Търсиш SUV, който да подчертава твоята индивидуалност?
Жадуваш за SUV, с който истински да се забавляваш?
Искаш SUV, който да е винаги с теб в безкрайните приключения?
Новият IGNIS е тук и ще направи живота ти много по-интересен.

НОВИЯТ IGNIS.
УЛТРА КОМПАКТЕН SUV.
100% НАПРАВЕН В ЯПОНИЯ.
Новият IGNIS е микро-SUV, за който всеки любител на вълнуващите
приключения в града и извън него мечтае. С него ти ще завладееш
не само вниманието на околните, но и сърцата на приятелите си,
защото с IGNIS ти ще си душата на компанията. Това е ново поколение
SUV с ултра компактни размери, зареден с потенциала да се превърне
в икона.
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ALLGRIP AUTO

С ALLGRIP системата за задвижване на четирите кола ти не
трябва да се тревожиш за пътя. Наслади се максимално на
твоето приключение!

IGNIS е оборудван с ALLGRIP AUTO система за задвижване на четирите колела. Тази
система автоматично контролира поведението на автомобила и при нужда насочва
въртящия момент към задния мост.

ИНТЕРИОР

Новият IGNIS има всичко, което очакваш от един модерен
автомобил и ти го предлага със свой собствен стил,
в който много бързо ще се влюбиш.

Мултифункционален сензорен дисплей
7-инчов мултитъч дисплей позволява
интуитивно управление на аудио и видео
възпроизвеждане, както и функцията
„свободни ръце” на телефона ви и
навигационната система. Водачът може
бързо и лесно да свърже своя смартфон
със системата, като така ще визуализира
своите приложения на дисплея.
Функциите, които предлага системата, са
четири – Слушане, Обаждане, Навигация и
Връзка. (за GL+ и GLX)

Системата поддържа AppleCarPlay™ и
MirrorLink™. Това предлага на водача
множество функции като разговори,
достъп до музикални файлове,
изпращане и получаване на съобщения.

Системата позволява и свързаност със
смарфони, работещи с Android ™. Чрез
приложението Android Auto ™ може да
се възпроизвеждат продукти на Google
™, като напримерGoogle Maps ™ и Google
Search ™.
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Със системата за круиз
контрол,
IGNIS поддържа
предварително зададена
скорост без използване на
педала за газта. (само за GLX)

Винаги пълна информация
Пробег, моментен разход на
гориво, външна температура
и още важна информация за
състоянието на автомобила –
IGNIS държи да си информиран
за всичко.

GLX

Цветни детайли за настроение
Детайлите в тъмно синьо
или сребристо създават цветно
настроение през целия ден.

Волан с кожена тапицерия
(за GLX)

GLX
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КОМФОРТ

В просторното вътрешно пространство лесно можеш да
намериш място за всичко, което е неразделна част от твоето
динамично ежедневие.

Просторен интериор

В просторното вътрешно пространство лесно можеш да
намериш място за всичко, което е неразделна част от твоето
динамично ежедневие.

Плъзгащи се задни
седалки за по-голямо
удобство
Задните седалки на
IGNIS са подвижни, за да
ти предоставят повече
полезно пространство.
(за GL+ и GLX)

Голямо и гъвкаво багажно отделение

Багажникът на IGNIS е 514 литра* и предоставя пространство
за всичко необходимо. Задните седалки се делят 50:50 и при
сгъване оформят обем за организиране на различни видове
багаж.
* При сгънати задни седалки. Измерено по метода VDA.

Изобилие от удобни места за съхранение.
Задни седалки в изправено
положение

Сгъната една задна седалка

Сгънати две задни седалки

Отлична маневреност и проходимост

1

4

2

5

3

1. жабка
2. поставки за чаши в
централната конзола
3. поставка за бутилки
и джобове в предните
врати
4. поставка за бутилки
в задните врати
5. поставка за бутилка
в задната конзола

С минимален радиус на завиване от 4.7 метра IGNIS е много
маневрен и лесен за управление. Без съмнение той е
наследник на великата традиция на Suzuki в разработването
на компактни кросоувъри и може категорично да се нарече
офроуд автомобил. Пътният просвет на IGNIS е 180 мм, а
ъглите за подход на автомобила са готови за шофиране
извън пътя.

IGNIS с лекота ще се справи с всичко, което градът или
природата ти поставят като предизвикателство.

IGNIS се предлага с 1.2 DUALJET
бензинов двигател, който притежава
балансирана хармония между мощност
и разход на гориво. Благодарение на
двойната система за впръскване и по-лекия
материал, използван за производството му,
генераторът постига забележително нисък
комбиниран разход на гориво от 3,9 л/100
км. Макс.мощност е 83 к.с., върт. момент е
107 Нм при 2 800 оборота в минута.
12V хибридна система
Изключително леката полухибридна
система използва интегриран генератор
(Integrated Starter Generator), който
съдейства на двигателя при стартиране
и ускоряване на машината, и генерира
ток при регенеративното спиране.
Системата използва компактна, високо
производителна литиево-йонна батерия,
поставена под предната седалка.
Автоматичната Stop Start система позволява
плавно и тихо рестартиране на двигателя.

