OSVOJITE VSAK
KOTIČEK SVETA
Osvobodite svoja čutila – kjerkoli in kadarkoli
– s pravim pustolovcem. SX4 S-CROSS je
utelešenje neomejenih pričakovanj na štirih
kolesih. Nudi čisti užitek v vožnji na vseh
podlagah, zmogljivosti nove generacije ter
prenovljen, privlačen in izjemno drzen videz.
Kamorkoli vas odpelje vaša domišljija, bo z
SX4 S-CROSS-om vsaka izbrana smer
popolna. Izberite svojo pot.

OBVLADAJTE
IZZIVE ŽIVLJENJA
Opravite vsakodnevne naloge z lahkoto – na
krovu dovršenega večnamenskega križanca
(crossover). SX4 S-CROSS zadovoljuje
sleherno potrebo sodobnega življenja.
Zagotavlja funkcionalno fleksibilnost,
prostornost, udobje in SUV slog za
suverenost v mestni džungli. Ne glede na
izzive življenja, je SX4 S-CROSS nedvomno
odličen izbor. Izberite svojo pot.

DIZAJN ODSEVA
ZNAČAJ
Videz, ki ustvarja neizmerno željo po
pustolovščini. SX4 S-CROSS ponosno
izžareva svoj pogum in samozavest. Odkrijte
dizajn, ki odseva značaj doraslega križanca
(crossover) z novim mišičastim sprednjim
delom, drznim SUV slogom in odličnimi
notranjimi vrednotami. Pravi rojeni
raziskovalec. Poln dinamike in moči.

ZMOGLJIVOST NA
VSEH PODLAGAH
SX4 S-CROSS vedno zagotavlja dober oprijem
na vseh podlagah. Izzovite vsestranskega in
vsevremenskega križanca, ki ga poganjajo
legendarni Suzukijevi SUV geni. Začutite
zaupanje, vzbujeno z lahkotnim užitkom v
vožnji. Odličen spremljevalec na dolgih
poteh, ki dviguje meje okretnosti in
učinkovitosti.
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PANORAMSKA STREHA (serijsko ELEGANCE TOP)

Pripravite se na dih jemajoč pogled: panoramska streha z dvojnim pomičnim steklom omogoča ogromno
odprte površine – ves prostor, ki ga potrebujete, da vaša domišljija zavlada nebu. Podnevi ali ponoči, iz
katerega koli sedeža v avtu, naj vas razgled navdihne za nove avanture.

DINAMIČEN SPREDNJI DEL

Zazrite se v močan in odločen obraz. Drzna maska je glavni pečat novega dizajna z robustnim SUV značajem.
Impresivna rešetka na sprednjem delu vizualno dviguje konico pokrova motorja – izkazuje dinamično moč,
skupaj z novimi ščitniki odbijača in LED žarometi, ki vizualno dvigajo spodnje linije vozila.
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1 LED žarometi z LED dnevnimi lučmi
Tridimenzionalno zasnovani, visoko zmogljivi
žarometi poudarjajo dinamičen videz vozila.
Pozicijske luči imajo energijsko varčne LED
žarnice in delujejo kot dnevne luči.
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2 LED zadnje luči
Tanjša, aerodinamična oblika novih LED zadnjih
luči dodaja ostrejšo podobo zadnjemu delu vozila.
3

3 Sprednji meglenki
Meglenki s kromiranimi dodatki poudarjata
usklajen videz z energetskimi linijami žarometov.
4 Aerodinamični vzvratni ogledali
(PREMIUM in ELEGANCE)

Oblikovani za nizek zračni upor, nizko raven
hrupa vetra in zelo ekonomično porabo goriva,
z vgrajenimi smerniki.
4

8 Tempomat in omejevalnik hitrosti
Tempomat ohranja hitrosti, ki jo nastavi voznik.
Omejevalnik hitrosti skrbi, da vozilo ne preseže nastavljene
hitrosti.
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5 Integrirani strešni letvi
Strešni letvi združujeta ostre linije in
aerodinamično zasnovo nove podobe vozila.
6 Dizajn armaturne plošče
Tekoče linije, nova oblika volana in visoko
kakovostni materiali v vsaki podrobnosti: vstopite
v SX4 S-CROSS in začutite dinamiko gibanja.
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10 Vrhunski kakovostni usnjeni sedeži

7 Prilagoditev volana po višini in globini
Vsak voznik, ne glede na njegovo velikost, si
lahko nastavi ustrezen položaj volana.
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9 Ogrevanje sprednjih sedežev (PREMIUM in ELEGANCE)
Gretje sedalne površine in naslonjala sedeža povečuje
udobje voznika in sovoznika. Možni
sta dve stopnji moči gretja.
(serijsko ELEGANCE TOP)

Sedenje v SX4 S-CROSS na udobnih sedežih z odlično
oporo, prefinjenimi šivi in luksuznim usnjenim
oblazinjenjem* nudi pravi užitek. *Nekateri deli usnjenega
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oblazinjenja so umetni.

