.2 DUALJET har doble injektorer for hver 
sylinder, noe som øker den termiske virkningsgraden 
betydelig. Motorbank hindres med ulike typer 
kjøling, som vannavkjølt EGR (eksosresirkulering), 
selv om det kompakte brennkammeret øker 
kompresjonsforholdet. Dette er en lettstyrt motor 
som har funnet den  perfekte balansen mellom 
optimal kraft og  god drivstofføkonomi.
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Bly/syre batteri

Litium-ionbatteri ISG

Kombinasjonen av kompakt motor og litium-ionbatteri hjelper motoren
For å oppnå enda bedre drivstoffeffektivitet bruker vi Suzukis nye, milde hybridsystem SHVS (Smart Hybrid Vehicle fra Suzuki). SHVS 
hjelper motoren takket være en lett, kompakt ISG (integrated starter generator) med elektrisk motorfunksjon og et svært effektivt litium-
ionbatteri. Batteriet  gir  ypperlig strømforsyning og har fremragende ladeegenskaper. Dette er det optimale hybridsystemet for kompakte 
biler. Balansen mellom drivstofføkonomi og plassbesparelse er perfekt.

Automatisk stans av motor
Motoren stanses, og elektriske komponenter får strøm fra 
batteriene slik at drivstofforbruket reduseres.

Omstart
ISG fungerer som en startmotor som starter motoren 
på nytt – stille og smidig.

Start/akselerasjon
ISG hjelper motoren* ved akselerasjon, eller når den 
starter fra stillstand. Dette gir bedre drivstoffeffektivitet.

Fjæring for kvikk og stimulerende 
kjøring
Nydesignet fjæring både foran og bak gir en smidig, 
spenstig kjøreopplevelse og den lineære kontrollen 
som Swift er kjent for. Bilen kjennes solid, men er 
likevel fleksibel og komfortabel. Kjøregleden blir enda  
større av forbedret stabilitet på rette strekninger, 
sporfølging og respons for bedre klarering av kurver 
og svinger.

Letthet og styrke for bedre
ytelse
Siste generasjon av det nyutviklede HEARTECT-
understellet har en ekstra stiv ramme som gir 
bedre  kollisjonssikkerhet. Rammen har færre 
sammenføyninger og en glatt, sammenhengende 
kurveform som effektivt fordeler kollisjonsenergien 
hvis ulykken skulle skje. Understellet har blitt 
lettere fordi antallet nødvendige forsterkninger 
er redusert, og den utstrakte bruken av lett stål 
med høy strekkfasthet forbedrer både bilens 
drivstoffeffektivitet og grunnleggende ytelse 
under kjøring, svinging og stansing.

ALLGRIP AUTO gir deg frihet til å kjøre videre og gjør deg 
mindre sårbar for endringer i veidekket eller værforholdene.

ALLGRIP AUTO er det optimale 
4WD-systemet som føreren kan stole 
på både i hverdagen og på glatt  føre 
med snø og is. Viskosekoblingen 
sørger for at dreiemomentet 
fordeles automatisk  til bakhjulene 
når systemet påviser at framhjulene 
mister grepet.

Bremsing
ISG bruker bremseenergien til å generere elektrisitet og  
effektivt lade bilbatteriene.

* Driften av hjelpefunksjonen avhenger av visse betingelser, for eksempel batteristatusen.

Dette bildet er kun ment som en illustrasjon.
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Med det brukervennlige førermiljøet føler du deg straks i ett med bilen

Kjørelysten begynner å boble straks du setter deg inn. 
Den nøye planlagte designen har fokus på føreren i alle detaljer.
Det flatbunnede, racerbil-inspirerte rattet, de solide forsetene og midtkonsollen,
som er vinklet mot føreren, skaper et sporty kvalitetsmiljø hvor føreren blir i ett med bilen.