Забележителна стабилност
при шофиране
Благодарение на перфектната
настройка на окачването с IGNIS
се наслаждавате на максимално
удоволствие от шофирането.

Асистент при спускане при наклонен терен
(Hill Descent Control)
Когато автомобилът се движи надолу
по стръмен наклон и
Автоматично ограничение на
отнемането на газта не е
скоростта до 10 км/ч.
достатъчно, за да забави
автомобила, асистентът
при спускане при наклонен
терен автоматично усилва
спирачката и поддържа
превозното средство в
най-ниска скорост. Това
позволява на шофьора да се
концентрира върху управлението на
волана. (само за ALLGRIP AUTO)

Скоростни кутии
Grip Control System
Системата осигурява гладкото
стартиране на автомобила при
хлъзгава настилка
(сняг или кал). (само за ALLGRIP
AUTO)

Светлини "Изпрати ме до вкъщи"

Този SUV, освен ултра компактен, е и ултра грижовен. С
функция на светлените „Изпрати ме до вкъщи” той ще
освети пътя ти при отключване и заключване на автомобила.

4,7 m
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ОБОРУДВАНЕ

Активиране на
спирачните дискове

Въртящият момент се
предава към другите
колела

18.0°
20.0°

38.8°

5-степенна механична

Автоматична скоростна кутия CVT
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ЕДИН ЦВЯТ

Flame Orange Pearl Metallic (ZWD)

Neon Blue Metallic (ZWC)

Super Black Pearl Metallic (ZMV)

Pure White Pearl Metallic (ZVR)

Premium Silver Metallic (ZNC)

Mineral Gray Metallic (ZMW)

Fervent Red (ZNB)

Dual Camera Brake Support

(DCBS) е система за подпомагане на
спирачната дейност, чрез която новият IGNIS
вижда точно като теб. Двойната камера,
монтирана зад огледалото за обратно
виждане, засича превозни средства и
пешеходци. Системата има четири нива на
предупреждение. (само за GLX)
1. Предупреждение
Системата разпознава автомобила отпред и ако има опасност от
удар, предупреждава водача чрез звуков сигнал и светлина на
таблото, за да активира спирачките.
Предупреждение

Светлина

2. Автоматична светлина за спирачка и звуков сигнал
Ако системата засече вероятност за сблъсък, тя посочва
автоматична светлина за спирачка и подава звуков сигнал,
за да предупреди водача за необходимостта от натиск върху
спирачката.
Предупреждение

Автоматична
спирачка

Посочване

3. Спирачен асистент
Когато системата сканира автомобил отпред и вероятността за
сблъсък с него е голяма, тя автоматично увеличава спирачното
усилие, като по този начин помага да се избегне удърът или
Автоматична
намалява щетите. Предупреждение
спирачка
Светлина

4. Автоматична спирачка
Когато системата сканира автомобил отпред и вероятността
за сблъсък е неизбежна, тя автоматично задейства напълно
спирачката, за да избегне удара или да намали възможните щети.
Предупреждение

Светлина
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Rush Yellow Metallic (ZYK)

Усъвършенствани системи за твота максимална сигурност.

БЕЗОПАСНОСТ

Светлина

Speedy Blue Pearl Metallic (ZWG)

Посочване

Автоматична
спирачка

Система за предупреждение при смяна на лентата
на пътното платно
Когато превозното средство се движи със скорост над 60
км / ч, системата улавя смяната на лентите без включен
мигач и автоматично алармира чрез светлина на таблото и
вибрацията на волана. (само за GLX)
Απεικόνιση

Caravan Ivory Pearl Metallic (ZYL)

Tough Khaki Pearl Metallic (ZZL)

ДВА ЦВЯТА

Ένδειξη

Авариен стоп-сигнал

Аварийният стоп-сигнал работи, когато
спирачките се натиснат изведнъж,
докато автомобилът се движи с над
55 км/ч. В тези ситуации аварийните
светлини автоматично започват да
мигат бързо, предупреждавайки колите
назад за опасност. (само за GLX)

Flame Orange Pearl Metallic /
Super Black Pearl (CFK)

Neon Blue Metallic /
Super Black Pearl (CFJ)

Fervent Red /
Super Black Pearl (CFH)

Caravan Ivory Pearl Metallic /
Super Black Pearl (DWY)

Rush Yellow Metallic /
Super Black Pearl (C7B)

Tough Khaki Pearl Metallic /
Super Black Pearl (DWZ)

Удъропоглъщаща конструкция

IGNIS е оборудван с иновативна технология за тотален
ефективен контрол (Suzuki’s Total Effective Control
Technology), благодарение на която силата на удара се
разпределя равномерно.