12
36 mm

40 mm

11 Nastavljiv zadnji sedež (PREMIUM in ELEGANCE)
Zadnji sedež je mogoče nastaviti v dveh različnih kotih.
Prvi za večjo sprostitev, drugi za večji prtljažni prostor.
12 Odlična vidljivost
Stranski ogledali sta nameščeni na ramenih vrat
za povečano voznikovo vidno polje.

6 Novi 1.4 BOOSTERJET
1.4-litrski turbomotor reagira z izjemno močjo in vrhunsko ekonomičnostjo
porabe goriva v vseh pogojih. Prav tako zagotavlja takojšen pospešek za bolj
prožno vožnjo ter veliko navora na avtocestah in strmih vzponih.

NOVI BOOSTERJET MOTOR

7 Sistem START & STOP
Sistem ugasne motor, ko se vozilo ustavi (npr. pred semaforjem) in tako varčuje
z gorivom ter pomaga pri omejevanju emisij izpušnih plinov in hrupa motorja.

Izvabite največ: SX4 S-CROSS ponuja pod privlačnimi linijami
motornega pokrova novi turbo motor z direktnim vbrizgom, ki je
zasnovan s prizadevanjem po največji energijski učinkovitosti. Ne
glede na pogoje, se z BOOSTERJET motorjem lahko vedno zanesete
na izboljšano ekonomičnost porabe goriva, združeno z izjemno
okretno zmogljivostjo.

8 Visoko zmogljiv sistem vzmetenja
Sistem vzmetenja je prilagojen evropskim cestam, da zagotavlja najboljšo
možno kombinacijo užitka v vožnji, netežavnega upravljanja, udobja in tišine.
6

1

48-12V DC/DC pretvornik

2 Nadzorovano dodajanje navora
Nadzorovano dodajanje navora okrepi
pospeševanje s takojšnjim dodajanjem
navora elektromotorja navoru motorja
(MNZ) in s tem izravna zakasnjen odziv
motorja.

2

Navor na željo voznika
((= dejanski navor motorja + navor ISG)
Dejanski navor motorja

Nadzorovano dodajanje navora

3 Povečanje navora
Povečanje navora olajša pospeševanje z
dodajanjem navora elektromotorja
3
navoru motorja (MNZ), dokler se ne
vklopi turbo polnilnik.
4 Električni motor ohranja motor
(MNZ) v prostem teku
Ko je ob zaviranju pedal sklopke
pritisnjen, elektromotor ohranja motor
(MNZ) v prostem teku in s tem zmanjša
4
porabo goriva. Ker se prosti tek vzdržuje,
lahko vozilo ponovno pospeši na
zahtevo voznika.

48V litij-ionska
baterija

48V ISG

7

Navor (Nm) na ročični gredi

Čas

8

Navor (Nm) na ročični gredi

Povečanje navora
Navor na željo voznika
((= dejanski navor motorja + navor ISG)
Dejanski navor motorja
Vrtljaji na minuto

Pritisk na stopalko sklopke
Ponovno pospeševanje
Nižanje obratov motorja
do nivoja prostega teka