Manuelt gir med 5 girvalg
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Visning av kjøreforløp med 
G-krafthistorikk

Visning av motorytelse 
og dreiemoment i sanntid

Apple CarPlay er tilgjengelig i landene som er oppført på dette nettstedet: http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
* Flere detaljer og informasjon om iPhone-modeller som er kompatible med Apple CarPlay, finnes her: http://www.apple.com/ios/carplay/
* Apple, Apple CarPlay og iPhone er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land.
* Android Auto er tilgjengelig i landene som er oppført på dette nettstedet: https://www.android.com/auto/#hit-the-road
* Android Auto fungerer på de fleste smarttelefoner med Android 5.0+: https://support.google.com/androidauto/#6140477
* Android™, Android Auto, Google, Google Play og andre varemerker tilhører Google Inc.
* MirrorLink™ er kompatibel med smarttelefonene som er oppført på dette nettstedet : https://cert.mirrorlink.com/ProductListing/
* MirrorLink™ er et registrert varemerke som tilhører Car Connectivity Consortium LLC.

Bruk av gass- og 
bremsepedal registreres

Visning av status for motor 
assistent og energiflyt (kun for biler 
med SHVS)

Visning av angitt adaptiv 
cruisekontroll med fartsholder og  
avstand til bilen foran

Visning av gjeldende og 
tidligere gjennomsnittlig 
drivstofforbruk

Lettleselige, stilfulle måleinstrumenter
Den skinnende, satinerte kromen som fremhever de 
svarte tonene i interiøret, pryder også de to største, nøye  
kalibrerte måleinstrumentene, som har elegante røde 
og hvite kontrastfarger. Inne i måleinstrumentene vises 
vanntemperatur og drivstoffnivå*, noe som understreker den  
sporty designet enda mer. Det helhetlige uttrykket minner 
om en kronograf.

Farge-LCD-skjerm med mye informasjon
En avansert 4,2" multiinfo TFT LCD-skjerm i farger midt 
i instrumentgruppen gir føreren nøyaktig, lettforståelig 
informasjon om bilens drift og oppførsel. Grafiske 
fremstillinger av blant annet G-krefter, motorytelse, 
dreiemoment, gass- og bremsepedal

Smartphone Linkage Display Audio
(standard på GLX, tilleggsutstyr for GL)
En 7" berøringsskjerm gjør det lekende lett å bruke 
multimediafunksjonene, som lydavspilling, håndfri telefon, 
navigasjonssystem og integrert smarttelefon. Funksjonene 
kan velges fra de fire driftsmodusene Lytt, Ring, Kjør og 
Koble til. Smartphone Linkage Display Audio fungerer 
med Apple CarPlay, Android Auto™ og MirrorLink™. Når du 
kobler til en kompatibel iPhone via USB, lar Apple CarPlay 
deg ringe, spille musikk, sende og motta meldinger og få 
veibeskrivelser via talestyring eller et trykk på lydskjermen. 
Android Auto gir føreren kjapp tilgang til Google™ Maps, 
Google Søk og andre Google-tjenester uten å virke 
distraherende. MirrorLink™ viser mange av smarttelefon-
appene dine på bilens berøringsskjerm slik at det er 
enkelt å bruke smarttelefonen.

Apple CarPlay Android Auto™ MirrorLink™
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Stort bagasjerom med plass 
til alt som trengs for nye eventyr

Kompakt utvendig for enkel manøvrering, og romslig innvendig med plass til både passasjerer og bagasje. 
Swifts nye, smarte plassering av komponentgruppene gir føreren begge deler. Det skal alltid være moro å kjøre, og med ekstra plass i kupeen 
og bagasjerommet får du mest mulig ut av både kjøreturen og hobbyene dine. Ta med deg hvem du vil  og   hva du vil, og legg ut på nye, 
spennende eventyr!
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Mer moro med mer plass 
i kupeen og bagasjerommet
Nye Swift har rikelig plass til bagasje slik at du kan 
ta med alt du trenger. De nedfellbare baksetene som 
kan deles gjør det enda enklere å få alt på plass. 
De  lave setene gir god takhøyde med plass til hodet, 
og de brukervennlige lagringsplassene er alltid innen 
rekkevidde.

Klimaanlegg med lettlest 
skjerm og brukervennlige kontroller
Klimaanleggets kontrollpanel er enkelt å bruke. 
LCD-skjermen har høy kontrast som gjør det lett å gjenkjenne funksjonene.  
GL-modellen har manuelt klimaanlegg med enkle, praktiske kontroller.

