Modelová
nabídka

Nekompromisní univerzální SUV jede kam potřebujete

Suzuki Vitara
Opravdové SUV, které se neztratí na silnici ani v terénu.
Nastavitelný pohon všech kol AllGrip SELECT dává řidiči široké
možnosti využití. S asistentem sjíždění svahů a režimem Lock
je Vitara dobře připravena i pro ty nejnáročnější jízdní podmínky.

Karoserie
Motor – hybrid
Převodovka
Zdvihový objem motoru (cm3)
Maximální výkon (kW/ot.)
Maximální točivý moment (Nm/ot.)
Pohon

Varianta pohonu 4×4
Maximální rychlost (km/h)
Zrychlení 0–100 km/h (s)
Spotřeba – kombinace (l/100 km)
Emise CO2 (NEDC) (g/km)
Emisní norma

5dveřová
1.4 BoosterJet
6MT
1 373
95 / 5 500
235 / 2 000–3 000
2WD
4WD

–

AllGrip SELECT

190
9,5
4,6-4,6
104-105

190
10,2
4,9-4,9
111-112
Euro 6d

Rodina a záliby si žádají prostor, tak ho mají mít

Suzuki S-Cross
Všestranný rodinný crossover s bezkonkurenčním poměrem
ceny a výbavy a prostorným interiérem. S pohonem všech
kol AllGrip SELECT je S-Cross připraven na každou výzvu bez
ohledu na to, jaké je zrovna počasí, a do jakého terénu jste
se rozhodli vydat.

Karoserie
Motor – hybrid
Převodovka
Zdvihový objem motoru (cm3)
Maximální výkon (kW/ot.)
Maximální točivý moment (Nm/ot.)
Pohon

Varianta pohonu 4×4
Maximální rychlost (km/h)
Zrychlení 0–100 km/h (s)
Spotřeba – kombinace (l/100 km)
Emise CO2 (NEDC) (g/km)
Emisní norma

5dveřová
1.4 BoosterJet
6MT
1 373
95 / 5 500
235 / 2 000–3 000
2WD
4WD

–

AllGrip SELECT

190
9,5
4,6-4,6
104-106

190
10,2
4,9-4,9
110–111
Euro 6d

Ideál nejen do města, ale i v nabroušené verzi Sport

Suzuki Swift a Swift Sport
Žádný další malý hatchback s pohonem všech kol na českém
trhu neexistuje. To Swiftu dává výlučnou pozici. Umí spojit
přednosti kompaktní karoserie klasického střihu s všestranností
4×4 v náročných provozních podmínkách. Pro ještě více zábavy
za volantem je určena ostřejší verze Swift Sport.

Karoserie – 5dveřová
Motor – hybrid
Převodovka
Zdvihový objem motoru (cm3)
Maximální výkon (kW/ot.)
Maximální točivý moment (Nm/ot.)
Pohon

Varianta pohonu 4×4
Maximální rychlost (km/h)
Zrychlení 0–100 km/h (s)
Spotřeba – kombinace (l/100 km)
Emise CO2 (NEDC) (g/km)
Emisní norma

Swift

Swift Sport

5MT

1.2 DualJet
CVT

5MT

1.4 BoosterJet
6MT

2WD

1 197
61 / 6 000
107 / 2 800
2WD

4WD

1 373
95 / 5 500
235 / 2 000
2WD

–

–

AllGrip AUTO

–

180
13,1
3,9
88

175
12,2
4,1
94
Euro 6

170
13,8
4,2
95

210
9,1
4,7
106
Euro 6d

Nejkompaktnější SUV jaké můžete řídit

Suzuki Ignis
Mini SUV nabízí unikátní mix vlastností městského vozu
a off-roadu. Světlá výška 180 mm znamená dobrou prostupnost
terénem, variabilní interiér zase navzdory kompaktním vnějším
rozměrům vynikající každodenní použitelnost i ve spojení
s pohonem 4×4.

