ОБОРУДВАНЕ

1.4 BOOSTERJET
2WD

ИНТЕРИОР		

Скоростта е страст, на която трудно устояваш.
Отдай и се!
Новият SWIFT SPORT те завладява с перфектен
баланс между комфортно спортно шофиране
и безупречна безопасност! Остани верен на
желанието си за наелектризираща динамика!

Осветление на тавана (3 позиции)
Осветление за четене на карти
Вътрешно огледало ден - нощ
Сенник с огледало / осветление за водача и пътника до него
Поставки за чаши отпред (2) / отзад (1)
Стойки за бутилки на предните и задните врати (4)
USB порт в централната конзола
12V контакт в централната конзола
Подпора за отпочиване на левия крак
Червена декоративна лента в централна конзола с черни детайли
Бутон на ръчната спирачка в хром
Вътрешни дръжки на вратите в хром
Текстилна облицовка на вратите
Регулиране на височината на седалката на водача
Джоб на гърба на облегалката на предната седалка
Спортни ергономични предни седалки с вградени облегалки за главата
Висококачествена текстилна тапицерия на седалките с червен шев
Делима задна облегалка (60:40)
Подглавници на задните седалки (3)
Подлакътници на вратите отпред с червена декоративна облицовка с черни детайли
Покривало и осветление в багажното отделение

ЕКСТЕРИОР		
Тонирани стъкла
Тонирани задни стъкла с допълнителен процент
Брони в цвета на купето
Дръжки на вратите в цвета на купето
Външни огледала в цвета на купето с вградени мигачи
Спортни двуцветни джанти от полиран алуминий 17” (195/45R17)
Комплект за ремонт на гуми
LED светлини
LED задни светлини
Автоматично регулиране на обсега на предните фарове
Предни и задни фарове за мъгла
LED дневни светлини, интегрирани във фаровете
Светлини 'Изпрати ме до вкъщи'
Спортна предна броня и спортна предна уширена радиаторна решетка в черно
Спортна задна броня с уширения и двойни изпускателни тръби
Спортни странични прагове
Спортен заден спойлер на петата врата
Предни чистачки с две скорости и интервал; задна чистачка с пръскалка
Електромагнитно отваряне на багажника
Отопляемо задно стъкло

КОМФОРТ
Електрически предни и задни прозорци
Централно заключване с дистанционно управление
Система за безключов достъп и стартиране на автомобила (Keyless Push Start)
Климатроник с поленов филтър
Адаптивен Cruise Control с опция за регулиране на скоростта и управление от волана
7-инчов тъч дисплей с радио, връзка към смартфон и камера за задно виждане
Навигационна система
Предни (2) и задни (2) високоговорители; предни високочестотни високоговорители тип “пищялки” (2)
Bluetooth*1 система за свързване с телефон с управление от волана и “hands free”
Електрически регулируеми и сгъваеми външни огледала
Отопляеми външни огледала
Отопляеми предни седалки (на водача и пътника до него)
Предни автоматични светлини с LED прожектор
Автоматично преминаване от дълги на къси светлини (High Beam Assist)

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ				

LED дневни светлини, интегрирани
във фаровете

Спортен заден спойлер
на петата врата

Спортна задна броня с уширения
и двойни изпускателни тръби

Спортни ергономични предни седалки с вградени
облегалки за главата и висококачествена
текстилна тапицерия с червен шев

Електрически усилвател на волана
3-лъчев волан с регулиране по височина и дълбочина
Кожена облицовка на волана с червен шев
Опция за активиране/деактивиране на системата за предупреждение при напускане на лентата за движение
4,2" цветен LCD екран
Индикация за избраната скорост
Индикация за средната скорост
Цифров часовник
Мулти-информационен дисплей
Индикация за загряване на двигателя
Индикация за претоварване
Индикация за външната температура
Индикация за разхода на гориво
Напомняне за отворена врата
Оборотомер
Напомняне за включване на светлини и стартиране на двигателя
Напомняне със светлина и звук за непоставени колани
Индикация за ниско ниво на гориво

БЕЗОПАСНОСТ

1.4 BOOSTERJET бензинов турбо двигател
за по-динамично шофиране (максимална
мощност 140 к.с. / 5.500 оборота в
минута; максимален въртящ момент 230
Nm /2.500 - 3.500 оборота в минута).

