


Z Acrossom ste lahko brez skrbi in pozabite na prepreke. Okolju prijazen in 

napreden priključni hibrid združuje svobodo štirikolesno gnanega športnega 

terenca, vrhunsko učinkovitost in nepozaben užitek v vožnji.

Zdaj vas nič ne more ustaviti.

BREZSKRBNOST

NEKONVENCIONALNOST
Premagajte oblikovne zadržke in ne sledite slepo množici.

Across odločno izraža individualnost s svojo robustno obliko, 

športnimi detajli in izrazito drzno sprednjo masko.
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BREZMEJNOST
Naredite korak dlje od navadnih električnih vozil in športnih terencev.

Across je pravi ambasador zmogljivosti, učinkovitosti in dosega 

priključno hibridne tehnologije. Zdaj ni več potrebe po sprejemanju 

kompromisov.

BREZKOMPROMISNOST 
Pojdite, kamor želite. Počnite, kar želite.

Izkoristite priložnost zelene inovacije priključnega hibrida in štirikolesne svobode tega 

športnega terenca ter nadgradite vaš aktiven, izbran življenjski slog - z Acrossom.
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Poživite svoja čutila ter znižajte emisije 
in porabo goriva

Uživajte v gladkem, navdušujoče odzivnem, tihem in mirnem 

delovanju naprednega, okolju prijaznega priključno hibridnega 

sistema. Njegova visoko zmogljiva baterija in 2,5-litrski motor 

prispevata k večji brezskrbnosti tudi na daljših potovanjih.

Priključnohibridni sistem

Močan elektromotor z visokim navorom zagotavlja tekoče in 

mirno delovanje za udobno vsakodnevno vožnjo. Prednost 

bencinskega motorja pa je zlasti pri hitri vožnji, saj omogoča 

močnejše pospeševanje in hkrati nudi brezskrbnost na daljših 

potovanjih. Visoko zmogljivo baterijo lahko enostavno polnite 

doma ali na polnilni postaji.

2,5-litrski motor

2,5-litrski bencinski motor polni baterijo in omogoča večjo moč 

pri višjih hitrostih. Glede na vozne razmere preklaplja med 

posrednim (PFI) in neposrednim vbrizgom goriva (DI), da doseže 

optimalno izgorevanje ter tako zagotavlja učinkovito porabo 

goriva in nizke emisije.
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Vozite samozavestno po zasneženih  
cestah ali spolzkih brezpotjih

E-Four je električni štirikolesni sistem z avtonomnim motorjem 

zadaj, ki skrbi za idealno razporeditev navora na zadnji kolesi 

glede na vozne razmere. S tem zagotavlja oprijem koles in 

čvrsto stabilnost vozila ter omogoča, da ohranjate nadzor nad 

vozilom tudi na spolzkih podlagah.

Odlična vodljivost

Zmogljivost in učinkovitost štirikolesnega pogona pomaga preprečevati 

podkrmiljenje v spolzkih ovinkih in zagotavlja vodljivost vozila ter 

zaželeno smer vožnje na različnih voznih podlagah.

Funkcija Trail Mode

Na voznih podlagah s slabim oprijemom, kot so zasnežene ceste 

in razgibana brezpotja, boste navdušeni nad funkcijo Trail Mode, ki 

zavre kolesa s slabim oprijemom in prenese navor na kolesa z 

boljšim oprijemom ter hkrati uravnava plin in ustrezno prestavno 

razmerje, da ohranja želeno smer vožnje in nadzor nad vozilom.

Integrirano upravljanje štirikolesnega pogona (AIM)

AIM je zasnovan za optimalno delovanje štirikolesnega pogona, ki 

poleg same porazdelitve pogonske moči nadzoruje in upravlja tudi 

moč motorja, usklajenost prestavljanja, električno podprto 

krmiljenje in zaviranje v skladu z voznimi razmerami. Podpira tudi tri 

možnosti načina vožnje: NORMAL, ECO in SPORT.

Športna in robustna oblika najavlja prihod 
športnega terenca nove generacije

Športnost in robustnost se združujeta v izstopajočo obliko 

športnega terenca (SUV), katere značaj poudarjajo kvadratni 

robovi, drzne linije, poligonalni motivi ter športna sprednja 

maska z visokim odbijačem in veliko odprto rešetko.