5
Električni motor ohranja motor
(MNZ) v prostem teku

1 48V SHVS blagi hibridni sistem
Novi 48V SHVS blagi hibridni sistem je sestavljen iz 48V ISG (integriranega
zaganjalnika) s funkcijo elektromotorja, 48V litij-ionske baterije in 48-12V DC/
DC pretvornika. Z večjo napajalno napetostjo kot običajen 12V, se poveča tako
zmožnost večje regeneracije energije pri zaviranju, kot tudi asistenca
elektromotorja motorju (MNZ), kar zmanjša porabo goriva in izboljša vozne
zmogljivosti. Medtem, ko hibridni sistem daje prednost nižji porabi goriva v
običajnih voznih razmerah, lahko sistem dodaja navor elektromotorja navoru
motorja (MNZ) z uporabo katere koli od dveh funkcij (nadzorovano dodajanje
navora ali povečanje navora), ko presodi, da želi voznik hiter pospešek. Poleg
tega elektromotor prestavi motor (MNZ) v stanje prostega teka in odpravi
porabo goriva med zaviranjem ter s tem poveča učinkovitost porabe goriva. *
* Elektromotor ne prestavi motorja (MNZ) v stanje prostega teka, ko je klimatska naprava v uporabi in je nivo energije
akumulatorja na informacijskem prikazovalniku »3« ali manj.
Opomba: (MNZ) Motor z notranjim zgorevanjem
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Vrtljaji motorja na minuto

Prestave so prestavljene v
nevtralni položaj in pedalo
sklopke je sproščeno

Trenutek, ko
pritisnete stopalko
za plin

Motor se samodejno izklopi
Čas
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5 6-stopenjski ročni menjalnik
Optimizirana prestavna razmerja
povečujejo prihranek goriva in
dinamične zmogljivosti, medtem ko je
bila dodana protiutež, za boljši občutek
prestavljanja. Poleg tega povečana
togost ohišja menjalnika duši hrup in
vibracije.

Visokonatezno jeklo
440 MPa
590 MPa
780 MPa
980 MPa
1500 MPa

10 Toga in lahka karoserija
Karoserija je toga in lahka, zahvaljujoč
učinkoviti uporabi visokonateznega
jekla. Pomaga pri stabilnosti in
ekonomičnosti porabe goriva.

9 Izvrstna aerodinamičnost
Rezultat računalniško podprtega inženirstva in preizkusov v vetrovniku je
aerodinamika, ki je uspešno dvignila ekonomičnost porabe goriva. SX4 S-CROSS
ima izjemno aerodinamiko za križanca.

POVEZAVA PAMETNEGA TELEFONA
Z VEČINFORMACIJSKIM ZASLONOM

3 Samodejni vklop in izklop brisalcev ter luči
Brisalci se samodejno zaženejo, ko zaznajo kaplje. Hitrost
delovanja prilagajajo obsegu padavin in hitrosti vozila.
Žarometi in zadnje luči se samodejno vklopijo in izklopijo v
skladu s svetlobo v okolici.

Izberite svojo destinacijo potovanja in uživajte v vsaki minuti svoje poti: 7-palčni zaslon
na dotik omogoča intuitivno delovanje multimedijskih funkcij, vključno z avtoradiem,
prostoročnim telefoniranjem, navigacijo (ELEGANCE) in povezavo s pametnim telefonom.
Izbirate lahko med štirimi glavnimi načini delovanja – Poslušaj, Kliči, Vozi in Poveži.

3
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1 Multimedijska naprava, povezljiva s pametnim
telefonom (PREMIUM in ELEGANCE)
7-palčni zaslon na dotik omogoča intuitivno delovanje
multimedijskih funkcij, vključno z avtoradiem, prostoročnim
telefoniranjem, navigacijo (serijsko v opremi ELEGANCE) in
povezavo s pametnim telefonom. Izbirate lahko med štirimi
glavnimi načini delovanja – Poslušaj, Kliči, Vozi in Poveži.
Povezava pametnega telefona z multimedijsko napravo
podpira uporabo sistemov Apple CarPlay, Android Auto™ in
MirrorLink™.* S povezavo kompatibilnega iPhona prek USB
1
vmesnika vam Apple CarPlay omogoča opravljanje
telefonskih klicev, dostop do glasbe, pošiljanje in
sprejemanje tekstovnih sporočil in usmerjanje med vožnjo,
vse to z glasovnim ukazom ali z dotikom multimedijskega
zaslona. Android Auto omogoča vozniku uporabo Google
Maps™, Google™ Search in drugih aplikacij Google na
nemoteč način. Sistem MirrorLink™ omogoča prikaz
različnih aplikacij pametnega telefona na zaslonu na dotik,
tako da lahko voznik med vožnjo dostopa do funkcij
pametnega telefona.
2
* Apple, iPhone in Apple CarPlay so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA
in drugih državah.
* Apple CarPlay je na voljo v državah, navedenih na naslednji povezavi:
http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
* Apple CarPlay je združljiv z modeli iPhone, navedenih na naslednji povezavi: http://www.
apple.com/ios/carplay/
* MirrorLink ™ je certifikacijski znak Car Connectivity Consortium LLC.
* Seznam MirrorLink združljivih pametnih telefonov je na voljo na: https://cert.mirrorlink.
com/ProductListing/
*Android Auto je na voljo v državah, navedenih na naslednji povezavi: https://www.android.com/auto/#hit-the-road

