


Cross
The Line

Cross
The Line

Животът ви предлага предизвикателства постоянно. Или сте готови 
да ги посрещнете, или просто оставате свидетели на случващото се. 
S-CROSS улеснява избора. Дръзкият уверен SUV стил и интелигентните 
системи за безопасност са само началото. Много място за приятели, 
семейство и багаж, както и технология ALLGRIP, която да ви помогне да 
поемете контрола върху всеки терен. Така че не се тревожете за това, 
което предстои. Бъдете готови да преминете границата. 

Животът ви предлага предизвикателства постоянно. Или сте готови 
да ги посрещнете, или просто оставате свидетели на случващото се. 
S-CROSS улеснява избора. Дръзкият уверен SUV стил и интелигентните 
системи за безопасност са само началото. Много място за приятели, 
семейство и багаж, както и технология ALLGRIP, която да ви помогне да 
поемете контрола върху всеки терен. Така че не се тревожете за това, 
което предстои. Бъдете готови да преминете границата. 
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Страхотна визия
и настроение 
за приключения

Често ни казват да не съдим по първото впечатление, но 

дори и от пръв поглед S-CROSS разкрива истинския си 

характер. Ясно се вижда, че това е сериозен SUV с подчертано 

присъствие, който притежава голяма предна решетка, 

привличаща вниманието и тласкаща към приключения. Но 

когато погледнете автомобила отблизо, ще откриете, че той е 

също стилен, елегантен и изискан.
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Агресивен 
SUV стайлинг

Винаги е важно да направиш силно първо 

впечатление, но само ако го надградиш, ще 

оставиш следа зад себе си. Разликата е в 

детайлите. Колкото повече гледаш, толкова повече 

харесваш, и точно това обещава S-CROSS.

Автомобилът отляво е оборудван с допълнителни аксесоари.

Предни и задни LED светлини
Излъчващи жизненост и впечатляващи 
от всяка перспектива, фаровете и 
стоповете разполагат с по три LED 
габаритни светлини за динамично 
впечатление. Предните функционират 
и като дневни светлини.

Стилизирана радиаторна решетка
Впечатляващата радиаторна решетка с 
пиано лак осигурява динамична визия, 
която още в първия момент отличава 
S-CROSS. Емблемата е поставена в 
хромирана лента, което подсилва 
усещането за мощ.

Солиден и дързък
Предните и задните арки на калниците с квадратна форма придават силен характер на 
страничния стайлинг. Дръзките сребристи декорации на предната част и задната броня 
осигуряват силно първо и трайно впечатление, което допринася за уверения външен вид на SUV.

Интегрирани релси на покрива
Интегрираните в покрива релси от алуминий са също толкова 
зашеметяващи, колкото и функционални, като комбинират 
естетиката на остротата с аеродинамична плавност.
Предлагат се за GL+ и GLX. 0706



Пространство
за игра

Дори отвътре S-CROSS е огромен. 

Просторното купе създава усещане за 

простор благодарение на голямото предно 

стъкло и безупречната видимост настрани. 

Елате и вижте какво ви е липсвало.

Просторно купе
Щедрото пространство както в предната, така и в задната част позволява да се 
отпуснете, да релаксирате и да се наслаждавате на пътуването.

Панорамен покрив
Двойните плъзгащи се стъклени панели създават 
изключително голям отвор на панорамния покрив, 
на който можете да се насладите от всяко място в 
автомобила.

Двузонов автоматичен климатик
Благодарение на двузоновия автоматичен климатик можете да 
персонализирате контрола на температурата, така че тя да отговаря 
на индивидуалните предпочитания на водача и пътника.

Тапицерия на седалките
Елегантните и ергономични кожени 
седалки се отличават с естествена 
кожа отстрани и изтънчен дизайн от 
екокожа, който подчертава истинската 
SUV натура на автомобила. Текстилните 
седалки създават същото усещане със 
своя дизайн, като при тях е използван 
релефен материал за централния 
панел.

Подгряване на 
предните седалки
GL+ и GLX стандартно са 
оборудвани с подгряване на 
предните седалки с две нива 
на топлина. Също така част 
от серийното оборудване са 
въздуховоди на парното за 
задните места.

