VITARA S

Usædvanlig kraftfuld
Vitara S er den ny topmodel af den populære og kompakte
SUV Suzuki Vitara. Med ny turbomotor og optimeret undervogn er køreoplevelsen ekstra dynamisk, mens en række
eksklusive designdetaljer fremhæver S-modellenes sportslige udstråling.
Hjertet i den nye Vitara S er en helt ny hightech 1.4-liters
Boosterjet benzinmotor med direkte indsprøjtning og turbo.
Med sine 140 hk og solide drejningsmoment på 220 Nm har
den kræfter nok til sportslig kørsel, mens brændstoføkonomien samtidigt er fremragende.
En række karakterfulde detaljer som bl.a. den specielt
designede frontgrill, satin-sølv-farvede sidespejle, sorte
alu-fælge, de røde ringe om LED-forlygterne og en række
designdetaljer i kabinen tilføjer S-modellen sit helt eget
sportslige udtryk. Sammen med det omfattende udstyr gør
det Vitara S til en helstøbt oplevelse. Sådan skal en ægte
SUV være.
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1: 17" alu-fælge (blank sort-lakerede). 2:Lædersportsrat med røde syninger. 3: Alu-sportspedaler. 4: Satin-sølv-farvede sidespejlehuse. 5: Indtræk i ruskindsstof/læder med røde syninger.
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Multimedieanlæg
Vitara S er udstyret med en 7-tommers
trykfølsom farveskærm, der fungerer som
betjeningspanel for radio, navigation,
bluetooth-telefoni og afspilning af musik.
■

Navigation
Vitara S har indbygget navigation
(understøtter ikke dansk tekst og tale)
med mulighed for 3D-visning.
■

1.4 Boosterjet (140 HK)
Høj ydelse og lavt brændstofforbrug er i fokus med den nyudviklede
1.4-liters 4-cylindrede motor med direkte benzinindsprøjtning og
turbolader.
Teknologien giver den nye Boosterjet drejningsmoment og kræfter,
som normalt kun kendes fra større motorer. Et drejningsmoment på
220 Nm er til rådighed allerede fra 1.500 og hele vejen op til 4.000
omdr. pr. minut. Samtidigt udnytter Boosterjet brændstoffet effektivt,
så forbruget holdes nede.
■

Drivlinje

Bakkamera
Når bilen sættes i bakgear, bruges
multimedieskærmen til at vise bakkameraets
optagelse.
■

2WD

Gear

Km/l

6MT

19,2

6AT

19,2

Boosterjet fås med valget mellem
en 6-trins manuel og en 6-trins
automatgearkasse.

Sammenkobling med smartphones
Systemet er forberedt til sammenkobling via
MirrorLink™ til Android Smartphones samt
Apple CarPlay™ til iPhones.*
■

Udstyr – Vitara S som Exclusive modellen plus
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

 pecial 5-slidset kølergrill, røde ringe om LED projekter
S
17" alu-fælge (blank sort-lakerede)
Sportsoptimeret undervogn
Satin-sølv-farvede sidespejlehuse
A lu-panel på instrumentbord i design ”Hairline finish”
Rødt lys i instrumentgruppe, samt røde ringe om luftdyser og ur
Røde syninger på sæder og gearmanchet
Lædersportsrat med røde syninger
Alu-sportspedaler

* Vær opmærksom på, at det ikke er alle Smartphones/ Tablets der er kompatible med MirrorLink™ og Apple CarPlay™. Benyttelse af App’s sker udelukkende via mobiltelefonen. Dataforbrug forudsætter at bruger har mobil-abonnement tilknyttet med mobildataforbrug.
MirrorLink™ er et registreret varemærke af Car Connectivity Consortium LLC. Liste over MirrorLink-kompatible smartphones kan ses: http://mirrorlink.com/.
Apple CarPlay™ er et registreret varemærke af Apple Inc. Liste over kompatible iPhones kan ses: http://www.apple.com/ios/carplay/

Specifikationer
Motor

Benzin

Type

Præstationer

4 cyl. DOHC 16V rækkemotor med turbo

Boring x slaglængde, mm

73,0 x 82,0

6 MT

6 Aut.

Tophastighed, km/t

200

200

Vigtigste standardudstyr
7 airbags

0-100, km/t, sek

9,5

9,5

Airbag cut-off i passagerside

Slagvolumen, ccm

1.373

Vægt

6 MT

6 Aut.

ESP og traction control

Kompressionsforhold

9,9:1

Køreklar vægt, personbil, kg

1.215

1.235

TPMS (dæktryksovervågning)