6
6 Sistem za zagon motorja brez
ključa (PREMIUM in ELEGANCE)
Za dostop v SX4 S-CROSS in zagon
motorja je na voljo pametni ključ,
ki omogoča odklepanje in zaklepanje
vrat ter zagon in zaustavitev motorja
s preprostim pritiskom na gumb.

4
4 Dvopodročna samodejna klimatska naprava
Ponuja poosebljeno udobje voznika in sovoznika s
posamično nastavljivo temperaturo.
5 Sprednji in zadnji parkirni senzorji (ELEGANCE)
Ultrazvočni senzorji v odbijačih zaznajo ovire in izdajajo
opozorila, ki jih voznik lahko vidi na večinformacijskem
zaslonu in sliši kot pisk.

2 Večinformacijski zaslon
Sredinsko nameščen zaslon omogoča jasen pregled
informacij, vključno s porabo goriva, dolžino poti, ki jo lahko
opravite brez postanka na bencinski črpalki, 4WD način
(samo vozila na štirikolesni pogon) in status parkirnih
senzorjev pri opremi ELEGANCE. Vsebuje tudi indikator
prestavljanja, ki spodbuja ekonomičnost porabe goriva in
vam pomaga pri optimalnem prestavljanju.

Beep
Beep
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1→

VELIK PRTLJAŽNI PROSTOR

Ves prostor, ki ga potrebujete, da vaši načrti postanejo resničnost:
tudi s petimi potniki je na voljo 430 litrov prtljažnega prostora. Naj
gre za športni dogodek, družinsko srečanje ali počitnice na prostem,
pametni prtljažni prostor vozila SX4 S-CROSS je dovolj prostoren, da
ga lahko brez težav prilagodite vsaki pustolovščini.

2

4

4

3

5

6
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ALL GRIP
4-KOLESNI POGON

Suzuki je nadgradil svoje uveljavljene tehnologije štirikolesnega pogona na novo raven,
ki optimizira stabilnost vozila na različnih voznih podlagah in v različnih vremenskih
pogojih. Sistem, ki deluje usklajeno z ostalimi naprednimi tehnologijami, vam zagotavlja
nadzor nad vozilom ves čas – skupaj z užitkom v vožnji.

1 Prilagodljiv prostor
Z zložljivimi zadnjimi sedeži v razmerju 60:40 lahko razširite prostor na različne načine.
Dvojno dno daje še večjo prilagodljivost.
2 Nadglavna sredinska konzola z razsvetljavo (PREMIUM in ELEGANCE)
Nadglavna sredinska konzola vsebuje razsvetljavo in držalo za sončna očala.
3 Osvetljena ogledala v senčniku (PREMIUM in ELEGANCE)
Za udobje ponoči in v temnih mestih so ogledala v senčniku za voznika in
sovoznika osvetljena.
4 Prednji naslon za roke in konzola z USB priključkom
Prednji naslon za roke lahko nastavite v najustreznejši položaj. Vključuje prostor
za konzolo z vgrajenim USB priključkom.
5 Zadnji naslon za roke z držalom za kozarce (PREMIUM in ELEGANCE)
Zložljivi naslon za roke vsebuje dva držala za kozarce - dodatno udobje za potnike
na zadnjih sedežih.
6 Žep na zadnji strani sprednjega sedeža
Žep na zadnji strani sprednjega sedeža - ravno prava velikost za zemljevide in knjige.
7 Dodatno udobje
Prtljažni prostor vključuje 12V DC vtičnico in kljuke za držanje prtljage na mestu.