19-palčna aluminijasta platišča

Privlačna polirana platišča v sijoči črni barvi dajejo videz moči in 

vrhunske kakovosti.

LED žarometi

LED žarometi vključujejo sistem samodejnega uravnavanja dolžine 

svetlobnega snopa (združuje kratke in dolge luči) in LED dnevne 

luči, ki dajejo sprednjemu delu vozila zelo oster videz.
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Merilniki in 7-palčni večinformacijski zaslon

Merilniki in večinformacijski zaslon zelo pregledno posredujejo 

informacije o stanju vozila: na primer poraba električne energije in 

doseg elektromotorja, stanje napolnjenosti akumulatorja, 

porazdelitev navora, G-sila in drugo. Izbirate lahko med digitalnim 

ali analognim prikazom merilnika hitrosti.Ogrevani sprednji 

in zadnji sedeži

Tako sprednji kot zadnji  

sedeži imajo ogrevan 

sedalni del in naslon sedeža.

9-palčni multimedijski avdiosistem

Sistem nudi združevanje iOS pametnih naprav preko tehnologije 

Apple CarPlay ter naprav Android preko tehnologije Android AutoTM 

in MirrorLinkTM, kar vam omogoča uporabo aplikacij za opravljanje 

telefonskih klicev, prikaz navigacije, pošiljanje in prejemanje 

sporočil, dostop do izbrane priljubljene glasbe in še veliko več.

Ogrevan volan

Ogrevani sta leva in desna stran 

volana, kar ohranja vaše roke 

tople in vam zagotavlja udobje 

v hladnih dneh.

Še večji užitek v vožnji zaradi udobne notranjosti 
ter visoke kakovosti materialov in izdelave
Udobna, odlično izdelana notranjost s kakovostnim 

oblazinjenjem in stilskimi dodatki prispeva k vrhunski vozni 

izkušnji.

Aplikacija Apple CarPlay je na voljo v državah, navedenih na naslednji povezavi:
http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
*Več informacij in podatek o združljivosti iPhone mobilnih naprav s sistemom Apple CarPlay 
najdete tukaj: http://www.apple.com/ios/carplay/
*Apple, Apple CarPlay in iPhone so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in 
drugih državah.

*Android Auto je na voljo v državah, navedenih na naslednji povezavi: 
https://www.android.com/auto/faq/
*Večina telefonov z Android 5.0+ je združljivih s sistemom Android Auto: 
https://support.google.com/androidauto/answer/6348019?hl=en&ref_topic=6140477
*Google, Android, Google Play in Android Auto so blagovne znamke družbe Google LLC.

Aplikacija Apple CarPlay omogoča uporabo vaše 
iPhone mobilne naprave za klicanje, pošiljanje ali 
prejemanje sporočil ter dostop do glasbenih datotek 
in navigacije preko glasovne uporabe navidezne 
pomočnice Siri ali z uporabo zaslona na dotik.

Aplikacija Android Auto™ omogoča uporabo platforme 
Android v avtomobilu na način, ki je namensko prilagojen 
uporabi med vožnjo. Zasnovan je tako, da s pomočjo 
storitev, kot sta Google Maps in Google Play Music, 
karseda zmanjšuje odvračanje voznikove pozornosti in 
povečuje njegovo osredotočenost na vožnjo. Prenesite 
aplikacijo Android Auto na svojo mobilno napravo iz 
spletne trgovine Google Play*.
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Prtljažni prostor

Prtljažna vrata se odpirajo široko in omogočajo 

enostaven dostop do velikega prtljažnega prostora, 

ki nudi kar 490 litrov* prostornine za prtljago 

najrazličnejših oblik in velikosti.

Prostoročno odpiranje prtljažnih vrat

Ko imate polne roke stvari, sistem za prostoročno 

odpiranje prtljažnih vrat zazna avtomobilski ključ in 

samodejno odpre prtljažnik, če enostavno brcnete z 

nogo pod sredino zadnjega odbijača brez dotikanja 

odbijača.

Priročne odlagalne površine

V notranjosti vozila so na voljo številni priročni predali 

za shranjevanje kovancev, pametnih naprav in drugih 

manjših osebnih predmetov, kar omogoča, da so stvari 

vedno na svojem mestu in na dosegu roke.

Učinkovito izkoristite prostor za 
prtljago, športno opremo in manjše 
osebne predmete.

