Ден 1

ЕКСТЕРИОР

Фотографското ми пътешествие започна с проучване на пейзажа. За няколко дни
тази огромна пустош се превърна в дом за мен, моята камера и моето JIMNY.

Готов да завладее дивата природа
Конструиран да се справя с най-суровите
атмосферни условия и терени, JIMNY отива
там, където други превозни средства се
страхуват да стъпят.
Отговори на предизвикателствата на
природата. Освободи своя приключенски
дух и бъди готов да откриваш.

Подобрена предна броня
Налице са всички предпоставки за едно безпроблемно
приключение. Предната броня е проектирана със страничен ъгъл,
който увеличава просвета при колелата за по-сигурно преодоляване
на препятствията. Предпазните пластмасови елементи защитават
каросерията от наранявания.

Светлини
Кръглите фарове с отделени мигачи са препратка към първото
поколение на JIMNY от 1977 г.

Релси за оттичане на вода
Остави JIMNY да те отведе на пътешествие,
без значение от времето. Релсите за оттичане
на вода ще предотвратят падането на капки от
покрива на автомобила и така ще запазите
доброто си настроение.

Отлична видимост
Бъдете над обкръжаващата ви среда, благодарение
на вертикално монтираните A-колони и нивото на
предния капак, които са проектирани така, че да
предоставят отлична видимост на водача.
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Ден 2

ИНТЕРИОР
и
БАГАЖНО
ОТДЕЛЕНИЕ

Със своите 863 литра багажно пространство JIMNY побра всичко,
от което се нуждаех за моето пътешествие.

Функционален дизайн
Всеки детайл в интериора на новия JIMNY
е проектиран с мисълта за максимална
функционалност. Хоризонталните линии,
преминаващи през таблото и вертикалните
линии по централната конзола улеснява
водача при управлението на автомобила,
дори и при най-екстремни условия.

Удобно и просторно отделение
за багаж
Внимателно проектираното отделение за багаж
предлага удобство при товарене/разтоварване
и голямо пространство за съхранение. Металната
разделителна предпазна решетка в купето
предпазва пътниците.
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Ден 3

ОФРОУД
ПРЕДСТАВЯНЕ

Дъждът валеше силно, но хлъзгавият терен не успя да ме забави. JIMNY преодоля
всичко в крачка и аз продължих своето пътешествие.

Разчита на автентичната си здравина
4 безкомпромисни характеристики определят
JIMNY като сериозен off-road автомобил:

Здраво шаси
Още от първото поколение JIMNY винаги е разполагал
със здрава основа, подпомагаща неговите сериозни
офроуд възможности.

Греда с триточково неподвижно
закрепване със спираловидни пружини
Твърди оси с цялата широчина на превозното средство,
както отпред, така и отзад, помагат на JIMNY да осигури
отлично сцепление при различни повърхности.
Когато дадено препятствие повдигне някое от колелата
нагоре, оста натиска другото колело надолу, за да увеличи
контакта на гумата при неравни условия на пътя.

Система за задвижване на четирите колела
Новият JIMNY е оборудван с ALLGRIP PRO система, която
позволява избор за задвижване между режимите 2H, 4H
и 4L чрез лост, разположен в близост до този за скоростите
и свързан директно с трансферната кутия. Функцията
2H предлага по-плавно и по-ефективно управление на
превозното средство в града и по магистралите, докато
функцията 4H позволява по-стабилно управление при
усложнени условия и сняг, а функцията 4L показва истинските
възможности на JIMNY, когато се движи по стръмни склонове
и през непристъпни райони. Превозното средство може да
превключва между 2Η и 4Η по време на движение в права
линия, със скорост, не по-голяма от 100 км/ч и между 4Η и 4L,
когато е напълно спряло.

Ъгли на преодоляване
С още по-големи ъгли на преодоляване (преден ъгъл на преодоляване от 37⁰, ъгъл на преодоляване между осите 28⁰
и заден ъгъл на преодоляване 49⁰) от своя предшественик и с просвет от 21 сантиметра (1 см. повече от предходния
модел), новият JIMNY може да преодолява препятствия и стръмни хълмове, без това да води до щети по броните и
долната част на автомобила.
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Ден 4

ОБОРУДВАНЕ

Желанието ми да стигна там, където никой друг не е бил преди мен,
поставяше JIMNY в екстремни ситуации.

Дайте воля на своите
офроуд амбиции
Нищо не може да застане на пътя Ви, когато
управлявате JIMNY. Той ще Ви отведе там,
където желаете да отидете, с ненадмината
гъвкавост, прецизен контрол и висок въртящ
момент, когато най-много се нуждаете от това.