Voznik lahko izbere štiri načine vožnje.
Izberite način vožnje s štirikolesnim pogonom (samodejni,
športni, sneg in način za sneg in blato z zaporo
sredinskega diferenciala) s preprostim pritiskom in
obračanjem gumba na sredinski konzoli.
Samodejni način (AUTO)
Daje prednost ekonomičnosti porabe goriva v običajnih
voznih pogojih in preklopi na 4WD, ko zazna zdrs.
Športni način (SPORT)
Izboljša zmogljivost vozila v ovinkih z dodajanjem navora
zadnjim kolesom. Za boljšo odzivnost motorja optimizira
razmerje pospeševanje/navor.
Način za sneg (SNOW)
Odličen na zasneženih, neasfaltiranih in drugih spolzkih
površinah, saj izboljšuje oprijem med pospeševanjem in
zagotavlja stabilnost.
Način za sneg in blato z zaporo sredinskega diferenciala
(LOCK)
Za rešitev vozila iz snega, peska ali blata elektronska
zapora diferenciala ne dovoli, da bi se katerokoli kolo
zavrtelo “v prazno”. Način LOCK samodejno preklopi
v način SNOW pri hitrosti nad 60 km/h.
* ESP® je registrirana blagovna znamka podjetja Daimler AG.

RADARSKO VODENO SAMODEJNO ZAVIRANJE PRED OVIRO (RBS)

1

Ta sistem za zmanjšanje nevarnosti trčenja uporablja odboj milimetrskih valov senzorja radarja
na sprednjem delu vozila za delovanje napredne varnostne funkcije:

Izguba nadzora zdrsa
zadnjega dela vozila
- prekrmarjenje

3

Zaviranje

Opozorilo!

1. Opozorilo
Sistem zazna vozilo spredaj in, če obstaja nevarnost trčenja, opozori voznika, da
uporabi zavore. Čas za opozorilo se lahko preklaplja med nastavitvami DALEČ in BLIZU.
Pogoji delovanja: proti nepremičnim oviram: deluje pri hitrosti vozila od približno 5 km/h do
80 km/h. Proti premičnim oviram: deluje pri hitrosti vozila od približno 5 km/h ali več.

Izguba nadzora zdrsa
sprednjega dela vozila
- podkrmarjenje

Zmanjšanje
navora
motorja

Približno 3 sekunde pred trčenjem (odvisno od hitrosti)

Opozorilo!

2. Samodejno rahlo zaviranje
Če obstaja nevarnost trčenja, sistem uporabi rahlo zaviranje, da opozori
voznika na uporabo zavor.

Samodejno rahlo zaviranje

Zaviranje

Pogoji delovanja: deluje pri hitrosti vozila od približno 5 km/h ali več.

3. Pomoč pri zaviranju
Če zazna vozilo pred seboj in obstaja velika verjetnost trčenja, sistem poveča
zavorno silo med sunkovitim zaviranjem, s čimer lahko prepreči trčenje ali
zmanjša škodo v primeru trčenja.

Približno 2,2 sekundi pred trčenjem (odvisno od hitrosti)

Povečana voznikova zavorna sila

Pogoji delovanja: deluje pri hitrosti vozila od približno 5 km/h ali več.

4. Samodejna zavora
Če sistem zazna vozilo pred seboj in oceni, da je trčenje neizogibno, aktivira
zavoro samodejno, da bi se izognili trčenju ali zmanjšali škodo v primeru le-tega.

Z ESP®
Brez ESP®

Voznikova zavora

Opozorilo!
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Približno 1,2 sekundi pred trčenjem (odvisno od hitrosti)

Opozorilo!

Samodejno zaviranje

Približno 1 sekunda pred trčenjem (odvisno od hitrosti)

Brez funkcije za pomoč pri speljevanju v klanec

OPOZORILO
■ Radarsko vodeno samodejno zaviranje pred oviro morda ne deluje v določenih situacijah. ■ Sistem glede na vrsto ovire, vremenske razmere,
razmere na cesti ali druge okoliščine morda ne bo uspel preprečiti trčenja ali zmanjšati škode v primeru trčenja. ■ Sistem morda ne bo deloval, če
se voznik izmika oviri z upravljenjem volana ali pospeševanjem. ■ Delovanje sistema radarsko vodenega samodejnega zaviranja pred oviro pri
odkrivanju ovir in nadzora vozila je omejeno. Prosimo, da se ne zanašate na sistem; vedno vozite varno. ■ Prosimo, preberite navodila za uporabo,
saj vsebujejo pomembne informacije za vašo varnost. ■ Za dodatne informacije se obrnite na prodajalca vozil Suzuki.

