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מידות
3,600מ"מאורך
1,600מ"מרוחב
1,540מ"מגובה

2,425מ"מבסיס גלגלים
4.7מ‘רדיוס סיבוב מינימלי

145מ"ממרווח גחון
מידות- נפח

5מספר מקומות ישיבה
726ליטרמושב אחורי מקופלנפח תא מטען **

254ליטרמושב אחורי מורם
35ליטרמיכל דלק

מנוע
K10Bדגם

3מספר צילינדרים
12שסתומים

998סמ"קנפח 
11.0יחס דחיסה

6,000/ 67.9סל"ד / כ"סהספק
3,500/ 9.18סל"ד / קג"ממומנט

הזרקה רב נקודתיתהזנת דלק
תיבת הילוכים

אוטומטית *ידנית 1 + 5סוג

יחסי העברה

13.5453.545
21.9041.904
31.2801.280
40.9660.906
50.7830.696

3.2723.272אחורי
3.6504.294סופי

אוטומטית *ידנית
GLXGLX רמת גימור

שילדה ומתלים
מסרק ומוט משונןהגה כוח

דיסק מאוררקדמייםבלמים
תוףאחוריים

מקפרסוןקדמייםמתלים
קפיץ ספירלי עם מוט מייצבאחוריים

165/65R14צמיגים
משקולות

835840ק"גמשקל עצמי
1,260ק"גמשקל כולל
צריכת דלק

EURO 6EURO 6מנוע בנזין מותאם לתקן פליטה

צריכת דלק על פי נתוני יצרן
19.618.8ק"מ / ליטרעירוני

27.027.0ק"מ / ליטרבין עירוני
23.223.2ק"מ / ליטרממוצע

  VDA נמדד בשיטת ** *אלקטרונית   
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מפרט טכני
אוטומטית * ידנית

GLX GLXרמת גימור
שלדה- צמיגים וגלגלים

++165/65R14חישוקי אלומיניום
++T105/70D14גלגל רזרבי מוקטן מפלדה- מוגבל מהירות )80 קמ"ש( ולשימוש זמני בלבד

חיצוני
++בצבע הרכב ידייות דלתות

++שחור עם עיטור כרום גריל קדמי
ראות

++הלוגן מולטירפלקטורפנסים ראשיים
++כיוונון גובה לפנסים ראשיים - ידני

++קדמיים פנסי ערפל
++אחורי

++מגבים קדמיים: שתי מהירויות, השהייה קבועה ומתזמגבים
++מגב אחורי: מהירות אחת ומתז

++מפשיר אדים- בשמשה אחורית
++בצבע הרכב מראות צד

++בעלות כוונון חשמלי
++מראה פנימית יום/לילה- לשדה ראייה אחורי

גלגל הגה ולוח מחוונים

++כוונון גובה גלגל הגה- 3 זרועות
++בקרת שליטה מההגה - תפעול טלפון “בידיים חופשיות" 

++הגה כוח
++מד סיבוב מנוע

תצוגת מידע בלוח מחוונים

++שעון דיגיטלי 
++מד טמפרטורה  - חיצונית

++מד צריכת דלק
++מד טווח נסיעה )משוער(

+-מצב הילוך
++זמזםהתראה לפנסים דולקים והוצאת מפתח

++מחוון בלוח שעונים וזמזםהתראה לאי חגורת בטיחות נהג
++מחוון בלוח שעונים וזמזםהתראה לאי חגורת בטיחות לנוסע ליד הנהג

++מחוון בלוח שעוניםהתראת דלת פתוחה
++מחוון בלוח שעוניםהתראת מפלס דלק נמוך

נוחות

++קדמייםחלונות חשמל
++אחוריים

++כולל מתג שליטה - לנהגנעילה מרכזית
++כולל חיווי פנסים שלט לנעילת הדלתות

++מכאנימזגן מקורי
++חימום

++מסנן חלקיקים
 BLUETOOTh® 1* -ו MP3 / רמקולים - 4 מערכת אודיו דיסק++

++אנטנה  
USB קונסוטלה מרכזית - חלק תחתוןחיבור++

 BLUETOOTh® iS A REGiSTERED TRADEMARK Of BLUETOOTh SiG, inc.1*
*אלקטרונית  
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מפרט טכני
אוטומטית * ידנית

GLX GLXרמת גימור
אבזור פנימי
++תאורת פנים תא הנוסעים ) שלושה מצבים ( תאורת פנים
++עם מראת איפור - לנהגמגיני שמש

++עם מחזיק כרטיסים - לנהג 
++לנוסע ליד הנהגידיות אחיזה

++מושב אחורי - שתי ידיות
++קדמי - 1, אחורי - 3 מחזיקי כוס ובקבוק 

12V קונסולה מרכזית תחתונהשקע שרות++
++פתיחת תא דלק- מתא הנוסעים

++ידיות דלתות פנימיות
++מאפרה
מושבים

++כיוון גובה מושב - לנהג מושבים קדמיים
++כיס אחסון - בגב המושב שליד הנהג

++מושב קיפול אחד - מתפצל 40:60מושבים אחוריים
אזור המטען

++כיסוי אזור המטען
++1Xוו עיגון לשקית קניות

בטיחות ובטחון
++מערכת MOBiLEYE - מערכת מתקדמת להתרעה בפני תאונות

SRS זוג כריות אוויר- קדמיות++
++אפשרות לנטרול כרית אוויר קדמית - לנוסע ליד הנהג

SRS משולבות במושבים הקדמיים זוג כריות אוויר צידיות- מסוג++
SRS  זוג כריות אוויר- מסוג וילון++

++קדמיות: 3 נקודות עיגון, כולל קדם מותחן ומגביל כוחחגורות בטיחות
++אחוריות: 3 נקודות עיגון

iSOfiX 2נקודות עיגון לכסא תינוק מסוגX++
++2Xעיגון קשירה למושב תינוק

++מנגנון הגנה מפני פתיחת דלתות אחוריות לילדים
++מערכת ABS למניעת נעילת גלגלים

++ **®ELEcTROnic STABiLiTY PROGRAM( ESP( מערכת בקרת יציבות אלקטרונית
+--hiLL hOLD cOnTROL AT- בקרת זינוק בעליה

++BRAKE ASSiST fUncTiOn- סייען בלימה
++DRL - פנסי חזית לנסיעה באור יום 

++TPMS- מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים
++פנס בלימה אחורי מוגבה

++אימובילייזר
מקרא:   כולל:  +     לא כולל:  -

 *אלקטרונית
 DAiMLER AG הוא סימן מסחרי רשום של ESP**

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים מעת לעת ללא הודעה מוקדמת,  התמונה להמחשה בלבד, ט.ל.ח.
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דרגת זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

דרגה 3.72בינעירוני5.1עירוניסלריו 1.0 ל׳ ידני

דרגה 3.93בינעירוני5.2עירוניסלריו 1.0 ל׳ אוטו׳

דרגת זיהום אויר מרכב מנועי**
151413121110987654321

(EC) No 715/2007 & (EU) No 136/2014W נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן   *
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

suzuki.co.il לפרטים 9955*
נוספים:

מערכת 
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