Hanskerom

Oppbevaringsboks i midtkonsoll

Lomme på baksiden av passasjersete

USB-port og tilkobling av tilbehør

Koppholder foran, 2 stk.

Koppholder bak

Lomme i frontdør

Flaskeholder i bakdør

Automatisk klimaanlegg
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Filvarsling Vinglevarsling

Alarmsummer Automatisk bremsing

Alarmsummer

1. Konstant hastighetsregulering

2. Kontroll av fartsreduksjon

3. Kontroll av fartsøkning

Går automatisk
over til nærlys

Går automatisk
over til fjernlysFjernlys

Når bruk av fjernlys vurderes
som riktig Fjernlys

Bilen går automatisk over til nærlys når den
påviser lysene til møtende trafikk eller bil foran

Bilen går automatisk over til fjernlys når det ikke
lenger er møtende trafikk eller bil foran

1. Varsler føreren med lydvarsel og synlig varsel.

2. Aktiverer bremseassistanse for å øke bremsekraften hvis kollisjonsfaren er høy og føreren bremser i panikk.

3. Bruker kraftig, automatisk bremsing hvis kollisjonsfaren øker ytterligere.

Alarmsummer

Alarmsummer Automatic braking
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remser i panikk.ol er høy og føreren brlisjonsfaren olol er høy og føreren brer høy og føreren brlisjonsfarenlisjonsfaren

Lasersensor 
Enøyd kamera

1. Varsler føreren 
med et varsel
ved kollisjonsfare.

2. Varsler føreren 
ved å aktivere
lett bremsing.

3. Hjelper førerens 
bremsing ved
å øke bremsekraften.

4. Aktiverer
bremsen automatisk.

Laserseasersensor 
aEnøyd kamera

BlinkerSkjerm

Skjerm

Skjerm

Kjørebrems
Økt bremsekraft

BlinkerSkjerm BlinkerSkjerm

Advarsel

Avansert teknologi gir færre bekymringer 
og enda større kjøreglede.

Du må føle deg trygg for å oppleve ekte kjøreglede. 
Derfor er nye Swift utstyrt med ypperlig sikkerhetsteknologi, 
til og med utstyr som Suzuki tar i bruk for første gang. I tillegg til sikkerhetsfunksjonene som er designet for å beskytte føreren og  
passasjerene ved kollisjon, har Swift forbedret de forebyggende sikkerhetstiltakene for å hindre ulykker. 

Avansert sikkerhet 
med radarmåling
Et avansert sikkerhetssystem bruker 
millimeterbølge-radar for å måle avstanden 
til  kjøretøy foran bilen. Målet er å hjelpe føreren 
til å  unngå kollisjoner, eller redusere skadene. 
Dette er første gang Suzuki tar i bruk denne 
teknologien. Et enøyd kamera og en lasersensor 
er festet på frontruten*. Kombinasjonen av  det 
enøyde kameraet (som yter best ved lange 
til middels lange avstander og også kan påvise 
fotgjengere) og lasersensoren (som yter best  
ved korte avstander og i mørket) brukes  av  
bremseassistanse, filvarsling, fjernlysassistanse 
og  vinglevarsling.
 
Avansert sikkerhet med radarmåling 
(millimeterbølge-radar) (standard på GLX, 
tilleggsutstyr for GL og GA)
 Radar Brake Support (RBS)
  Automatisk farts- og avstandsholder 

(ACC, Adaptive Cruise Control) 
Avansert sikkerhet med radarmåling 
(en kombinasjon av lasersensor, et enøyd 
kamera og millimeterbølge-radar)

 Dual Sensor Brake Support (DSBS)
 Filvarsling
 Vinglevarsling
 Fjernlysassistanse
  Automatisk farts- og avstandsholder 

(ACC, Adaptive Cruise Control)

* Når bilen er utstyrt med både millimeterbølge-radar og 
kombinasjonen av lasersensor og et enøyd kamera, styrer 
lasersensoren og det enøyde kameraet bremseassistansen. 
Millimeterbølge-radaren brukes av ACC-funksjonen.
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Filvarsling Vinglevarsling

