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2

HYBRID
מידות

3,845מ"מאורך
1,735מ"מרוחב
1,495מ"מגובה

2,450מ"מבסיס גלגלים
4.8מ"מרדיוס סיבוב מינמלי

120מ"ממרווח גחון
מידות-נפח

5מספר מקומות ישיבה

נפח תא מטען *2 
556ליטרמושב אחורי מקופל
242ליטרמושב אחורי מורם

37ליטרמיכל דלק
מנוע
K12Dדגם

4מספר צילנדרים
16שסתומים

1,197סמ"קנפח
13יחס דחיסה

83/6,000סל"ד\כ"סהספק
10.9/2,800סל"ד\קג"ממומנט

הזרקה רב נקודתיתהזנת דלק- בנזין
מנוע חשמלי

WA068דגם

TRACTION MOTOR & GENERATORמערכת

2.3KWמקסימום תפוקה

תיבת הילוכים
אוטומטית 6+1סוג

*2 - נמדד בשיטת VDA*1 - על פי נתוני היצרן
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HYBRID

*2 - נמדד בשיטת VDA*1 - על פי נתוני היצרן

אוטומטיתידנית

GLXGLXרמת גימור

שלדה ומתלים

מסרק ומוט משונןהגה כוח

בלמים
דיסק מאווררקדמיים 

דיסקאחוריים

מתלים
מקפרסוןקדמיים 

קפיץ ספירלי ומוט מייצבאחוריים

185/55R16צמיגים

משקולות

935 / 875956/ 921ק"גמשקל עצמי )מינימום/כולל כל האופציות(

1,3651,375ק"גמשקל כולל

ביצועים

165175קמ"שמהירות מירבית

13.112.2 שניותתאוצה מירבית מ0-100 קמ"ש *1

צריכת דלק

EURO 6EURO 6מנוע בנזין מותאם לתקן פליטה

20.018.5משולב                               ק"מ\ליטרצריכת דלק לפי נתוני יצרן
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HYBRID
אוט'ידנית

GLXGLXרמת גימור

שלדה-צמיגים וגלגלים
++++185/55R16חישוקי אלומניום

++++T135/70R15גלגל רזרבי מוקטן מפלדה-מוגבל למהירות 80 קמ"ש ולשימוש זמני בלבד
חיצוני

++++קדמי-בצבע הרכב      אחורי-שחור שקועידיות דלתות
++++אלקטרומגנטיתפתיחת תא מטען

שחורשחורגריל קדמי 
ראות

++++הדלקת אורות אוטומוטית
++++נורות LEDפנסים ראשיים

GUIDE ME LIGHT FUNCTION תאורת ליווי אל הרכב ומהרכב++++

פנסי ערפל
++++קדמי
++++אחורי

+      +      ++בצבע הרכבפגושים קדמיים ואחוריים
++++חלונות כהים )בדלתות אחוריות ובחלון אחורי(

מגבים
++++מגבים קדמיים שתי מהירויות,השהייה משתנה ומתז

++++מגב אחורי מהירות אחת, השהייה ומתז
++++מפשיר אדים-בשמשה אחורית

מראות צד

++++בצבע הרכב
++++בעלות כיוונון חשמלי

++++קיפול חשמלי
++++פנסי איתות מובנים במראות צד

++++מראה פנימית יום\לילה-לשדה ראייה אחורי
גלגל הגה ולוח מחוונים

גלגל הגה-3 זרועות

++++ציפוי עור
++++בקרת שליטה מההגה למערכת שמע

בקרת שליטה מההגה למערכת בקרת שיוט אדפטיבית + 
++++הגבלת מהירות

++++בקרת שליטה מההגה "תפעול טלפון בידיים חופשיות"
++++הגה כוח

++++כוונון גובה ועומק לגלגל הגה
++++מנופים להעברת הילוכים
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HYBRID
אוט'ידנית

