тест

Suzuki SX4 S-CROSS

Добрият комбинатор

Ангел Виденов

Компактен кросоувър за в очи, заедно с увеличените съпротивление и LED габа
делник, празник и приключения. Второто поколение
Suzuku SX4 носи в името
добавката S-CROSS и има
основание да се похвали
със серия подобрения. Автомобилът е станал по-голям, по-лек и по-сигурен.
Предлага се със задвижване
на предните или на четирите колела, като носи цялото техническо ноу-хау на
японската марка в двойното
предаване. Моделът може
да намери разнообразно
приложение и да служи за
прекосяване на участъци
без асфалт, за пътуване на
къси дистанции в града или
на дълги извън него, за използване като практично
семейно комби.
Модернизираният външен вид веднага се набива
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габарити. На дължина кросоувърът стига до 4,30 м,
междуосието е пораснало
до 2,60 м и това осигурява
повече простор за пътниците. Отстранен е един от
недостатъците на първата
генерация – малкият багажник. Товарният отсек побира вече 430 л, а при сгъване
на задните седалки обемът
набъбва до 1269 л. Това е
напълно достатъчно за предприемане на семейни пътувания без притеснението,
че няма къде да се поместят
всички чанти.
В стила на най-актуалните кросоувъри SX4 S-CROSS
прави добро впечатление с
изчистен, но емоционален
дизайн, интегрирани релси
на покрива, аеродинамични
огледала, джанти с ниско

ритни светлини. В зависимост от версията джантите
са 16-инчови стоманени
или 17-инчови полирани от
алуминий. От шестте цвята
на каросерията се откроява
уникалният Crystal Lime
Metallic.
Специално внимание заслужава първият в сегмента двоен стъклен шибидах
с толкова големи отвори,
през които влизат щедро
светлина и въздух в купето.
Вътре бързо се забелязва
подобреното качество на
материалите. С контролните уреди на обновеното
табло се работи по-лесно,
като мултифункционалният
дисплей разполага с вградена аудио система с радио
и MP3 плейър, който се управлява и от волана.

Размери
Дължина

4300 мм

Широчина

1765 мм

Височина

1575 мм

Междуосие

2600 мм

Следа отпред

1535 мм

Следа отзад

1505 мм

Обем на багажника

430–1269 л

Обем на резервоара

47 л
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Оборудването включва
повече удобства. Срещу 27
690 лева в базовото ниво
GL с предно предаване и
1,6-литров бензинов мотор с мощност 120 конски
сили купувачът получава
ESP, електрически стъкла
и огледала, круиз контрол,
централно заключване с
дистанционно, аудио CD
MP3 с контрол от волана и
7 въздушни възглавници.
Възможно е ползването на
данъчен кредит при оперативен лизинг.
Бензиновият мотор работи с механична 5-степенна
скоростна кутия или безстепенен автоматик. 1,6-литровият дизелов двигател
DDIS също е с мощност 120
конски сили и се съчетава
само с 6-степенна ръчна
трансмисия. Предимството
на дизеловата версия е пониският разход на гориво,
който е свален до 4,4 л в
смесен цикъл във варианта
с предно предаване.
Системата за задвижване на четирите колела 4WD
Suzuki ALLGRIP работи в
четири режима, които се
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избират чрез кръгъл превключвател на централната конзола – автоматичен,
спортен, за сняг и със заключен диференциал. Високата вариативност на
избора на задвижващи режими предполага различни
стилове на шофиране. Така
SX4 C-CROSS подпечатва
имиджа си на добър комбинатор. 
Двигатели
Гориво
Работен обем

1,6 VVT 2WD 1,6 VVT 4WD 1,6 DDIS 2WD 1,6 DDIS 4WD
бензин

дизел

1586 см

1598 см3

3

Брой цилиндри
Мощност в к.с. при об./мин
Макс. въртящ момент
в Nm при об./мин
Трансмисия

4
120 / 6000

120 / 3750

156 / 4400

320 / 1750
6-степ. мех.

Разход градско

5-степ. мех. / CVT
11 сек /
12,0 сек /
12,4 сек
13,5 сек
180 км/ч /
175 км/ч /
170 км/ч
165 км/ч
6,8 л / 6,8 л
7,1 л / 6,8 л

5,4 л

5,7 л

Разход извънградско

4,8 л / 4,7 л

5,1 л / 5,0 л

3,8 л

4,0 л

Среден разход

5,5 л / 5,5 л

5,9 л / 5,7 л

4,4 л

4,6 л

Емисии CO2 гр/км

127 / 125
1060 кг /
1100 кг
от 27 690 лв.

135 / 130
1145 кг /
1165 кг
от 33 990 лв.
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120

1215 кг

1280 кг

от 33 090 лв.

от 39 490 лв.

Ускорение 0-100 км/ч
Максимална скорост

Тегло
Цени

12,0 сек

13,0 сек

180 км/ч

175 км/ч

41