Регулируема 
облегалка на  задната 
седалка
Облегалката на задната 
седалка се регулира на 
две нива - за повече 
комфорт или по-голямо 
пространство в багажника.

Опционално за GLX.

Предлага се за GL+ и GLX.

Кожена тапицерия се предлага за GLX,  
текстилна - за GL+ и GL.

Предлага се при GL+ и GLX.

Кожа

Текстил
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Свържете се 
със света

Да се отправите към ново приключение, не 

означава да оставите света зад себе си. S-CROSS 

разполага с технологии и функции, благодарение на 

които поддържате връзка с автомобила и с вашия 

лайфстайл.

Дисплей на аудиосистемата
Дисплеят на аудиосистемата предлага най-модерните дигитални решения за удобство, включително 
Apple CarPlay®, Android Auto™, гласово разпознаване и Bluetooth® хендсфри. Стандартните функции 
включват също радио, възпроизвеждане на музика и филми през USB и iPod, както и на музика 
посредством Bluetooth®. За да бъдете наясно със случващото се с автомобила, дисплеят също така 
показва информация като разход на гориво, пробег, енергийни потоци на хибридната система, 
предупреждения, изображение от камера за заден ход и 360-градусов обзор. GL и GL+ са оборудвани 
стандартно със 7-инчов WVGA дисплей, докато GLX разполага с 9-инчов HD дисплей и навигационна 
система*, която поддържа дори гласово разпознаване.
* Наличността зависи от пазара.

Apple CarPlay™ ви позволява да свържете вашия iPhone 
безжично или посредством USB за осъществяване 
на обаждания, достъп до музиката ви, изпращане и 
получаване на съобщения и получаване на упътвания - 
всичко това с гласов контрол посредством Siri или 
чрез докосване на дисплея на аудиосистемата.

Works with

Works with

Apple CarPlay

Apple CarPlay

Android Auto™ е по-лесен и по-безопасен начин да 
използвате телефона си в автомобила. Изкарайте 
всичките си любими приложения за карти, мултимедия 
и съобщения на дисплея на вашия автомобил.

Apple CarPlay се поддържа в страните, изброени на следния линк:
http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
За повече подробности, включително модели iPhone, съвместими с Apple CarPlay, вижте:
http://www.apple.com/ios/carplay/
Apple, Apple CarPlay и iPhone са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и в други страни.
Безжичната свързаност е налична само за аудиосистемата с 9-инчов дисплей. Свързване 
посредством кабел при аудиосистемата със 7-инчов дисплей.

Android Auto се поддържа в държавите, изброени на следния линк:
https://www.android.com/auto/
Изисква приложението Android Auto от Google Play и е съвместим с Android  
смартфон с Android™ 6.0 или по-нова версия.
https://g.co/androidauto/requirements
Android и Android Auto са търговски марки на Google LLC.

Свързване на смартфон

9-инчов дисплей на аудиосистемата при GLX 

7-инчов дисплей на аудиосистемата при GL и GL+

Уредите, дисплеят на навигацията и панелът с дисплея на климатика, показани тук, са само за справкa - и сe различават от действителния дисплей.Уредите, дисплеят на навигацията и панелът с дисплея на климатика, показани тук, са само за справка и могат да се различават от действителността. 1110



Работете здраво,
забавлявайте се
още по-здраво

S-CROSS разбира, че животът е създаден, за да му се 

наслаждаваме. Без значение дали става въпрос за 

вашия всекидневен маршрут или за старта на нова 

глава в живота ви, S-CROSS държи на обещанията си.

Гъвкаво товарно пространство
Делимата в съотношение 60:40 облегалка на задната седалка и дъното на 
багажника, регулируемо на няколко нива, позволяват лесно да подреждате 
различни товари.

Конзола в тавана
Конзолата в тавана разполага 
с лампа за карти и отделение 
за съхранение на слънчеви 
очила.

Кутия в предна 
централна конзола
Кутията в предната централна 
конзола включва USB порт 
и предлага удобно място 
за съхранение на малки 
предмети.

Заден подлакътник
Сгъваемият подлакътник 
разполага с две стойки за 
чаши за пасажерите отзад.