Totalvægt, kg

1.730

1.730

Hill-hold funktion (kun med manuelt gear)

Max anhængervægt m. bremse, kg

1.200

1.200

Tågelygter, for

Max anhængervægt u. bremse, kg

400

400

Antal HK (kW) omdr. pr. minut

140(103)/5.500

Max drejningsmoment,
Nm/omdr. pr. minut

220/1.500-4.000

Indsprøjtningsanlæg

Direct injection

Oktanbehov

LED nær- og kørelys, automatisk

Dimensioner

Selestrammere, for og bag (yderste pladser)

95 blyfri

Udvendig længde, mm

4.175

Aktiv fartpilot med hastighedsbegrænser og ratkontakter (ACC)

Euro 6

Udvendig bredde, mm

1.775

Automatisk nødbremse (RBS)

Udvendig højde, mm

1.610

Tagrælling, alu-look

Emissionsstandard

Brændstoføkonomi iflg. EU-norm:

6 MT

6 Aut.

Bykørsel, km/l

16,4

16,1

Akselafstand, mm

2.500

Klimaanlæg

Landevejskørsel, km/l

21,3

21,3

Sporvidde for, mm

1.535

Trykknap start og nøglefri betjening af låse og tænding

Blandet kørsel, km/l

19,2

19,2

Sporvidde bag, mm

1.505

Automatisk stop/start af motor

CO2 udslip, gram/km

121

122

Frihøjde, mm

185

El-ruder, for og bag

Venderadius, m

5,2

El-betjente sidespejle med fold-ind, varme og blinklys

Energiklasse

Transmission

6-trins manuelt gear

6-trins automatgear

1. gear

3,615

2. gear

Antal siddepladser

5

Multimediecenter med radio (7” touchskærm)

4,044

Tankkapacitet, VDA liter

47

Bluetooth samt håndfri kontakter til mobiltelefonen

1,954

2,771

Bagagerum, liter (til loft)

1.120

3. gear

1,275

1,556

4. gear

0,942

1,156

Bagagerum med nedfældet
bagsæde, VDA liter (til rudekant)

710

5. gear

0,794

0,852

Bagagerum (max volumen, VDA liter)

375

6. gear

0,674

0,672

Garanti

Bakgear

3,481

3,193

Mekanisk garanti

Differentiale

4,312

3,502

Rustgaranti

Bakkamera
Navigation (understøtter ikke dansk tekst og tale)
Indtræk i ruskindsstof og læder
Info-display (udetemperatur, forbrug og gearskifteindikator)
Forsæder, højdejusterbare med varme

3 år/100.000 km

Regnsensor, for (automatisk viskerfunktion)

12 år

Parkeringssensor, for og bag

Farveudvalg

Bright Red (ZCF)

Farveudvalg 2-farvet

Silky Silver Metallic (ZCC)

Galactic Gray Metallic (ZCD)

Cosmic Black Pearl Metallic (ZCE)

Cool White Pearl Metallic (ZNL)

Galactic Gray Metallic/
Cosmic Black Pearl Metallic (A9G)

Metallic-farver samt to-farvede kombinationer er mod merpris

Oplysninger om brændstofforbrug i henhold til EU-norm er vejledende. Det aktuelle brændstofforbrug vil afhænge af den enkeltes kørselsbehov og -måde, og
det kan derfor afvige fra det oplyste. ESP er et registreret varemærke af DaimlerChrystler AG. Bluetooth er registreret varemærke af Bluetooth SIG, Inc. Alle oplysninger og illustrationer er baseret på den udførelse af bilerne, som var gældende ved brochurens endelige redigering (Oktober 2015), Modelprogram, tekniske
data og udstyrsspecifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Nærmere oplysninger fås hos Suzuki-forhandlerne. Bemærk at fotos i denne brochure kan
vise biler med udstyr eller ekstraudstyr, der ikke markedsføres i Danmark. Der tages forbehold for trykfejl.
www.suzuki.dk
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Bright Red/
Cosmic Black Pearl Metallic (A9H)3