Alarmsummer Automatisk bremsing

Alarmsummer

1. Konstant hastighetsregulering

2. Kontroll av fartsreduksjon

3. Kontroll av fartsøkning

Går automatisk
over til nærlys

Går automatisk
over til fjernlysFjernlys

Når bruk av fjernlys vurderes
som riktig Fjernlys

Bilen går automatisk over til nærlys når den
påviser lysene til møtende trafikk eller bil foran

Bilen går automatisk over til fjernlys når det ikke
lenger er møtende trafikk eller bil foran

1. Varsler føreren med lydvarsel og synlig varsel.

2. Aktiverer bremseassistanse for å øke bremsekraften hvis kollisjonsfaren er høy og føreren bremser i panikk.

3. Bruker kraftig, automatisk bremsing hvis kollisjonsfaren øker ytterligere.
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Økt bremsekraft

BlinkerSkjerm BlinkerSkjerm

Advarsel

Filvarsling
Filvarsling fungerer ved 60 km/t eller høyere 
hastighet. Funksjonen forutser bilens bane og  
varsler føreren med synlige varsler (skjerm 
og  indikator) og følbare varsler (rattvibrasjon).

Vinglevarsling
Vinglevarsling fungerer ved 60 km/t eller høyere 
hastighet. Funksjonen beregner kjøremønsteret 
og aktiverer lydvarsler og  synlige varsler hvis 
bilen begynner å vingle fordi føreren er trøtt 
eller lignende.

Automatisk farts- og 
avstandsholder (ACC, Adaptive 
Cruise Control)
Når et kjøretøy er foran bilen, bruker 
ACC-systemet millimeterbølge-radar for 
å måle avstanden til kjøretøyet. Deretter 
holder systemet automatisk avstanden som  
føreren har angitt i innstillingene, som har tre 
alternativer*.
Når det ikke er andre kjøretøyer foran bilen, 
holder systemet hastigheten (fra 40–60 km/t) 
som føreren har angitt.

* Avstanden mellom kjøretøyene varierer avhengig av hastigheten.

Fjernlysassistanse
Fjernlysassistanse fungerer ved 40 km/t eller høyere hastighet. Funksjonen veksler automatisk 
mellom nærlys og fjernlys avhengig av lysforhold og om det er andre kjøretøy på veien. 

RBS 
Under kjøring bruker Swift millimeterbølge-radar for å registrere kjøretøy foran bilen. 
Når en potensiell kollisjon påvises, reagerer bilen på en av fire måter avhengig av situasjonen.

DSBS 
Under kjøring bruker Swift to sensorer, et enøyd kamera og en 
lasersensor, for å vurdere kollisjonsfaren med kjøretøy eller fotgjengere 
foran  bilen. Når en potensiell kollisjon påvises, reagerer bilen på en av tre  
måter avhengig av situasjonen.
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GLX

Burning Red Pearl Metallic (ZWP) 

01



Eksteriørfarger

Sete

Burning Red Pearl Metallic (ZWP) 

GLX

Super Black Pearl (ZMV)

Pure White Pearl (ZVR) Premium Silver Metallic (ZNC) Mineral Gray Metallic (ZMW)

Speedy Blue Metallic (ZWG)
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Motor

Fremdrift 4-hjulsdrift
Girsystem Manuelgir, 5 gir
Versjon GLX
CHASSIS
Dekk og felger 175/65R15, stålfelger med heldekkende hjulkapsler -

185/55R16, polerte lettmetallfelger S
Nødreparasjonssett til bruk ved punktering S
EKSTERIØR
A- og B-stolper i sort farge S
Støtfangere foran og bak Lakkert i samme farge som bilen S
Frontgrill Sort S

Lakkert i samme farge som bilen S
Åpner for bakluke Med nøkkel -

Elektromagnetisk S
SYNLIGHET
Hovedlys Halogen multi-reflektor -

LED-lyskaster S
“Komme hjem”- og “finn bilen”-lys S

Nivåjustering av hovedlys Manuelt -
Automatisk S

Automatisk lys S
Fjernlysassistent S
Kombinerte baklykter Standard -

LED S
Tåkelys Foran S

Bak S
Kjørelys Standard halogen -

LED S
Grønntonede vinduer S
Glass med begrenset innsyn Vinduer i bakdørene, bakre sidefelt og bakdør S