Наличен при GL+ и GLX.

Преден подлакътник
Позицията на предния 
подлакътник може да бъде 
регулирана за удобство на 
водача, а в него ще откриете 
кутия за съхранение на малки 
предмети.

Джоб в облегалката 
на седалката
В джоба на гърба на предната 
пасажерска седалка можете 
удобно да поставяте карти, 
книги или вашия таблет.
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Нека силата
бъде с вас

Пътуването до мястото, където искате, трябва 

да бъде толкова забавно, колкото и това, което 

ви очаква там. Иновативна комбинация от 

мощност, ефективност и контрол гарантират, че 

преживяването ще бъде запомнено.

Двигател 1.4 BOOSTERJET
S-CROSS се задвижва от 1,4-литров турбодвигател BOOSTERJET с 
директно впръскване и мощна тяга. Турбокомпресорът с интеркулер 
повишава налягането в цилиндрите, като увеличава въртящия момент 
при ниски обороти. Системата за директно впръскване на горивото 
оптимизира количеството, времето на впръскване и налягането 
на горивото за по-добра динамика и нисък разход на гориво. А 
благодарение на електрическата система за контрол на фазите на 
газоразпределение (VVT), EGR клапана с охлаждане и високата степен 
на сгъстяване се постига още по-ниска консумация на бензин.

6-степенна автоматична скоростна кутия
Широкият диапазон от предавателни числа гарантира отлично ускорение 
дори при потегляне от място. Но по-важното е, че тoй намалява разхода 
на гориво, когато се движите с постоянна висока скорост.

6-степенна ръчна скоростна кутия
Оптимизираните предавателни отношения намаляват разхода на 
гориво, като същевременно подобряват динамичните показатели. 
Превключването е изключително приятно, а корпусът на трансмисията 
намалява шума и вибрациите за постигане на още по-добър комфорт.
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Хибриден 
потенциал

Да знаеш какво искаш и кога го искаш – това е онзи 

тип интуиция, който хибридната система в S-CROSS 

предлага на водача. Без значение дали се стремите 

да постигнете максимално нисък разход, или да 

получите повече мощност, когато ви е необходима. 

48V SHVS система тип „мек хибрид“
S-CROSS разполага с 48V SHVS система тип „мек 
хибрид“. Tя се състои от 48V ISG (интегриран стартер-
генератор), който поема ролята на електродвигател, 48V 
литиево-йонна батерия и 48-12V DC/DC преобразувател. 
Системата използва регенерирана при намаляване на 
скоростта енергия за намаляване разхода на гориво 
и подобряване на динамичните показатели. При 
нормални условия на шофиране системата редуцира 
разхода на гориво, намалявайки въртящия момент 
на двигателя с вътрешно горене (ДВГ) и компенсира 
посредством тягата на електрическия мотор. Когато 
системата отчете, че шофьорът иска да ускори бързо, 
torque-fill control и torque boost (вижте по-долу) правят 
автомобила „по-отзивчив“ на командите с педала на 
газта и същевременно - по-плавен и по-пъргав при 
ускорение. Електрическият двигател „върти“ двигателя 
с вътрешно горене на празен ход при намаляване на 
скоростта за постигане на още по-ниска консумация 
на гориво. Системата е проектирана да подпомага 
двигателя с вътрешно горене, когато необходимите за 
целта условия са изпълнени.

Поддържане на празния ход посредством 
електромотора
Когато при намаляване на скоростта съединителят „отдели“ скорост-
ната кутия от двигателя с вътрешно горене и оборотите му паднат до 
тези на празен ход, електродвигателят „върти“ двигателя и по този 
начин елиминира нуждата от консумация на гориво. А тъй като дви-
гателят продължава да работи на празен ход, автомобилът ще може 
бързо да ускори при необходимост. 