* Izračunano po metodi nemškega Združenja avtomobilske industrije (VDA).
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Inteligentni asistenčni sistemi zagotavljajo večjo 
varnost in veliko bolj samozavestno vožnjo.
Za volanom boste lahko veliko bolj mirni, če veste, da vas in 

vaše potnike pomagajo varovati napredni varnostni sistemi.

Zvočno opozorilo Samodejno
zaviranje

Sistem za samodejno zaviranje v sili z dvema 
senzorjema (PCS)
Sistem pomaga preprečiti trke tako, da z milimetrskim radarjem in 

monokularno kamero nadzoruje cesto spredaj. Opozori vas, ko pred 

vozilom obstaja tveganje za trk, in zagotavlja pomoč pri zaviranju 

ali samodejno zavira, če se tveganje za trk poveča.

Pomembno: Asistenčni sistemi so omejeni z zmogljivostmi monokularne kamere, 
laserskega senzorja in senzorjev milimetrskega radarja, da zaznajo ovire na cesti, vozne 
pasove in prometne znake. Njihovo delovanje je odvisno od vozne podlage in 
vremenskih razmer. Prosimo, ne zanašajte se izključno na asistenčne sisteme pri 
zagotavljanju varnosti in ravnajte v prometu odgovorno in varno. Za več podrobnosti in 
informacij se obrnite na lokalnega trgovca Suzuki ali obiščite našo uradno spletno stran 
suzuki.si.

Barvna paleta zunanjosti

** Nadzor krmiljenja

Sistem za preprečevanje zapuščanja voznega pasu 
(LTA)
Sistem vas opozori in nudi pomoč pri krmiljenju vozila, ko pride do 

nenamernega zapuščanja voznega pasu na hitri cesti ali javni cesti s 

cestnimi označbami, ter preprečuje zapustitev voznega pasu ali cesta.

eKlic (eCall)
Če je vozilo udeleženo v prometni nesreči, sistem opozori 

reševalne službe s sporočilom, ki vključuje natančno lokacijo 

vozila.

Območje zaznavanja
na prečni promet zadaj Vidno polje

vzvratne kamere

Opozorilna
lučka utripa.

Sistem za opozarjanje na prečni promet zadaj (RCTA)
Sistem nudi pomoč vozniku, da se izogne trkom pri vzvratni vožnji iz 

parkirnih mest. Ko zazna vozilo, ki se približuje z leve ali desne strani 

zadaj, opozori voznika z utripajočo opozorilno lučko v ustreznem 

zunanjem vzvratnem ogledalu.

Aktivni tempomat za nadzor razdalje med vozili (DRCC)

Območje nadzora

Območje nadzora

Opozorilna
lučka sveti
ali utripa.

Sistem za nadzor mrtvega kota (BSM)
Sistem opozori voznika, ko se drugo vozilo približa ali se že nahaja v 

mrtvem kotu ob strani vozila s prižigom opozorilne lučke na robu 

ustreznega zunanjega vzvratnega ogledala.

Sistem prepoznavanja prometnih znakov (RSA)

Sistem zaznava prometne znake in jih prikazuje na 

večinformacijskem zaslonu ter tako preprečuje, da bi jih 

spregledali.

Aktivni tempomat ohranja izbrano zaželeno hitrost vožnje, ko pred 

vami ni drugega vozila, in vzdržuje varnostno razdaljo, ko je pred 

vami drugo vozilo. Omogoča tudi zaustavitev vašega vozila, ko se 

ustavi vozilo pred vami, in nato nadaljuje z vožnjo, ko vozilo pred 

vami spelje naprej – pri tem pa vzdružuje varnostno razdaljo med 

voziloma. Bela biserna (070)

Siva kovinska (1G3)

Rdeča mineralna (3T3)

Srebrna kovinska (1D6)

Črna mineralna (218)

Temno modra mineralna (8X8)
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Paket serijske opreme

PNEVMATIKE IN PLATIŠČA
• 235 / 55R19 + polirana lita platišča 
• Rezervno kolo 165 / 90D18 + lito platišče