Автоматична Stop Start система
Radar Brake Support
Dual Sensor Brake Support (DSBS)
Система за предупреждение при напускане на лентата за движение (Lane Departure Prevention)
Въздушна възглавница за водача и пътника до него
Предни странични въздушни възглавници за водача и пътника до него
Въздушни възглавници за главите тип ''завеса''
Система за деактивиране на въздушните възглавници
Електронна стабилизираща система ESP ® *2 с Traction Control
ABS с EBD (електронно разпределение на спирачното усилие)
Асистент при аварийно спиране (Brake Assist)
Превантивно заключване за деца при задните врати
ISOFIX точки за фиксиране на детска седалка (2)
3-точкови предпазни колани отпред и отзад
Предни предпазни колани с регулиране на височината и пренатягане
Задни предпазни колани *3
Странични греди за безопасност
Асистент при потегляне при наклон (Hill Ηold)
Система за следене налягането на гумите
Имобилайзер
Ключалки със свободен ход
Безопасни (чупещи се) педали

Suzuki Safety Support (Dual Sensor Brake Support,
Radar Brake Support, Lane Departure Prevention)

Скоростомер и оборотомер
с червени детайли

Основно оборудване		
		
*1 Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc.		
*2 ESP® е търговска марка на Daimler AG. ESP® помага за контрол на сцеплението на автомобила в случай на загуба на управлението, но не осигурява абсолютна стабилност при всякакви условия и не
замества спирачната система.		
*3 Обтегачи не са налични в областта на средната задна седалка.
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Педали от алуминий

Червена декоративна лента в централна
конзола с черни детайли

Спортни двуцветни джанти от полиран
алуминий 17” (195/45R17)
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ЦВЕТОВЕ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ				
1.4 BOOSTERJET
Бензин

Двигател
Задвижване

2WD

РАЗМЕРИ
Дължина

(мм)

3 890

Широчина

(мм)

1 735

Височина

(мм)

1 495

Междуосие

(мм)

2 450

Радиус на завиване *1

(мм)
(мм)
(м)

1 510
1 515
5,1

Клиренс

(мм)

120

отпред
отзад

Следа

Champion Yellow Metallic (ZFT)

ДВИГАТЕЛ
Тип
Брой цилиндри
Брой клапани
Работен обем
Диаметър по ход
Степен на сгъстяване
Максимална мощност
Максимален въртящ момент
Вид впръскване

(куб.см.)
(мм)
(к.с./об.мин.)
(нм/об.мин.)

K14C DITC
4
16
1 373
73,0×82,0
9,9
140/5.500
230/2.500-3.500
Директно впръскване

Burning Red Pearl Metallic (ZWP)

СКОРОСТНА КУТИЯ
Предаване тип

Предавателни отношения

6MT
3,615
1,955
1,276
0,943
0,795
0,674
3,481
3,944

1-ва
2-ра
3-та
4-та
5-та
6-та
Задна

Крайно предавателно число

Speedy Blue Metallic (ZWG)

ЕКОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Стандарт за вредни емисии
Разход на гориво
Емисии CO2 *2

градски режим
извънградски режим
комбиниран режим

(л/100км)
(л/100км)
(л/100км)
(гр/км)

Euro 6
6,8
4,8
5,6
125

Pure White Pearl Metallic (ZVR)

СКОРОСТ				
Максимална скорост *1
Ускорение 0-100 км/ч *1

(км/ч)

210
8,1

ШАСИ				
Управление на кормилна рейка
предни
Спирачки
задни
предно
Окачване
задно
Гуми

Електрически усилвател
Дискови вентилирани
Дискови
MacPherson
Торсионна греда
195/45R17

Premium Silver Metallic (ZNC)

ТЕГЛО				
(кг)
(кг)

970 / 975
1 445

КАПАЦИТЕТ				
Места

Обем на багажника

Резервоар

5
с изправена
заднаседалка *3
със сгъната задна
седалка *3
максимален обем

(л)

265

(л)

579

(л)
(л)

947
37

*1 измерване на производителя				
*2 комбиниран цикъл				
*3 измерване VDA				
				
Спецификациите може да варират на различните пазари. 				
Suzuki България си запазва правото да променя съдържанието без предварително известие.

Mineral Gray Metallic (ZMW)

Super Black Pearl Metallic (ZMV)

www.suzuki.bg
SUZUKI MOTOR CORPORATION
Стандартното и допълнително оборудване може да варира на различните
пазари. Моля, обърнете се към вашия дилър, тъй като някои спецификации
и илюстрации могат да се отнасят към модели, които не са налични във
вашия регион. Спецификациите, изразени с неметрични
единици, са приблизителни.

София, ул. Поп Грую 96
тел.: 02/439 09 30
факс: 02/971 92 61
e-mail: office@suzuki.bg

SUZUKI MOTOR CORPORATION си запазва правото да променя без
предварително известие цени, цветове, материали, оборудване,
спецификации и модели, както и да спира модели от производство. Всички
снимки в настоящия каталог са използвани след изрично разрешение.
Изображенията на автомобили без номера на табелата на обществени
пътища са резултат от монтаж на кадри.

М И Р К АТ О ОД - 0 8 / 2 0 1 8

Собствено тегло
Общо