48V литиево-йонна батерия

48V-12V DC/DC преобразувател

48V ISG

Въртящ момент (Нм) на коляновия вал Torque Boost Обороти на двигателя

Повторно ускорение

Автоматично спиране 
на двигателя

Поддържане  
оборотите  
на празен ход  
от електромотораTorque-fill control

Torque Boost

Въртящ момент, желан от водача (= въртящ момент 
на ДВГ към момента + въртящ момент на ISG)

Въртящ момент, желан от водача (= въртящ момент 
на ДВГ към момента + въртящ момент на ISG)

Въртящ момент на ДВГ към момента

Време ВремеОб./мин

Въртящ момент на ДВГ към момента

Натискане педала на съединителя

Падане на оборотите до ниво, изискващо работа 
на празен ход

Момент на натискане 
педала на газта

Изключване от  
предавка и отпускане  
педала на съединителя

Torque-fill Control
Посредством незабавното добавяне на въртящия момент от 
електродвигателя с цел компенсиране забавените реакции 
на двигателя с вътрешно горене, Torque-fill Control подобрява 
ускорението за по-добра динамика.

Torque Boost
Torque Boost прави ускорението по-плавно, добавяйки 
тяга от електромотора към тази на ДВГ, преди турбоком-
пресорът да се намеси.
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ALLGRIP 
за всякакви

пътища
S-CROSS е SUV, който ви осигурява контрол 

във всяка ситуация на пътя благодарение 

на ALLGRIP SELECT. Оригиналната 4х4 

технология на Suzuki ви дава възможност 

да поемете по всеки път.

Избор измежду четири режима
Благодарение на наличните четири режима можете лесно да изберете 
този, който най-добре пасва на условията, в които шофирате. Просто 
изберете желания режим и шофирайте с увереност - ALLGRIP SELECT ще 
се погрижи за останалото.

Auto
Приоритизира намаляването на разхода 
на гориво в условия на нормално 
шофиране, като превключва на 4x4 
само при отчитане на приплъзване.

Sport 
Подобрява пътното поведение в 
завои посредством изпращане на 
допълнителен въртящ момент към 
задните колела. Спортният режим 
оптимизира съотношението между 
натиска на педала на газта и подавания 
въртящ момент за по-пъргави реакции 
на двигателя.

Snow
Осигурява отлична стабилност и 
подобрено сцепление, особено при 
ускорение, на сняг, по черен път или по 
други хлъзгави настилки.

Lock
Този режим осигурява максимален 
въртящ момент, подаван към задните 
колела, за да излезете от ситуации с 
лошо сцепление като дълбок сняг, кал 
или сняг. Автоматично превключва на 
режим Snow при достигане на 60 км/ч.
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Защита от 
всички страни

Усещането, че можете да отидете навсякъде, стъпва 

на увереността, че технологиите за безопасност нa 

Suzuki бдят за сигурността на вас и на вашите пътници. 

Усъвършенстваните функции за безопасност са 

комбинирани с най-новите технологии при сензорите и 

дигитализацията, за да направят пътуването с S-CROSS 

спокойно и релаксиращо.
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Повече очи 
на пътя

Да бъдеш внимателен шофьор, означава да не 

откъсваш поглед от пътя и да бъдеш концентриран 

върху случващото се около теб. Благодарение на 

набор от камери и сензори S-CROSS значително 

улеснява вашата работа.

Suzuki Safety Support*
Suzuki се ангажира да осигури 
безопасност и спокойствие в различни 
ситуации на пътя. Един от най-важните 
аспекти по отношение на комфорта и 
липсата на стрес за притежателите на 
Suzuki е увереността по отношение на 
вашия автомобил и шофирането ви. Suzuki 
Safety Support просто прави шофирането 
по-приятно.

Dual Sensor Brake Support (DSBS) 
Когато автомобилът се движи напред, камерата и лазерният сензор определят дали има 
опасност от удар с автомобил или пешеходец. При откриване на опасност от удар DSBS първо 
предупреждава и при нужда спира автоматично, в зависимост от ситуацията на пътя.

Предупреждение за напускане на лентата
Когато шофирате с 60 км/ч или по-бързо, камерата разпознава бяла маркировка на лентата 
отляво и отдясно и предупреждава водача със звукова и светлинна индикация, когато отчете, че 
автомобилът се е отклонил от лентата си на движение.

Предотвратяване напускане на лентата
Когато шофирате с 60 км/ч или по-бързо, камерата се използва за разпознаване на лентата, 
в която се движите. След като прецени, че има опасност лентата да бъде напусната, DSBS 
автоматично помага на водача да върне автомобила в лентата чрез корекция във волана, 
използвайки електрическата кормилна рейка.