ZUNANJOST
• Črne strešne letve
• Okrasna zaščita podvozja
• Zračni usmerjevalnik zadaj
• Sprednja maska v črni barvi
• Obrobe blatnikov v črni barvi
• Antena “Shark” na strehi zadaj
• Zunanje vratne kljuke v barvi vozila
• Dvojna izpušna cev
• Zelena termoizolacijska zasteklitev
• Dodatno zatemnjena stekla zadaj
• Zunanji ogledali z vgrajenim smernikom

VIDLJIVOST
• LED žarometi
• Sistem samodejnega uravnavanja dolžine svetlobnega 

snopa
• Samodejna nastavitev višine svetlobnega snopa
• Meglenke spredaj in zadaj
• Funkcija ‘’Guide me light’’
• LED dnevne luči
• LED zadnje kombinirane luči
• Samodejni vklop žarometov
• Samodejni vklop brisalcev
• Brisalci spredaj: 2 hitrosti + nastavljiv interval + pranje 

stekla
• Brisalec zadaj: 1 hitrost + pranje stekla
• Električno nastavljiva, poklopljiva in ogrevana zunanja 

ogledala
• Samodejna zatemnitev notranjega vzvratnega ogledala
• UV zaščita v vetrobranskem in sprednjih stranskih steklih
• Ogrevano vetrobransko steklo v delu brisalcev

NOTRANJOST
• Usnjen, ogrevan volanski obroč nastavljiv po višini in 

globini
• Obvolanske prestavne ročice
• Upravljanje avdio naprave na volanskem obroču 
• Upravljanje tempomata/omejevalca s tipkami na volanu
• Upravljanje prostoročnega telefoniranja s tipkami na 

volanu
• Upravljanje potovalnega računalnika s tipkami na volanu

• Voznikov in sovoznikov senčnik z ogledalom in 
osvetlitvijo

• Dekorativni elementi na sredinska konzoli
• Predal pred sovoznikom s ključavnico
• Prostor za odlaganje plastenke spredaj 2x in zadaj 2x 
• Obešalnik na vrati zadaj 2x
• Držalo za potnike in voznika nad vrati 4x
• Bralni lučki spredaj in zadaj
• Osvetlitev v predelu nog
• Senzor zunanje temperature
• Osvetlitev notranjosti vozila 
• Sistem zlaganja zadnjih sedežev Easy Flat
• Sredinski naslon za roke spredaj s predalom in zadaj
• Kromirane notranje kljuke vrat
• 220 V vtičnica v prtljažnem prostoru

FUNKCIONALNA OPREMA
• Audio naprava z 9 palčnim zaslonom na dotik s povezavo 

za pametni telefon + kamera za vzvratno vožnjo + DAB + 
MP3 predvajalnik + Bluetooth®

• Android AutoTM* in Apple CarPlayTM* Smartphone 
povezava - omogoča združljivost z aplikacijama na vašem 
pametnem telefonu. (*razpoložljivost odvisna od pametnega 
telefona; Android AutoTM trenutno ni na voljo v Sloveniji)

• WIFI povezava za prenos slike pametne naprave na zaslon 
vozila

• Električno odpiranje stekel spredaj in zadaj
• Daljinsko centralno zaklepanje
• Odpiranje vrat prtljažnika z elektromagnetno tipko, z 

gibom noge pod senzorjem ali brezstično s daljinskim 
upravljalnikom

• Sistem za samodejno odklepanje in zagon motorja
• Odklepanje prtljažnega prostora iz potniškega prostora
• Opozorilo na pozabljene predmete na zadnjih sedežih
• Dvopodročna samodejna klimatska naprava s funkcijo 

S-FLOW
• Filter cvetnega prahu
• Omejevalnik hitrosti
• Gumb za nastavitev načina vožnje
• Indikator delovanja hibridnega sistema
• USB priključek spredaj in dva zadaj
• 12 V vtičnica spredaj 2x in v prtljažnem prostoru
• 7 palčni barvni informacijski zaslon za prikaz 

informacije o stanju vozila
• Polnilni kabel za domačo vtičnico

SEDEŽI
• Voznikov sedež električno nastavljiv v 8 smereh
• Električno nastavljiva ledvena opora za voznikov sedež
• Žepa na hrbtni strani sprednjih sedežev
• 60:40 deljivo naslonjalo zadnje sedežne klopi
• Sedežno oblazinjenje v kombinaciji tekstila in umetnega 

usnja
• Ogrevani sedeži spredaj in zadaj

VARNOSTNA OPREMA
• Čelni zračni varnostni blazini za voznika in sovoznika
• Možnost deaktiviranja čelne zračne varnostne blazine na 

sovoznikovi strani
• Bočne zračne varnostne blazine spredaj
• Zračne varnostne zavese
• Zračna varnostna blazina za kolena za voznika
• Varnostni pasovi in vzglavniki za vse sedeže
• Varnostni pasovi z zategovalnikom in omejevalnikom sile 

spredaj in zadaj na straneh
• Isofix sistem za pritrditev dveh otroških 

sedežev zadaj
• ABS z EBD
• Nadzor stabilnosti vozila (VSC)
• Nadzor mrtvega kota (BSM)