GLXGLXרמת גימור

תצוגת מידע בלוח מחוונים במסך LCD 4.2 אינץ צבעוני 

++++שעון דיגיטלי

++++מד סיבובי מנוע

++++מד טמפרטורה חיצונית

++++מד צריכת דלק

++++מד טווח נסיעה )משוער(

++--מצב הילוך

++++מהירות ממוצעת

SHVS מחוון מערכת היברידית++++
++++זמזםהתראה לפנסים דולקים והוצאת מפתח
++++מחוון בלוח שעונים וזמזםהתראה לאי חגירת חגורת בטיחות נהג

++++מחוון בלוח שעונים וזמזםהתראה לאי חגירת חגורת בטיחות לנוסע ליד הנהג
++++מחוון בלוח שעונים וזמזםהתראה לחגורת בטיחות אחורית

++++מחוון בלוח שעוניםהתראה לדלת פתוחה
++++מחוון בלוח שעוניםהתראת מפלס דלק נמוך

++++מחוון בלוח שעוניםהתראה להחלפת שמן מנוע
נוחות

חלונות חשמל
++++קדמיים

++++אחוריים
++++כולל מתג שליטה לנהגנעילה מרכזית

++++כולל חיווי פנסיםשלט לנעילת הדלתות
++++לחצן התנעה וכניסה לרכב- ללא מפתח

++++בקרת אקלים דיגיטלית עם אפשרות לכיוון טמפרטורה
++++חימום

++++מסנן למערכת בקרת האקלים

MP3 /מערכת רדיו דיסק

++++בקרת שליטה מההגה

4444רמקולים

2222טוויטרים

++++דיבורית ®Bluetooth שליטה מההגה

USB+AUX קונסולה מרכזית חלק תחתוןחיבור++++

++++בקרת שיוט
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HYBRID
אוט'ידנית

GLXGLXרמת גימור

אבזור פנימי

++++תאורת פנים קדמית)3 מצבים(תאורת פנים

++++בצבע כסוףפס קישוט פנל קדמי+דלתות קדמיות

מגיני שמש לנהג ולנוסע
++++עם מראות איפור

++++עם מחזיק מסמכים

ידית אחיזה
++++לנוסע ליד הנהג

++++מושב אחורי-2 ידיות

++++קדמי-2 אחורי-2מחזיקי בקבוקים )בדלתות הרכב(

++++קדמי-1 אחורי-1מחזיקי כוסות

++++שחורידית הילוכים

AUX שקע + USB 12+ שקעV  קונסולה מרכזית תחתונהשקע שירות++++

++++פתיחת תא דלק-מתא הנוסעים

++++ציפוי כרוםידיות דלתות פנימיות

++++מאפרה

מושבים

מושבים קדמיים
++++כיוון גובה מושב-לנהג 

++++כיס אחסון בגב המושב שליד הנהג

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

++++3 משענות ראש

++++בדריפוד מושבים
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HYBRID

Daimler AG הוא סימן מסחרי רשום של ESP®*1 *
מקרא:   כולל:    ++     לא כולל:    --

אוט'ידנית
GLXGLXרמת גימור

אזור המטען
++++כיסוי אזור המטען
++++תאורת תא מטען

בטיחות ובטחון
++++ACC – בקרת שיוט אדפטיבית

++++DSBS – מערכת מתקדמת מבוססת מצלמה ומד טווח לייזר להתראת מרחק ובלימה אקטיבית
++++BSM – התראה על עצם ב"שטח מת"

++++RCTA - התראה על תנועה חוצה מאחור
++++התראה ותיקון סטיה מנתיב

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

SRS זוג כריות אוויר צידיות- קדמיות++++
SRS  זוג כריות אוויר- מסוג וילון++++

חגורות בטיחות
++++קדמיות: 3 נקודות עיגון, כולל קדם מותחן, מגביל כוח וכיוון גובה

++++אחוריות: 3 נקודות עיגון, כולל קדם מותחן לחגורה ימנית ולחגורה שמאלית
ISOFIX 2 נקודות עיגון לכסא תינוק מסוגX++++