Foran: To hastigheter (lav, høy), justerbart intervall og spyler S
Bak: Én hastighet og spyler -
Bak: Én hastighet, intervall og spyler S

Speil
Lakkert i samme farge som bilen S
Manuell justering -
Elektrisk justering S
Elektrisk innfelling S
Med oppvarming S
Med innebygget blinkklys S

Innvendig speil med dag-/nattstilling Manuell avblending S
STYRING OG INSTRUMENTPANEL
3-eket ratt Polyuretan -

Overtrukket med lær S
Med lydkontroller S
Med fartsholder (cruise control) S
Med hastighetsbegrenser S
Med handsfree for telefon S
Høyde justerbart S
Teleskopjusterbart S

Servostyring S
Turteller S
Informasjonsdisplay 4,2"Farge-LCD S

Klokke S
Utvendig temperaturmåler S
Visning av drivstofforbruk (i øyeblikket/gjennomsnitt) S
Rekkevidde S
Girindikator (manuell) S
Gjennomsnittshastighet S

Påminnelse om lys og nøkkel Alarm S
Påminnelse om lys Alarm S
Påminnelse om setebelte for fører Lys og alarm S
Påminnelse om setebelte for passasjer Lys og alarm S
Påminnelse om setebelte for baksete Lys S
Varsel om at dør ikke er helt lukket Lys S
Varsel om lavt drivstoffnivå Lys S
Utsmykning av instrumentpanel Hvitt mønster med fordypninger -
(fra midten til passasjersiden) Perlehvitt S
ØVRIGE FUNKSJONER
Elektriske vinduer Foran S

Bak S
Sentrallås Bryter på førersiden S
Fjernbetjent sentrallåssystem Med lys og lydsvar S
Nøkkelløst startknappsystem S
Klimaanlegg Manuelt -

Automatisk S
Varmeanlegg S
Pollenfilter S
Lydanlegg Antenne (montert bak på taket) S

Høyttalere foran S
Høyttalere bak S
Diskanthøyttalere foran S
MP3/WMA-kompatibel CD-spiller + Bluetooth®* -
Smarttelefon-kobling skjerm og lyd + navigasjon + Bluetooth® * + ryggekamera + DAB S

ACC – automatisk farts- og avstandsholder S
Hastighetsbegrenser S
Spesifikasjon for regioner med kaldt klima Setevarmere (forseter) S

Varmekanal til baksete S
INTERIØR
Kupélys Kartleserlys foran (3 posisjoner) S
Solskjermer Førerside S

  Med billettholder og sminkespeil S
Passasjerside S
  Med billettholder og sminkespeil S

Håndgrep for inn- og utstigning Passasjerside S
Bak x 2 S

Koppholdere Foran x 2 S
Bak x 1 S

Motor

Fremdrift 4-hjulsdrift
Girsystem Manuelgir, 5 gir
Versjon GLX
Flaskeholdere Foran x 2 S

Bak x 2 S
Trau i midtkonsoll S
Girkule Sort -

Pianosort S
Knapp for frigjøring av parkeringsbrems Sort -

Krom S
USB-kontakt og AUX-inngang I konsoll S
12V tilbehørskontakt I konsoll S
Fothviler Førerside S
Fjernstyrt åpning av drivstoffluke S
Innvendig trekk på fordører Stoff S
Innvendig utsmykning på fordører Hvitt mønster med fordypninger -

Perlehvitt S
Innvendige dørhåndtak Krom S
Oppbevaringslommer Fordører S
SETER
Forseter Høydejustering av sete (førerside) S

Hodestøtter (integrert type) -
Hodestøtter (separat type) S
Lomme i seteryggen (passasjerside) S

Bakseter Delt 60:40, enkeltfoldet S
Nakkestøtte x 2 -
Hodestøtter x 3 (separat type) S
Stoff for GL og GLX S

BAGASJEROM
Bagasjehylle S
Lys i bagasjerom S
SIKKERHET OG MILJØ
SRS doble kollisjonsputer foran S
System for deaktivering av passasjerens kollisjonsputer foran S
SRS sidekollisjonsputer Foran S
SRS hodekollisjonsputer S
System for frigjøring av pedaler Brems og clutch S
Setebelter Foran: 3-punkts ELR-sikkerhetsbelter med kraftbegrensning S