Предупреждение за криволичене
Когато шофирате с 60 км/ч или по-бързо, функцията за предупреждение при криволичене отчита 
траекторията на шофиране и издава звукови и визуални предупреждения, ако автомобилът се 
отклонява от правилната траектория поради сънливост на водача или заради други причини.

Разпознаване на пътни знаци
Тази система използва камерата за откриване на пътни знаци, включително за ограничения 
на скоростта, за забранено изпреварване, за край на ограниченията и за задължителни 
предписания и ги показва на мултиинформационния дисплей, за да напомни на водача за тях. 
Могат да се показват до три пътни знака наведнъж.

Адаптивен круиз контрол с функция Stop & Go
Адаптивният круиз контрол при 6-степенната автоматична скоростна кутия включва функция 
Stop & Go. Той ускорява и намалява скоростта в помощ на водача, за да поддържа безопасна 
дистанция до автомобила отпред. Функцията Stop & Go може дори да спре автомобила напълно, 
когато е необходимо, и след това да започне да следва автомобила отпред, ако той потегли 
отново в рамките на 2 секунди, например в задръстване.

Система за следене на сляпата зона
Системата за следене на сляпата зона открива превозни средства в слепите зони от двете 
страни зад автомобила или превозни средства, приближаващи към тези зони. Когато мигачът 
е пуснат и в сляпата зона бъде открито превозно средство, индикаторът ще мига бързо в 
комбинация с предупредителен звук, за да направи смяната на лентата по-безопасна. 

Hill Hold Control
Функцията Hill Hold Control улеснява потеглянето по наклон, като предотвратява тръгването на 
автомобила назад, когато водачът отмести крака си от педала на спирачката, за да натисне 
педала на газта.

Адаптивният круиз контрол при автомобили с ръчна трансмисия е без функция Stop & Go.

*Има ограничение по отношение способността на 
камерите и сензорите да разпознават препятствия, ленти 
и пътни знаци. Моля, не разчитайте само на тази система. 
Винаги шофирайте безопасно. Дистанцията спрямо 
автомобила отпред варира в зависимост от скоростта на 
движение.
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Грижи се за вас
Никога не знаете кога ще изпаднете в затруднено 

положение – така че е добре да знаете, че S-CROSS 

използва най-модерните технологии, за да ви 

помага във всяка ситуация на пътя.

360-градусов обзор 
360-градусовият обзор осигурява допълнителна безопасност 
и удобство. Той използва четири камери (предна, задна и 
две странични), за да ви осигури различни перспективи, 
включително 3D изглед за безопасно потегляне и изглед 
отгоре за по-безопасно паркиране.

Предни и задни паркинг сензори
Ултразвуковите сензори в броните засичат препятствия и предупреждават 
водача със звуци и графики на мултиинформационния дисплей.

Предупреждение за напречен трафик отзад
Когато излизате от паркомясто на заден ход, тази функция 
ви помага за предотвратяване на удар. Ако сензорите 
открият aвтомобил, който се доближава откъм слепите зони 
отзад, предупредителен звук, мигаща светлинна индикация 
в странично огледало и известие в мултиинформационния 
дисплей ви предупреждават за ситуацията.

3D изглед Изглед отгоре

Предлага се в комбинация с 9-инчов дисплей на аудиосистемата, стандартен 
за GLX. Системата от камери за 360-градусов обзор има някои слепи зони и не 
отменя необходимостта водачът да шофира безопасно. Моля, не разчитайте само 
на тази система. Винаги шофирайте безопасно.

Предлагат се при GL+ и GLX.