Karoserie
Motor – hybrid
Převodovka

5MT

Zdvihový objem motoru (cm3)
Maximální výkon (kW/ot.)
Maximální točivý moment (Nm/ot.)
Pohon

Varianta pohonu 4×4
Maximální rychlost (km/h)
Zrychlení 0–100 km/h (s)
Spotřeba – kombinace (l/100 km)
Emise CO2 (NEDC) (g/km)
Emisní norma

5dveřová
1.2 DualJet
CVT
1 197
61 / 6 000
107 / 2 800
2WD

5MT

4WD

–

–

AllGrip AUTO

165
12,7
3,9–3,9
89–89

155
12,4
4,3–4,3
97–98
Euro 6

165
12,8
4,2–4,2
95–96

Pokročilá bezpečnost vozů Suzuki

Technologie v našich modelech
Vozy Suzuki mají pokročilé bezpečnostní
systémy a nejmodernější technologie.
Díky nim se mohou řidič i celá posádka
cítit chránění, v bezpečí a pohodě. Řada
technologií je dnes naprosto standardní
součást výbavy. Suzuki Vám však nabízí

víc. Z celé škály bychom rádi upozornili
na dvě: Systém nouzového brzdění (DSBS)
a Systém sledování pohybu za vozem
(RCTA), které Vám blíže představujeme
na infografice níže. Dopřát si dále
můžete například adaptivní tempomat,

Systém nouzového brzdění
Při jízdě vůz současně využívá dvojici senzorů – monokulární
kameru a laserový senzor, které sledují, zda nehrozí srážka
s vpředu jedoucím vozidlem nebo jinou překážkou. Při zjištění
rizika systém podle situace reaguje jedním ze tří způsobů.
1. Varování

Svítí

Zvukový
signál

Varuje řidiče zvukovým signálem a kontrolkou.

asistenta rozjezdu do kopce, varování
před nechtěným opuštěním jízdního
pruhu, systém sledování únavy řidiče,
systém sledování mrtvého úhlu, asistenta
dálkových světel, systém rozpoznávání
dopravních značek atd.

Sledování prostoru za vozem
Situace, kterou nemá rád snad nikdo – couváte z řady okolo
stojících vozidel a nevidíte nalevo ani napravo, jste sami a nemá
Vám kdo ukázat. S našim systémem Sledování prostoru za vozem
už pro Vás ani tento moment nebude představovat horkou chvilku.
Při couvání rychlostí do 8 km/h vůz pomocí dvou radarových
senzorů umístěných na zádi sleduje prostor za vozem. Pokud
se z boku blíží jiné vozidlo, systém řidiče na tuto skutečnost při
vyjíždění z parkovacího místa upozorní. Současně se zobrazí
varování na informačním displeji a spustí se zvukový signál. Díky
této pomoci je vyjíždění z míst s omezeným výhledem bezpečnější.
Varování!

2. Brzdový asistent
Řidič brzdí
Zvýšení
Svítí Zvukový
signál brzdné síly

Pokud je riziko srážky vysoké a řidič panicky brzdí, systém aktivuje brzdový
asistent, který zvýší brzdnou sílu.
Sledovaný prostor
3. Automatické brzdění
Sledovaný prostor
Svítí

Automatické
Bliká Zvukový brzdění
signál

Pokud je riziko srážky ještě vyšší, systém začne automaticky brzdit plnou silou.

Dosah senzoru: cca 20 m

Dosah senzoru: cca 20 m

Řádná péče prodlužuje životnost

Oleje a autokosmetika ECSTAR pro Váš vůz
Oleje a autokosmetika ECSTAR jsou vyvinuty
se šetrností k životnímu prostředí. Originální
složení syntetického oleje a příměsí pro
vysoký výkon řadí oleje ECSTAR nad běžné
motorové oleje s ohledem na vlastnosti
tření, čisticí schopnost motoru a tepelnou
stabilitu. Proto s oleji ECSTAR dosáhnete

pozoruhodné úspory paliva a ochrany
motoru vašeho vozu.
Motorový olej se časem opotřebovává
a doporučujeme jej měnit v uvedených
intervalech, které se liší podle modelu,
podmínek použití, polohy, atd. Více informací

najdete v návodu k obsluze a údržbě nebo
si je vyžádejte u autorizovaného prodejce
společnosti Suzuki.
V komplexní péči o vůz Vám pomůže
ucelená řada autokosmetiky značky ECSTAR.

Nové technologie pro nižší spotřebu a ekologii

Hybridní pohony ISG ve vozech Suzuki
Pohonný systém typu mild-hybrid je
špičkovou technologií, která ulehčuje práci
motoru a umožňuje tak ještě vyšší úsporu
paliva, nižší emise a lepší dynamiku. Navíc
tato technologie nemá žádné vyšší nároky
na údržbu, takže jezdíte bez omezení
a bez starostí. Vozy Suzuki s mild-hybridní
technologií pohonu je radost mít i řídit.

stejnosměrným proudem. Díky navýšení
napětí na čtyřnásobek oproti konvenčním
12 V dokáže hybridní systém při brzdění
rekuperovat více energie a při zrychlování
zase jako elektromotor o to výrazněji