• Opozorilo o prometu zadaj (RCTA)
• Sistem za zaviranje v sili (PCS)
• Sistem za opozarjanje na zapustitev voznega pasu
• Sistem za preprečevanje zapuščanja voznega pasu
• Sistem za opozarjanje na vijuganje po voznem pasu
• Sistem prepoznavanja prometnih znakov
• Aktivni tempomat (ACC)
• Pomoč za speljevanje v klanec
• Sistem za nadzorovan spust po klancu
• Nadzor tlaka v pnevmatikah
• Električna parkirna zavora
• Parkirni senzorji spredaj in zadaj
• Zavorna asistenca
• Samodejno zaklepanje vrat
• Opozorilnik na nepripete varnostne pasove spredaj in 

zadaj
• Opozorilne luči v primeru zaviranja v sili
• Sistem preprečitve priprtja oken
• Otroška klučavnica
• Varnostni alarm
• Auto Stop Start sistem
• eKlic (eCall) avtomatsko javljanje lokacije vozila v primeru 

prometne nesreče10



Število vrat 5

Motor bencinski

2,5 l priključni hibrid

Pogon E-Four

DIMENZIJE

Dolžina mm 4.635

Širina mm 1.855

Višina mm 1.690

Medosna razdalja mm 2.690

Kolotek Spredaj mm 1.600

Zadaj mm 1.630

Obračalni radij m 5,7

Višina podvozja od tal mm 190

ZMOGLJIVOST

Število sedežev osebe 5

Prostornina 
prljažnika

Največja prostornina l 1.604

Zložena naslona zadnjih sedežev (VDA metoda) l 1.168

Dvignjena naslona zadnjih sedežev (VDA metoda) l 490

Prostornina rezervoarja za gorivo l 55

Zmogljivost baterije kWh 18,1

MOTOR

Tip motorja A25A-FXS

Število valjev 4

Število ventilov 16

Prostornina motorja cm3 2.487

Vrtina/gib mm 87,5 x 103,4

Kompresijsko razmerje 14.0:1

Največja moč kW/om 136/6,000

Največji navor Nm/om 227/3,200-3,700

Vrsta polnjenja Posredni in neposredni vbrizg goriva

ELEKTROMOTOR

Spredaj Največja moč kW 134

Največji navor Nm 270

Zadaj Največja moč kW 40

Največji navor Nm 121

MENJALNIK

Vrsta E-CVT (samodejni menjalnik)

ŠASIJA

Krmilni mehanizem Drog z bobnato letvijo

Zavore Spredaj Hlajeni diski

Zadaj Hlajeni diski

Vzmetenje Spredaj MacPhersonova prema

Zadaj Vzmetenje zadaj z dvojnimi trikotnimi vodili

Pnevmatike 235/55R19

MASA

Masa praznega vozila kg 1.940

Skupna dovoljena masa kg 2.510

Vleka prikolice
Z zavoro kg 1.500

Brez zavore kg 750

HITROST

Največja hitrost km/h 180

0-100 km/h s 6,0

Doseg vožnje na elektriko km 75

PORABA IN EMISIJE

Emisijski razred Euro 6d

Poraba goriva (WLTP) l/100 km 1,0

CO2 emisije (WLTP) g/km 22

Podatki so informativni. Točni podatki so navedeni na potrdilu o skladnosti (COC) izbranega vozila.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila, vse navedena številke so podatki proizvajalca. 
Zmogljivost vgrajenega polnilnika za polnjenje z izmeničnim električnim tokom (največja navedena moč) je 6,6 kW 
(Vtični sistem za nadzor polnjenja pri enosmernem hitrem polnjenju se ne uporablja).

Tehnične specifikacije
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