Звуков 
сигнал 
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GLX

GL+

GL

Екстериорни цветове

Нива на оборудване

Titan Dark Gray Pearl Metallic

Silky Silver Metallic Cosmic Black Pearl Metallic

Canyon Brown Pearl Metallic

Energetic Red Pearl Sphere Blue Pearl

Cool White Pearl

White
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Оборудване
ДВИГАТЕЛ Бензин

1.4L BOOSTERJET 48V SHVS Mild Hybrid

ТИП ЗАДВИЖВАНЕ 2WD 2WD / ALLGRIP

ТРАНСМИСИЯ 6MT 6MT / 6AT

НИВО НА ОБОРУДВАНЕ GL GL+ GLX

ШАСИ

Гуми 215/55R17 + алуминиеви джанти S S -

215/55R17 + двуцветни алуминиеви джанти - - S

Комплект за поправяне на гуми S S S

ЕКСТЕРИОР

Панорамен покрив С двойно плъзгащо се стъкло - - O

Арки на калниците S S S

Лайстни отпред и отзад (в цвят) Сребро S S S

Странични лайстни (в цвят) Черно S S S

Релси на покрива (в цвят) Сребро - S S

Дръжки на вратите (в цвят) В цвета на купето S S S

Отваряне на багажника Електромагнитно S S S

Предна решетка Хромирана S S S

Лайстни на прозорците (в цвят) Черно S - -

Хром - S S

ВИДИМОСТ

Фарове LED светлини (къси и дълги) S S S

Настройване височината на 
светлините

Ръчно S - -

Автоматично - S S

Автоматични светлини - S S

Фарове за мъгла Предни - S S

Задни S S S

Задни светлини LED S S S

Подсветка на номера LED S S S

Затъмнени стъкла S S S

Свръх затъмнени стъкла на задните 
врати и багажника

- S S

Чистачки Предни: 2 скорости (бавна, бърза) + настройка на 
интервала + измиване

S S S

Задна: 1 скорост + измиване S S S

Автоматични чистачки - S S

Отопление на задното стъкло S S S

Странични огледала В цвета на купето S S S

Електрически S S S

Електрически сгъваеми - S S

С отопление S S S

С вградени мигачи - S S

Вътрешно огледало със затъмняване S S S

ДВИГАТЕЛ Бензин

1.4L BOOSTERJET 48V SHVS Mild Hybrid

ТИП ЗАДВИЖВАНЕ 2WD 2WD / ALLGRIP

ТРАНСМИСИЯ 6MT 6MT / 6AT

НИВО НА ОБОРУДВАНЕ GL GL+ GLX

ДВИГАТЕЛ Бензин

1.4L BOOSTERJET 48V SHVS Mild Hybrid

ТИП ЗАДВИЖВАНЕ 2WD 2WD / ALLGRIP

ТРАНСМИСИЯ 6MT 6MT / 6AT

НИВО НА ОБОРУДВАНЕ GL GL+ GLX

ДВИГАТЕЛ Бензин

1.4L BOOSTERJET 48V SHVS Mild Hybrid

ТИП ЗАДВИЖВАНЕ 2WD 2WD / ALLGRIP

ТРАНСМИСИЯ 6MT 6MT / 6AT

НИВО НА ОБОРУДВАНЕ GL GL+ GLX

УПРАВЛЕНИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЕН ПАНЕЛ
Волан с 3 лъча Регулируем волан по височина S S S

Регулируем волан в дълбочина S S S
Кожен волан - S S
Управление на аудио системата S S S
Управление на круиз контрола S S S
Управление на ограничителя на скоростта S S S
Управление на обажданията S S S
Пера за смяна на скоростите - S (AT) S (AT)

Усилвател на волана S S S
Информационен дисплей 4,2-инчов цветен LCD дисплей S S S

Дигитален часовник S S S
Термометър на външната температура S S S
Индикация за разхода на гориво (моментен/среден) S S S
Индикация за средната скорост S S S
Индикация за оставащите километри с наличното гориво S S S
Индикация за предавката S S S
Индикация за налягането в гумите S S S
Индикация за режим на шофиране - S (ALLGRIP) S (ALLGRIP)
Напомняне за непоставен колан на шофьора S S S
Напомняне за непоставен колан на пасажера S S S
Напомняне за непоставен колан на задните седалки S S S
Сигнализация за отворена врата S S S
Сигнализация за ниско ниво на горивото S S S
Напомняне за смяна на маслото S S S

Напомняне за забравени светлини и ключ Звуков сигнал S S S
КОМФОРТ
Електрически прозорци Предни S S S