6 въздушни възглавници

IGNIS има 6 въздушни възглавници
като стандартно оборудване: две
предни за водача и спътника да него,
две странични и тип „завеси”.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Dual Camera Brake Support системата не може да функционира правилно в определени
ситуации. Системата не може да бъде в състояние да предотврати сблъсък или да намали
щетите при удар в зависимост от външни фактори, като метеорологични условия, пътни
условия или други обстоятелства. Системата може да не работи пълноценно, когато
водачът упражнява несъобразен със ситуацията натиск върху волана или газта. Системата
има ограничения в сканирането на препятствия и контрола върху превозното средство.
Моля, не разчитайте на системата и винаги и карайте безопасно. Моля, не забравяйте
да прочетете упътването за употреба, тъй като то съдържа важна информация за вашата
безопасност. За допълнителна информация, моля свържете се с най-близкия до вас дилър
на Suzuki.

Pure White Pearl /
Super Black Pearl (CA1)

ЦВЕТОВЕ В ИНТЕРИОРА

Акценти на таблото, вратите и тапицерията в цвят СИН
за ZVR, ZNC, ZMV, ZWG, ZMW, CA1.

Акценти на таблото, вратите и тапицерията в цвят СРЕБРИСТ
за ZYL, ZYK, ZZL, ZNB, ZWD, ZWC, DWY, C7B, DWZ, CFH, CFK, CFJ.
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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
2WD
GL

ИНТЕРИОР
Осветление на тавана (3 позиции)
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 с хромирани
детайли
12V контакт в централната конзола с хромирани
детайли
Подпора за отпочиване на левия крак
Скоростен лост в черно със сребристи детайли
Бутон на ръчната спирачка в цвят
Вътрешни дръжки на вратите в син
или сребрист цвят*1
Централна конзола в син или сребрист цвят*1
Вътрешна тапицерия на вратите в черно
Регулиране на височината на седалката на водача
Джоб на гърба на облегалката на предната седалка
Тапицерия на седалките с детайли в син или
сребрист цвят*1
Делима задна облегалка (60:40)



GL

GL+

GLX
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/-
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хром

хром
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Осветление на таблото
Кожена тапицерия на волана

Индикация за препоръчителната скорост (за МТ)

/



Делима задна облегалка (50:50)
Подглавници на задните седалки (2)

GLX



Подглавници на задните седалки (3)
Задни седалки с плъзгаща функция

GL+

4WD (ALLGRIP AUTO)

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Електрически усилвател на волана
3-лъчев волан с регулиране на височината





-

-













Индикация за избраната
скорост (за CVT)
Индикация за средната
скорост
МултиЦифров часовник
информационен
Индикация за външната
дисплей
температура
Индикация за енергия
Индикация за разхода на
гориво (моментен / среден)
Индикация за ниско налягане
в гумите
Напомняне за отворена врата
Напомняне за смяна на маслото
Декоративни пръстени на вентилационните изходи
в цвят
Оборотомер
Напомняне за включване на светлини и стартиране
на двигателя
Напомняне със светлина за непоставени задни
колани
Напомняне със светлина и звук за непоставени
колани на водача и пътника отпред
Индикация за ниско ниво на гориво

Двигател












Задвижване



РАЗМЕРИ



Дължина

(мм)



Широчина

(мм)

Височина

(мм)





-

-













-

-

-





































Радиус на завиване *1













Клиренс













ДВИГАТЕЛ













Брой цилиндри

4













Брой клапани

16




















-

-





сребрист сребрист сребрист сребрист сребрист сребрист

Максимален въртящ момент

(нм/об.мин.)



















СКОРОСТНА КУТИЯ













Предаване тип



Тонирани задни стъкла с допълнителен процент

-





-





Dual Camera Brake Support



























Система за предупреждение при смяна на лентата
на пътното платно
Система за предупреждение за отклонение на
автомобила





-

-

































Стоманени джанти с тасове (175/65R15)



-

-



-

-

Алуминиеви джанти (175/60R16)

-





-





Комплект за ремонт на гуми
LED светлини
LED стоп светлини
Автоматично регулиране на обсега на предните
фарове
Предни фарове за мъгла
Дневни светлини
Светлини 'Изпрати ме до вкъщи'
Предни чистачки с две скорости и интервал
Задна чистачка с пръскалка
Отопляемо задно стъкло
КОМФОРТ
Електрически предни прозорци





































Електрически задни прозорци

-

-



-

-



Централно заключване с дистанционно управление
Система за безключов достъп и стартиране на
автомобила (Keyless Push Start)