Med høydejustering for skuldre S
Bak: 3-punkts ELR-sikkerhetsbelter med  S kraftbegrensning, 3-punkts ELR-sikkerhetsbelte x 1 (i midten)

ISOFIX barnesetefester x2 S
Festepunkter for barnesete x2 S
Barnesikrede dørlåser bak S
Bjelker for sidekollisjonsbeskyttelse i dørene S
ABS (med EBD-funksjon) S
ESP®** S
RBS (Radar-bremsefunksjon) S
DSBS (Dual Sensor Brake Support) S
AEB - Automatisk nødbrems S
Bakkestartfunksjon S
TPMS (overvåkingssystem for dekktrykk) S
Bremseassistent-funksjon S

LED (montert på frontstøtfanger) -
LED (integrert i hovedlysene) S

Høyt montert bremselys S
Startsperre S
Frittløpende låsesylindre S
Automatisk start/stopp av motor S
SHVS (Smart Hybrid Vehicle fra Suzuki) S

S: Standard   T: Tilleggsvalg   -: Ikke tilgjengelig
T1 - T6 : Tilleggspakker
*: Bluetooth er et registrert varemerke for Bluetooth SIG, Inc.
**: ESP er et registrert varemerke for Daimler AG.

ESP er en funksjon som bidrar til å holde bilen under kontroll. Imidlertid kan graden av motorens reduksjon av dreiemoment, hvilke hjul som bremses 
og deres bremsekraft variere i henhold til kjøreforholdene.
ESP er i hovedsak et system for å bidra til stabil kjøring. Dersom ett eller flere hjul slurer eller skrenser så mye at det overskrider grensene for veigrep 
mellom dekkene og kjørebanen, vil ESP fortsatt fungere, men vil kanskje ikke være effektiv.

Utstyr
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Spesifikasjoner kan variere for enkelte markeder.
* Produsentens data

Antall dører 5 dører
Motor Bensin

1,2 DUALJET HYBRID

Fremdrift 4-hjulsdrift
MÅL
Total lengde mm 3.840
Total bredde mm 1.735
Total høyde mm 1.520
Akselavstand mm 2.450
Sporbredde Foran 175/65R15 mm 1.530

185/55R16 mm 1.520
Bak 175/65R15 mm 1.535

185/55R16 mm 1.525
Minste svingradius* m 4,8
KAPASITETER
Setekapasitet personer 5
Drivstofftank kapasitet i liter 37
Bagasjekapasitet* Maks. volum i liter 947

Bakseteryggen slått ned (VDA-metoden) i liter 579
Bakseteryggen oppreist (VDA-metoden) i liter 265

MOTOR
Type K12C
Antall sylindre 4
Antall ventiler 16
Slagvolum cm3 1.242
Boring x slag mm 73,0 x 74,2
Kompresjonsforhold 12,5
Maksimal effekt kW/rpm 66/6.000
Maks. dreiemoment

Nm/rpm 120/4.400

Drivstofftilførsel Multipunkt-injeksjon
GIRSYSTEM
Type 5MT
Girutvekslingsforhold Første 3,545

Andre 1,904
Tredje 1,258
Fjerde 0,911
Femte 0,725
Sjette -
Revers 3,250

Sluttutveksling 4,388
CHASSIS
Styring Tannstang
Bremser Foran Ventilerte skivebremser

Bak Trommel med to bremsesko (GA, GL), skive (GLX)
Hjuloppheng Foran MacPherson med spiralfjær

Bak Torsjonsfjæring med spiralfjær
Dekk 175/65R15, 185/55R16
VEKT
Kjøreklar vekt (min./med alt tilleggsutstyr) kg 840 ~ 890
Maks. totalvekt kg 1.365
YTELSER
Topphastighet* km/h 170
0–100 km/h* sek. 12,6
MILJØPARAMETRE
Samsvarende utslippsstandard Euro 6
Drivstofforbruk Bykjøring liter per 100 km 4,9

Landevei liter per 100 km 4,2
Blandet kjøring liter per 100 km 4,5

CO2-utslipp 101

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

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

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

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