AKTIVNI TEMPOMAT ZA NADZOR VARNOSTNE RAZDALJE MED VOZILI (ACC)

S funkcijo za pomoč pri speljevanju v klanec

SX4 S-CROSS aktivni tempomat za nadzor varnostne razdalje med vozili uporablja tempomat skupaj
z radarsko vodenim sistemom za samodejno zaviranje pred oviro. Radar z milimetrskim valovanjem
meri razdaljo do vozila pred seboj. Da se ohranja dolga, srednja ali kratka razdalja do vozila pred
seboj, kakor je določena s strani voznika, sistem samodejno pospešuje ali zavira vozilo.
1. Stalen nadzor hitrosti
Če obstaja zadostna oddaljenost od vozečega vozila pred vami,
vozi SX4 S-CROSS z enakomerno nastavljeno hitrostjo.

3. Nadzor pospeševanja
Če vozilo pred vami zapusti vaš vozni pas in je zadostna oddaljenost
do naslednjega vozila pred vami, SX4 S-CROSS samodejno pospešuje
in ohranja nastavljeno hitrost.

1 ESP® (Elektronski program stabilnosti)
Če kolesa izgubijo oprijem, elektronski program stabilnosti
ESP®* samodejno prilagodi delovanje motorja in zavor, da
pomaga ohraniti vozilo pod nadzorom.
* ESP® je registrirana blagovna znamka podjetja Daimler AG.

Pogoji delovanja: proti nepremičnim oviram: deluje pri hitrosti vozila od približno 5 km/h do
30 km/h. Proti premičnim oviram: deluje pri hitrosti vozila od približno 5 km/h ali več.

2. Nadzor zmanjšanja hitrosti
Če vozi vozilo pred SX4 S-CROSS z nižjo hitrostjo, se hitrost
SX4 S-CROSS samodejno zmanjša, da ohrani zadostno
varnostno razdaljo do vozila pred seboj in mu sledi.

Zračne blazine so napihnjene izključno zaradi informativnega prikaza.

Nastavljena hitrost
100 km/h

80 km/h

Vozilo spredaj

100 km/h → 80 km/h

4

2 Funkcija za pomoč pri speljevanju v klanec
Funkcija za pomoč pri speljevanju v klanec omogoča
lažje speljevanje v klanec, saj preprečuje premik vozila
SX4 S-CROSS nazaj, ko voznik premakne svoje stopalo
z zavornega pedala na pedal za plin.
3 7 zračnih blazin
Dodatno zaščito nudijo sprednje in stranske zračne
blazine za voznika in sovoznika, kolenska zračna blazina za
voznika ter leva in desna zračna zavesa.
4 Nadzor tlaka v pnevmatikah (TPMS)
Sistem TPMS opozori voznika na padec pritiska v pnevmatikah
preko večinformacijskega zaslona. Sistem meri pritisk v
vsaki pnevmatiki posebej s senzorjem v ventilu.
5 Varnost pri trku in zaščita pešcev
Zasnova karoserije vozila SX4 S-CROSS se osredotoča na
Suzukijev koncept TECT, kar pomeni, da ima strukturo, ki
učinkovito absorbira in razprši energijo v primeru trka.
5

80 km/h

Vozilo spredaj se umakne

Nastavljena hitrost
80 km/h → 100 km/h

OPOZORILNI ZNAK ZA NENADNO ZAVIRANJE
Ko se zavore nenadoma vključijo pri hitrosti nad 55 km/h, začnejo opozorilne luči samodejno hitro
utripati in opozarjati vozila zadaj na nevarnost.
Voznikova
zavora

1. Nenadno zaviranje pri hitrosti nad 55 km/h.
2. Varnostne utripalke samodejno hitro utripajo.
3. Popuščanje zavore izključi varnostne utripalke.

Absorbcija energije
Razpršitev energije

Paket serijske opreme COMFORT
PNEVMATIKE IN PLATIŠČA
• 215/60R16 + jeklena platišča (polni
kolesni pokrovi)
• Set za popravilo pnevmatik
ZUNANJOST
• Okrasna zaščita podvozja - črna
• Črne strešne letve
• Vratne kljuke v barvi karoserije
• Elektromagnetno odpiranje vrat
prtljažnika
• Kromirana sprednja maska

• Daljinsko centralno zaklepanje
• Samodejna dvopodročna klimatska
naprava
• Radio CD + MP3 predvajalnik +
Bluetooth® + DAB
• USB priključek
• 12 V vtičnica