Нов 1.5 литров двигател
JIMNY се предлага с нов 1.5-литров атмосферен
бензинов двигател, който притежава максимална
мощност от 102 к.с./6 000 об. мин. и въртящ момент
от 130 Нм/4 000 об. мин. По-компактен и по-лек,
той предлага и по-икономичен разход на гориво.
Двигателят е комбиниран с 5-степенна механична
скоростна кутия.

LSD Traction Control
Когато две диагонални колела губят сцепление,
спирачната система спира автоматично приплъзващите
колела и преразпределя въртящия момент към другите
колела, за да позволи на автомобила да намери сцепление.

Асистент при потегляне Асистент при спускане
при наклон
при наклонен терен
При движение нагоре, когато
потегляте по стръмен наклон,
тази система спомага за
предотвратяване потеглянето в
посока надолу, така че да можете
спокойно да се фокусирате върху
ускоряването.
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При трудни за преодоляване
склонове, системата, която
се задейства с натискането
на един бутон, е проектирана
автоматично да усилва
спирачките и да поддържа ниска
скорост, така че да можете
да се концентрирате върху
управлението, без да е нужно да
натискате спирачния педал или
педала на съединителя.
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Ден 5

СИГУРНОСТ

Каросерия, конструирана да намалява
нараняването при удар на пешеходец
При инцидент, свързан със сблъсък с пешеходец,
неговите наранявания следва да са по-леки благодарение
на ударопоглъщащи зони в предната част на автомобила.

Моето фотографско пътешествие приключи и аз съм обратно в града.
Спокоен съм, защото JIMNY се чувства като у дома и тук.

Dual Sensor Brake Support

Защитете Вас и хората около Вас
Безопасността е приоритет, независимо дали
преминавате през див район или в градска
среда. Благодарение на съвременните системи
за сигурност, които са стандартно оборудване
за JIMNY, винаги можете да шофирате
в пълно спокойствие.

Допълнителна система за обезопасяване
за по-голяма безопасност при удар
JIMNY е оборудван с въздушни възглавници отпред
за допълнително обезопасяване, предназначени
за водача и пасажера*.
*При движение с 40 км/ч или повече, при фарове в позиция “Auto” (автоматична).

Система за предупреждение при отклоняване
на автомобила и при смяна на лентата.

При движение JIMNY използва два сензора – камера и
лазерен датчик, за да установи наличието на риск от
катастрофа с автомобил отпред или пешеходец.
При регистриране на потенциална опасност, системата
реагира на три нива – предупреждение, спирачен
асистент и автоматично прилагане на спирачките.

Traffic Sign Recognition (Система за
разпознаване на пътните знаци)
Тази система използва камерата за следене на пътя
за пътни знаци и при засичане на такива ги визуализира
на таблото на автомобила с цел да насочи вниманието
на водача.

Програма за електронно стабилизиране
(ESP®)
Когато засече приплъзване на колелото, програмата за
електронно стабилизиране (ESP®)* регулира автоматично
въртящия момент на двигателя и спирачките, за да потисне
приплъзването на колелото и да помогне на водача да
остане в контрол на посоката на движение.
*ESP® е регистрирана търговска марка на Daimler AG.

Система за предупреждение при отклоняване на автомобила
и при смяна на лентата.

Total Effective Control Technology
Леката ударопоглъщаща платформа на JIMNY
е специално конструирана ефикасно да разпределя
силата на удара при сблъсък.
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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Двигател
Купе
Задвижване
РАЗМЕРИ
Дължина
Широчина
Височина
Междуосие
Следа

БЕНЗИН 1.5 VVT
3 врати
4WD (ALLGRIP PRO)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(м)
(мм)
O
O
O

отпред
отзад

Радиус на завиване
Клиренс
Преден ъгъл на преодоляване
Ъгъл на преодоляване между осите
Заден ъгъл на преодоляване
ДВИГАТЕЛ
Тип
Брой цилиндри
Брой клапани
Работен обем
Диаметър по ход
Степен на сгъстяване
Максимална мощност
Максимален въртящ момент
Вид впръскване
СКОРОСТНА КУТИЯ
Предаване тип
1-ва
2-ра
3-та
Предавателни отношения
4-та
5-та
задна
Крайно предавателно число
Предавателно съотношение Бързо
4x4
Бавно
ЕКОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Стандарт за вредни емисии
НИСКА фаза
СРЕДНА фаза
Разход на гориво
ВИСОКА фаза
(WLTP)"
МНОГО ВИСОКА фаза
КОМБИНИРАН ЦИКЪЛ
Емисии CO2 (WLTP) *2
СКОРОСТ
Максимална скорост
ШАСИ
Кормилно управление
предни
Спирачки
задни
предно
Окачване
заднио
Гуми
ТЕГЛО
Собствено тегло
Общо
КАПАЦИТЕТ
Места
Обем на багажника
Резервоар