Задни S S S
Адаптивен автопилот (Adaptive cruise control) S S S
Ограничител на скоростта S S S
Централно заключване Управлява се от вратата на шофьора S S S
Дистанционен контрол на заключване на вратите S S S
Отопление S S S
Поленов филтър S S S
Климатик S - -
Автоматичен климатик с 2 зони - S S
Стартиране на двигателя с бутон - S S
Аудио Високоговорители x 4 S S S

Пищялки x 2 - S S
Централен високоговорител - - S
7-инчов сензорен дисплей + DAB радио S S -
9-инчов сензорен дисплей + DAB радио + навигация - - S
Сдвояване на телефона - Android Auto и Apple CarPlay S S S

Режим на шофиране 4 режима - Auto, Sport, Snow и Lock - S (ALLGRIP) S (ALLGRIP)
Отопление на седалките (предни) - S S
Отопление за пътниците отзад - S S

ИНТЕРИОР
Осветление Лампа за четене на карти ( с 2 позиции) S - -

Лампа за четене на карти ( с 3 позиции) - S S
Централна лампа ( с 3 позиции) S S S
Осветление в жабката S S S
Осветление в краката (на предните седалки) - S S
Осветление в предния подлакътник S S S

Сенник С огледало и държач за документи S S S
С осветление - S S

Централна конзола S S S
Дръжки за ръце Отпред х2 S S S

Отзад x2 S S S
Поставка за чаши Отпред х2 S S S

Отзад x2 - S S
Джоб за бутилки Във вратите отпред и отзад х2 S S S
Жабка S S S
Кутия в подлакътника S S S
Скоростен лост Черен със сребърни акценти - S(6AT) S(6AT)

Черен с хромови акценти S S(6MT) S(6MT)
USB входове В централната конзола S S S
Контакт 12V В багажното отделение S S S
Място за поставяне на крака За шофьора S S S
Тапицерия на предните и задните 
врати

Текстил S S -
Еко кожа - - S

Дръжки на вратите в купето (в цвят) Хром S S S
Подлакътници на вратите Текстил S S -

Еко кожа - - S
СЕДАЛКИ
Предни седалки Регулиране на шофьорската седалка по височина S S S

Джоб на гърба на пасажерската седалка S S S
Задни седалки Сгъваеми седалки в съотношение 60:40 S S S

Регулиране на облегалката на задната седалка  (2 позиции) - S S
Тапицерия Текстил S S -

Кожа и еко кожа - - S
Централен подлакътник Отпред S S S

Отзад - S S
БАГАЖНИК
Кора на багажника S S S
Подвижен борд S S S
Куки за багаж За пазарска чанта x 1 S S S

За мрежа x 2 S S S
Контакт 12V S S S
Осветление S S S

БЕЗОПАСНОСТ
Предни въздушни възглавници S S S
Възможност за деактивиране на въздушните възглавници S S S
Странични въздушни възглавници Предни S S S
Въздушни възглавници тип "Завеса" S S S
Въздушни възглавници за коленете За шофьора S S S
Колани Отпред: 3-точкови, с настройка по височина S S S

Отзад: 3-точкови S S S
ISOFIX точки за фиксиране на детска седалка x 2 S S S
Заключване на задните врати за деца S S S
Усилени греди в страничните врати S S S
ABS с EBD (електронно разпределение на спирачното усилие) S S S
ESP® S S S
DSBS (Dual Sensor Brake Support) S S S
Сигнализиране за напускане на пътната лента S S S
Предотвратяване напускането на пътната лента S S S
Сигнализиране за криволичене S S S
Разпознаване на пътни знаци S S S
Сигнализация при аварийно спиране S S S
Асистент за потегляне по наклон S S S
Следене на налягането в гумите S S S
Асистент при аварийно спиране (Brake Assist) S S S
Камера за заден ход S S -
Дневни светлини LED S S S
e-CALL S S S
Имобилайзер S S S
Аларма S S S
Ключалки със свободен ход против кражба S S S
Следене на сляпата зона - BSM (blind spot monitor) - S S
Следене на напречния трафик отзад - RCTA (rear cross traffic alert) - S S
Сензори за паркиране Отпред - S S

Отзад - S S
Камера с 360° изглед - - S

S : Стандартно  - : Не се предлага  O : опция
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Въпросът по кой път да поемем в живота е личен и субективен. 
Именно в този момент S-CROSS ви дава предимство. Защото в някои 
дни сте в настроение просто да откриете накъде водят нови пътища.Изберете как 

да живеете
Въпросът по кой път да поемем в живота е личен и субективен. 
Именно в този момент S-CROSS ви дава предимство. Защото в някои 
дни сте в настроение просто да откриете накъде водят нови пътища.