SEDEŽI
• Po višini nastavljiva sprednja sedeža
• Sredinski naslon za roke spredaj
• 60:40 deljivo naslonjalo zadnje
sedežne klopi
VIDLJIVOST
• LED žarometi (zasenčene in dolge luči) • Tekstilno oblazinjenje sedežev
• Zelena termoizolacijska zasteklitev
PRTLJAŽNI PROSTOR
• Ohišja zunanjih ogledal v barvi
• 12 V vtičnica
karoserije
• Dvojno dno prtljažnega prostora
• Meglenke spredaj in zadaj
• Osvetljen prtljažni prostor
• Električno nastavljiva zunanja ogledala VARNOSTNA OPREMA
• Samodejni vklop žarometov
• Čelni zračni varnostni blazini za
• Samodejni vklop brisalcev
voznika in sovoznika
• Samodejna zatemnitev notranjega
• Možnost deaktiviranja čelne
vzvratnega ogledala
zračne varnostne blazine na
NOTRANJOST
• Upravljanje avtoradia s tipkami na
volanu
• Upravljanje tempomata/omejevalnika
hitrosti s tipkami na volanu
• Upravljanje prostoročnega telefoniranja
s tipkami na volanu
• Servo volan
• Volanski obroč, nastavljiv po višini in
globini
• Senzor zunanje temperature,
prikazovalnik porabe goriva in
predvidenega dosega vozila, prikaz
oljnega intervala
• Indikator priporočljive prestave
• Zvočno opozorilo za nizek nivo goriva
• Zvočno opozorilo za neugasnjene luči
• Zvočno opozorilo za nepripet varnostni
pas (vsi sedeži)
FUNKCIONALNA OPREMA
• Električno odpiranje stekel spredaj in
zadaj

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sovoznikovi strani
Zračne varnostne zavese
Zračna varnostna blazina za kolena za
voznika
Bočne zračne varnostne blazine
spredaj
Radarsko podprto zaviranje (RBS)
Aktivni tempomat (ACC)
Omejevalnik hitrosti
Opozorilne luči v primeru zaviranja
v sili
Isofix sistem za pritrditev dveh otroških
sedežev zadaj
ABS z EBD
ESP®
Pomoč za speljevanje v klanec
Nadzor tlaka v pnevmatikah
Zavorna asistenca
LED dnevne luči
Auto Stop Start sistem
SHVS 48V (Smart Hybrid Vehicle by
Suzuki)

Paket serijske opreme PREMIUM

Paket serijske opreme ELEGANCE

Dodatno k paketu serijske opreme COMFORT:

Dodatno k paketu serijske opreme COMFORT in PREMIUM:

PNEVMATIKE IN PLATIŠČA
• 215/55R17 +aluminijasta platišča

PNEVMATIKE IN PLATIŠČA
• 215/55R17 + polirana aluminijasta platišča

ZUNANJOST
• Okrasna zaščita podvozja - spredaj črna, bočna in zadaj srebrna
• Srebrni strešni letvi, lakirani
• Kromiran spodnji rob stranskih stekel
• Srebrni strešni letvi - eloksiran aluminij
VIDLJIVOST
• Dodatno zatemnjena stekla zadaj
• Električno poklopni zunanji ogledali
• Ogrevani zunanji ogledali z vgrajenim smernikom
NOTRANJOST
• Usnjen 3-kraki volan
• Obvolanske prestavne ročice (le v kombinaciji s samodejnim menjalnikom)
FUNKCIONALNA OPREMA
• Sistem za zagon motorja brez ključa (pametni ključ)
• audio naprava s 7 palčnim zaslonom na dotik s povezavo za pametni telefon +
kamera za vzvratno vožnjo + DAB + MP3 predvajalnik + Bluetooth®
SEDEŽI
• Sredinski naslon za roke zadaj z držaloma za pijačo
• Gretje sprednjih sedežev
• Tekstilno oblazinjenje sedežev s poudarjenimi šivi

ZUNANJOST
• Panoramska streha z možnostjo odpiranja (samo za ELEGANCE TOP)
FUNKCIONALNA OPREMA
• audio naprava s 7 palčnim zaslonom na dotik s povezavo za pametni telefon +
kamera za vzvratno vožnjo + DAB + MP3 predvajalnik + Bluetooth® + Navigacija
• Dodatni zvočnik spredaj
SEDEŽI
• Oblazinjenje sedežev v kombinaciji usnje/umetno usnje (samo za ELEGANCE
TOP)
VARNOSTNA OPREMA
• Parkirni senzorji spredaj in zadaj