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

3 645*1
1 645
1 720
2 250
1 395
1 405
4,9
210
37
28
49
K15B
4
16
1 462
74,0×85,0
10,0
102/6 000
130/4 000
Многоточково впръскване
5MT
4,425
2,304
1,674
1,190
1,000
5,151
4,090
1,000
2,002
Euro 6
8.1 - 8.3
6.7 - 6.8
6,8
8,9
7,7
173 - 174

(л/100км)
(л/100км)
(л/100км)
(л/100км)
(л/100км)
(гр/км)
(км/ч)

145
Секторна кутия тип червяк и ролка
Дискови
Барабанни
Греда с триточково неподвижно закрепване със
спираловидни пружини
195/80R15

(кг)
(кг)

1 090
1 435

(л)
(л)

2
863
40

*1 С калъф за резервната гума		
*2 При комбиниран режим		
		
Спецификациите може да варират на различните пазари. Suzuki България си запазва правото да променя съдържанието без предварително известие.		

ОБОРУДВАНЕ

БЕНЗИН 1.5 VVT
4WD (ALLGRIP PRO)
N1 (LCV)

ИНТЕРИОР

Осветление на тавана (3 позиции)
Вътрешно огледало ден - нощ
Сенник за водача и пътника до него
Поставка за чаша отпред (1)
Помощна дръжка над вратата за водача и пътника до него
Бутон на ръчната спирачка с хромирано покритие
USB порт в централната конзола
12V контакт в централната конзола и в багажника
Хромирани вътрешни дръжки на вратите
Текстилна тапицерия на седалките
Разделителна предпазна решетка в купето



Тонирани стъкла
Предна декоративна решетка в черен цвят
Уширени калници в черен цвят
Дръжки на вратите в черен цвят
Външни огледала в черен цвят
Стоманени джанти с тасове (195/80R15)
Резервна гума със стоманена джанта с тас (195/80R15)
Черен декоративен капак за джантата на резервната гума
Релси за оттичане на вода
Дневни светлини
Халогенни главни фарове
Ръчно регулиране на фаровете
Фарове за мъгла (предни и заден)
Предни чистачки с две скорости и интервал
Задна чистачка с пръскалка
Задно стъкло против заслепяване



Електрически предни прозорци
Централно заключване с дистанционно управление
Климатик с поленов филтър
Cruise Control система с ограничение на скоростта от волана
Радио / CD / MP3 с управление от волана, 2 тонколонки
Bluetooth*1 система с управление от волана
Електрически регулируеми външни огледала
Отопляеми предни седалки
Автоматични светлини
Автоматична функция на дългите фарове (High Beam Assist)



3-лъчев волан с регулиране на височината и електрически усилвател
Дигитален часовник
Оборотомер
Напомняне със светлина за отворена врата
Индикация за препоръчителната скорост
Напомняне за включване на светлини и стартиране на двигателя
Напомняне със светлина и звук за непоставени колани
Индикация със светлина за ниско ниво на гориво



Dual Sensor Brake Support (DSBS)
Система за разпознаване на пътни знаци (Traffic Sign Recognition)
Система за предупреждение при смяна на лентата и отклонение на автомобила
Въздушна възглавница за водача и пътника до него
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)
Авариен стоп сигнал
3-точкови предпазни колани с обтегачи
eCall
Странични греди за безопасност
Асистент при потегляне при наклон (Hill Ηold)
Система за контрол при спускане по наклон (Hill Decsent Control)
Система за следене на налягането в гумите (TPMS)
Имобилайзер
Безопасни (чупещи се) педали














ЕКСТЕРИОР		
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СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ		

БЕЗОПАСНОСТ		


























 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. 		
		
Оборудването може да варира на различните пазари. Suzuki България си запазва правото да променя съдържанието без предварително известие.		

ЦВЕТОВЕ

KINETIC YELLOW / BLUISH BLACK PEARL (DG5)

SILKY SILVER METALLIC (Z2S)
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CHIFFON IVORY METALLIC / BLUISH BLACK PEARL (2BW)

JUNGLE GREEN (ZZC)

BRISK BLUE METALLIC / BLUISH BLACK PEARL (CZW)

METALLIC BLUISH BLACK PEARL (ZJ3)

MEDIUM GRAY (ZVL)

SUPERIOR WHITE (26U)
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Никой друг, освен
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М И Р К АТ О ОД - 0 3 / 2 0 2 1

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.