Брой врати 5
Гориво Бензин
Двигател 1,4L BOOSTERJET 48V SHVS Mild Hybrid
Задвижване 2WD ALLGRIP
РАЗМЕРИ
Дължина мм 4 300
Ширина мм 1 785
Височина мм 1 580 (1 585 с релси на покрива)
Междуосие мм 2 600
Следа Предна мм 1 535

Задна мм 1 505
Минимален радиус на завиване м 5,4
Пътен просвет мм 175
КАПАЦИТЕТ
Места 5
Обем на 
багажника*

Максимален литри 1 230
Със сгъната седалка  литри 665
С изправена седалка литри 430

Обем на резервоара литри 47
ДВИГАТЕЛ
Тип K14D
Брой цилиндри 4
Брой клапани 16
Обем на двигателя см3 1 373
Диаметър и ход на буталото мм 73,0×82,0
Степен на сгъстяване 10,9
Максимална мощност к.с. /об. в мин 129 / 5500
Максимален въртящ момент Нм /об. в мин 235 / 2 000-3 000
Вид впръскване Инжекцион с директно впръскване
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МОТОР
Тип WA06B
Система Мотор / генератор
Максимална мощност к.с. /об. в мин 14 / 3 000
СКОРОСТНА КУТИЯ
Тип 6MT 6AT 6MT 6AT
Предавателни числа 1-ва 3,615 4,044 3,615 4,044

2-ра 1,955 2,371 1,955 2,371
3-та 1,207 1,556 1,207 1,556
4-та 0,886 1,159 0,886 1,159
5-а 0,738 0,852 0,738 0,852
6-а 0,644 0,672 0,644 0,672
Задна 3,481 3,193 3,481 3,193

Крайно предавателно число 4,059 3,502 4,059 3,502
ШАСИ
Кормилна уредба Рейка и пиньон
Спирачки Предни Вентилирани дискове

Задни Дискове
Окачване Предно MacPherson

Задно Торсионна греда
Гуми 215 / 55 R17
ТЕГЛО
Собствено тегло кг 1195 - 1235 1240 - 1265 1285 - 1305 1310 - 1330
Общо тегло кг 1 685 1 710 1 755 1 780
ПРЕДСТАВЯНЕ
Максимална скорост км/ч 195 195 195 195
Ускорение от  0 до 100 км/ч сек 9,5 9,5 10,2 10,2
ЕКОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Стандарт за вредни емисии Euro 6D
Разход на гориво 
(WLTC)

Ниска скорост л /100 км 5,9 - 6,1 7,0 6,7 7,4 - 7,5
Средна скорост л /100 км 4,7 - 4,8 5,4 5,3 - 5,4 5,8
Висока скорост л /100 км 4,6 - 4,7 4,8 - 4,9 5,2 5,2
Много висока скорост л /100 км 5,9 - 6,0 6,2 6,4 - 6,5 6,5 - 6,6
Комбиниран л /100 км 5,3 5,7 - 5,8 5,8 - 5,9 6,1

CO2 емисии (WLTP) г/км 119 - 120 129 - 130 132 - 133 139

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
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Оборудването може да варира на различните пазари.  
Suzuki България си запазва правото да променя съдържанието без предварително известие.
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Стандартното и допълнителното оборудване може да варират на различните пазари. Моля, обърнете се към вашия дилър, тъй като някои спецификации и илюстрации може да се отнасят 
към модели, които не са налични във вашия регион. Спецификациите, изразени с неметрични единици, са приблизителни.
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.

София, ул. Поп Грую, 96
тел.: 02/439 09 30

факс: 02/971 92 61
e-mail: office@suzuki.bg