BARVNA PALETA ZUNANJOSTI
2

1 Superiorno bela (26U)

3

2 Hladno bela biserna (ZNL)

1.535

1.575（205/60R16, brez strešnih letev)
1.580（205/60R16, s strešnima letvama)
1.575（205/50R17)

1

1.505

3 Svilnato srebrna kovinska (ZCC)
4

5

4 Galaktično siva kovinska (ZCD)

6

5 Kozmično črna biserno kovinska (ZCE)
6 Kanjonsko rjava biserno kovinska (ZQ3)
7 Mogočno modra biserna (ZQ4)
8

9

890

8 Energično rdeča biserna (ZQ5)

2.600
4.300

810

9 Mineralno siva kovinska (ZQ6)

1

2

3

NOTRANJE
OBLAZINJENJE

1.765

7

1 Tkanina
(COMFORT)

(PREMIUM in ELEGANCE)

3 Kombinacija usnje/umetno usnje

(ELEGANCE TOP)

1

PLATIŠČA IN
PNEVMATIKE

mm

2 Tkanina, prešita s srebrno nitjo

2

3

Nov dizajn atletsko oblikovanih platišč
optično povečuje videz SX4-CROSSA.
Oblika, ki optimizira pretok zraka, in
nizek kotalni upor pnevmatike
spodbujata varčevanje z gorivom.
1 16-palčna jeklena platišča s
polnimi kolesnimi pokrovi (COMFORT)
2 17-palčna aluminijasta platišča
(PREMIUM)

3 17-palčna polirana aluminijasta
platišča (ELEGANCE)

MOTOR
POGON

Bencinski 1.4L BOOSTERJET
2WD

DIMENZIJE
Dolžina (mm)
Širina (mm)
Višina (mm)
Medosna razdalja (mm)
Kolotek

4WD
4.300
1.785
1.580 (1.585 s strešnima letvama)
2.600
1.535
1.505
5,4
180

Spredaj
Zadaj

Obračalni krog (m)
Višina podvozja od tal (mm)
ZMOGLJIVOST
Število sedežev (osebe)
Prostornina prljažnika (l)

5
1.269
875
430
440
47

Največja prostornina
Z zloženimi nasloni zadnjih sedežev
Nasloni zadnjih sedežev v položaju 1
Nasloni zadnjih sedežev v položaju 2

Prostornina rezervoarja za gorivo
MOTOR
Tip motorja
Število valjev
Število ventilov
Prostornina motorja (cm3)
Vrtina/gib (mm)
Kompresijsko razmerje
Največja moč (kW/om)
Največji navor (Nm/om)
Vrsta polnjenja

K14D
4
16
1.373
73.0×82.0
10,9
95/5,500
235/2,000-3,000
Neposredni vbrizg

MENJALNIK
Vrsta

Prestavno razmerje

1
2
3
4
5
6
Vzvratna

Končno prestavno razmerje

6-st. ročni
3,615
1,955
1,207
0,886
0,738
0,644
3,481
4,059

6-st. avtomatski
4,044
2,371
1,556
1,159
0,852
0,672
3,193
3,502

6-st. ročni
3,615
1,955
1,207
0,886
0,738
0,644
3,481
4,059

6-st. avtomatski
4,044
2,371
1,556
1,159
0,852
0,672
3,193
3,502

ŠASIJA
Zavore
Vzmetenje

Spredaj
Zadaj
Spredaj
Zadaj

hlajeni diski
diski
MacPhersonova prema
štirivodilna prema
215/60R16, 215/55R17

Pnevmatike
MASA
Masa praznega vozila (kg)
Skupna dovoljena masa (kg)
Vleka prikolice
HITROST
Največja hitrost (km/h)
0-100 km/h (s)
PORABA IN EMISIJE
Emisijski razred
Poraba goriva (l/100 km) (WLTP)*
CO2 emisije (g/km) (WLTP)*

1.180 - 1.220
1.785

1.225 - 1.245
1.725

Z zavoro
Brez zavore

1.265 - 1.285
1.785

1.290 - 1.315
1.790

1500
600
190
9,5

5,4
122

10,2
Euro 6d
5,7
129

5,9
132

6,2
141

Podatki so informativni. Točni podatki so navedeni na potrdilu o
skladnosti (COC) izbranega vozila.
* Svetovno harmonizirana procedura testiranja za lahka motorna
vozila (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure)
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