-

-



-

-



Климатик





-





-

Климатроник

-

-



-

-



Поленов филтър
Cruise Control система с ограничение на скоростта
от волана
Радио / CD / MP3 с управление от волана, 4
тонколонки
7” тъч дисплей с връзка към смартфон и камера
за задно виждане













































































































-

-



-

-





-

-



-

-



-



-

-

-



-

-

Bluetooth*2 система с управление от волана
Електрически регулируеми външни огледала

























Отопляеми външни огледала

-

























Навигационна система
Колонки тип "пищялки" (2)

Отопляеми предни седалки








Автоматични светлини









CVT автоматична скоростна кутия *3

-

-

-

-

Изведени на волана планки за механична смяна
на предавките (за CVT)

-

-

-

-
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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®*3 с
Traction Control













Grip Control система

Система за избягване на нежелана промяна на
скоростта*5
Странични греди за безопасност
Асистент при потегляне при наклон (Hill Ηold)
Асистент при спускане при наклон (Hill Descent
Control)

13.0
107/2.800

Вид впръскване

Предавателни
отношения

Многоточково впръскване
5MT

CVT

5MT

1-ва

3.545

2-ра

1.904

4,006-0,550

1.904

3-та

1.240

(Ниско: 4,006-1,001

1.240

4-та

0.914

Високо: 2,200-0,550)

0.914

5-та

0.717

задна

3.272

3.771

3.272

4.294

3.757

4.470

Крайно предавателно число

Въздушна възглавница за водача и пътника до
него

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

83/6.000







73,0×71,5





1,197

(мм)





-

(куб.см.)

Диаметър по ход

(к.с./об.мин.)





Работен обем

Максимална мощност



-

K12D

Степен на сгъстяване

БЕЗОПАСНОСТ
Хибридна система 12V
Автоматична Stop Start система

Външни огледала в цвета на купето
Предна решетка с хромирани декоративни
елементи
Брони в цвета на купето

180







(мм)







1,460
4.7







1,470

(м)







(мм)







отзад







2,435





1,690
1,605
1,460







3,700
1.660 (GL) / 1.690 (GL+, GLX)

(мм)







4WD (ALLGRIP AUTO)

отпред (мм)





Външни огледала с вградени мигачи

Следа





Дръжки на вратите в цвета на купето

Междуосие





Защитни вежди на калниците

2WD

Тип

Ръкохватка за пътници
Покривало на багажното отделение
ЕКСТЕРИОР
Тонирани стъкла
Релси на покрива

Бензин
1.2 DUALJET + HYBRID



3.545

0.717

ЕКОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Стандарт за вредни емисии

Euro 6d

градски режим
Разход на гориво

























Емисии CO2*

-

-

-







СКОРОСТ













(л/100км)

4.2

4.6

4.4

извънградски режим (л/100км)

3.8

4.1

4.1

комбиниран режим

(л/100км)

3.9

4.3

4.2

(гр/км)

89

97

95

(км/ч)

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





























































-

-

-

























Гуми





ТЕГЛО

165

155

165

12.7

12.4

12.8

ШАСИ

-

Управление на кормилна рейка

Спирачки

Окачване

Електрически усилвател

предни

Дискови вентилирани

задни

Барабанни

предно

MacPherson

задно

Торсионна греда

175/65R15 (GL), 175/60R16 (GL+, GLX)

-

-

-



Система за следене на налягането в гумите (TPMS)













Собствено тегло

(кг)

Имобилайзер
Безопасни (чупещи се) педали













Общо

(кг)













КАПАЦИТЕТ

Основно оборудване
Опция - Не се предлага
				
*1 В зависимост от цвета на купето.				
*2 Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc.
*3 Предлага се само във версиите с 2WD в нива GL + и GLX.		
*4 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.
*5 Предлага се само във версиите с 2WD в нива GL + и GLX в
комбинация със CVT скоростна кутия.				
				
				
ΜΤ: Механична скоростна кутия, CVT: Автоматична скоростна кутия		
		
Оборудването може да варира на различните пазари. Suzuki България
си запазва правото да променя съдържанието без предварително
известие.

Мост с триточково захващане

Места

860 / 895

890 / 925

910 / 940

1,330
5 (с фиксирана задна седалка) / 4 (с плъзгащи задни седалки)



Обем на
багажника*1

с изправена задна седалка
(измерване VDA)
(л)

267 / 260

227 / 204

със сгъната задна седалка
(измерване VDA)
(л)

501 / 514

463 / 490

(л)

1.097 / 1.100

1.056 / 1.086

(л)

32

30

максимален обем
Резервоар

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

1.460

2WD:1.470
4WD:1.460

2.435
3.700

2WD: 1.660
4WD: 1.690

1.2 DUALJET + HYBRID

1.595

ОБОРУДВАНЕ

(mm)

11

М И Р К АТ О ОД - 0 4 / 2 0 2 0

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.