++++3X עיגון קשירה למושב תינוק
++++מנגנון הגנה מפני פתיחת דלתות אחוריות לילדים

++++קורות הגנה בדלת
++++מערכת ABS למניעת נעילת גלגלים
++++מערכת EBD לחלוקת עומסי בלימה

++++ELECTRONIC STABILITY PROGRAM) ESP®*1( מערכת בקרת יציבות אלקטרונית
++++HILL HOLD CONTROL - עזר לזינוק בעלייה 

++++BRAKE ASSIST FUNCTION - מערכת עזר לבלימת חירום
++++DRL LED - פנסי חזית לנסיעה באור יום 
++++TPMS- מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים

++++נעילת שילוב- תיבת הילוכים אוטומטית
++++אחורייםחיישני חניה

++++מערכת קריסת הדוושות
++++פנס בלימה אחורי מוגבה בדלת אחורית

ENGINE AUTO STOP START SYSTEM++++
++++אימובילייזר

 Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc   2 *
** אפשרויות החיבור של המכשירים הסלולריים למערכת המולטימדיה אינן באחריות יבואן הרכב או יצרן הרכב אלא תלויות במכשירים הסלולריים ובאפליקציות הזמינות בהם. לכן מוצע לבדוק     

מערכת המולטימדיה המותקנת ברכב הינה בהתאם לדגם המופיע בהזמנת הרכב    מראש את אפשרויות החיבור של המכשירים הסלולריים למערכת המולטימדיה.



ברוכים הבאים לסוזוקי, בחירה חכמה 
כלקוחות סוזוקי, נשמח לעמוד לשירותכם ולעדכן אתכם

על השקות ואירועים, מבצעים ועדכונים
 נעים להכיר! 

מכוניות סוזוקי משווקות בישראל על ידי קבוצת מכשירי תנועה -
היבואן הרשמי כבר למעלה מ-30 שנה. 

www.suzuki.co.il | *9955 |  אריה שנקר 13, ראשל”צ

זמינות פרטי הציוד התקניים והאופציונליים תלויה בשווקים השונים. ברר בסוכנות, מאחר שהמפרטים והאיורים עשויים להתייחס לדגמים שאינם זמינים במדינתך. חברת SUZUKI MOTOR CORPORATION שומרת על הזכות לשנות 
ללא הודעה מוקדמת, מחירים, צבעים, חומרים, ציוד, מפרטים ודגמים, וכן להפסיק לייצר דגמים. כל הצילומים המופיעים בקטלוג זה מובאים ברשות של הגורמים המתאימים. תמונות של כלי רכב ללא מספרי רישוי הנעים 
בדרכים ציבוריות, התקבלו מצילומים שעברו עיבוד גרפי. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מגורמים שונים, לרבות תנאי הדרך, תחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה, ועל כן יכולה להיות 

גבוהה ביחס לנתוני המעבדה. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.
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דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
151413121110987654321 זיהום מזעריזיהום מרבי

WLTP על פי שיטת (EU) 2017/1151 & (EU) 2018/1832AP נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. על פי תקן *
 **הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

6 כריות אויר
● מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

● מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
✖ מערכת לבלימה אוטומטית מפני הולכי רגל ודו גלגלי

● בקרת שיוט אדפטיבית
● מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

✖ בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
● חיישני חגורת בטיחות קדמיים + אחוריים

● התראה על עייפות נהג
)ISA( בקרת מהירות חכמה ✖
✖ התרעת השארת ילדים ברכב

מקרא:
● מערכת מותקנת בדגם הרכב

❍ מערכת אופציונאלית להתקנה
✖ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:
רמת האבזור דגםקוד דגם 

הבטיחותי 
SW77166סוויפט היבריד ידני

SW7726/7/8/96סוויפט היבריד אוטו׳
רמת 

בטיחות 
נמוכה

רמת 
בטיחות 

876543210גבוהה

דרגת זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*דגם
דרגה 5.03משולבסוויפט היבריד ידני

דרגה 5.43משולבסוויפט היבריד אוטו׳

אריה שנקר 13 , ראשל"צ *9955
לפרטים נוספים:

suzuki.co.il