Elektrické zařízení ISG v modelech Ignis
a Swift má výkon 2,3 kW a dosahuje
točivého momentu až 50 Nm. Díky těmto
parametrům pomáhá zrychlování z nízkých
otáček, kdy se benzinový motor teprve
rozebíhá. Kompaktní 10Ah akumulátor
pracuje s napětím 12 V jako zbytek
elektroinstalace ve voze. Nachází se
pod sedadlem řidiče, tedy blízko těžiště
a v místě, kde neomezuje vnitřní prostor.
Nový mild-hybridní systém pro Vitaru
a S-Coss přidává tři elektrické součástky:
48V startér-generátor ISG, který zároveň
zastává funkci elektromotoru, 48V
lithium-iontovou baterii a měnič napětí
mezi 48V a 12V okruhem pracující se

pomáhat spalovacímu motoru navýšením
točivého momentu.
Elektrické zařízení ISG má výkon 10 kW
a dosahuje točivého momentu až 53 Nm.

Měnič napětí 48 V – 12 V

48V lithium-iontová baterie

48V ISG

Padesát let našich zkušeností

Pohon všech kol – 4×4 AllGrip
UŽ celé půl století se věnujeme tomu, aby
každý Váš okamžik ve voze Suzuki byl
prostoupen bezpečím a radostí z řízení
za každého počasí. Výsledkem našeho
snažení je pohon všech kol AllGrip.
Vy se tak mimo vyšší úroveň bezpečnosti,
a lepší ovladatelnosti můžete spolehnout
na rozšířené možnosti využití vozu. Ať
už potřebujete malé auto na horské
silničky, prostorný rodinný vůz, stylové
SUV, či skutečný off-road, u Suzuki si vždy
vyberete, všechny modely jsou dostupné

s pohonem všech kol. Suzuki tak má řešení
4×4 skutečně pro každého a to ve variantě
AllGrip AUTO u Ignise a Swiftu, kdy viskózní
spojka v případě nutnosti automaticky
plynule připojí pohon zadních kol a AllGrip
SELECT u Vitary a S-Crosse. Sofistikovaný
elektronicky řízený pohon všech kol
AllGrip SELECT Vám dává možnost přepínat
mezi jízdními režimy – Auto, Sport, Snow,
Lock – pomocí jednoduchého ovladače na
středové konzoli. V okamžiku můžete změnit
nastavení auta tak, jak potřebujete. Od plně
automatického, připojující pohon zadních

kol dle situace, až po Lock určený pro jízdu
v těch nejnáročnějších podmínkách.
Na českém trhu má systém 4×4 více než
50 % prodaných vozů Suzuki.
Automobily Suzuki s pohonem všech kol se
nabízí od specifikace Premium a kombinují
tak bohatou bezpečnostní a komfortní
výbavu se zajímavou cenou. Všechny
modely Suzuki 4×4 se řadí mezi cenově
nejdostupnější vozy s pohonem všech kol
na českém trhu.

Jak šel čas

Historie značky Suzuki
Projeďte se naší minulostí kilometr za kilometrem od úplného
počátku přes nejvýznamnější momenty až do dnešních dnů.
Zjistíte, že ne vždy to bylo o autech a motocyklech. Dozvíte
se, kdy jsme začali sériově vyrábět vozy se sofistikovaným
pohonem 4×4 a kterou oblíbenou automobilovou kategorii
jsme pomáhali zakládat.

1920

Vzniká akciová společnost
Suzuki Loom Manufacturing Co.

1952

První motorizované
kolo Power Free

1909

Michio Suzuki začíná
v japonském Hamamacu
vyrábět tkalcovské stavy

1939

Sestaven první
prototyp automobilu

1955

1970

První sériově vyráběný vůz
Suzuki Suzulight

1984

První sériově vyráběný off-road
Suzuki LJ10 neboli 1. generace
vozu Suzuki Jimny

1988
1991

Zahájen prodej vozu Swift

Představena 1. generace modelu
Vitara s pohonem všech kol

1992

Založení první evropské továrny v maďarské Ostřihomi

1997

Zahájení dovozu automobilů a motocyklů
Suzukido ČR prostřednictvím
nezávislého importéra

Vznik společnosti
Suzuki Motor Czech, s. r. o.

2006

Uveden model SX4 –
zakladatel segmentu
crossoverů

2018

1999

Suzuki Hayabusa motocyklem roku
v České republice

2014

Vznik organizační složky Magyar Suzuki Corporation,
branch office Czech Republic

Nejúspěšnější rok v české historii –
celkový prodej automobilů
Suzuki dosáhl 4 530 kusů

2020

100 let od založení společnosti

Pro více informací kontaktujte svého prodejce Suzuki.

