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Bilmediğin Yoldan Git
Her zaman kullandığınız yolları unutun. Hiç gitmediğiniz, hiç duymadığınız
bambaşka rotalara yönelin. Suzuki Jimny ile maceranın tam kalbindesiniz.
Dar sokaklarda, şehirde uyumlu, arazi koşullarında engel tanımayan.
Jimny ruhu işte tam da bu!
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Maceranın
Yönünü
Siz Belirleyin

Bu haftasonu araziye çıkmaya var mısınız? Jimny ile eğlence
asıl orada başlar. Arazi ne kadar engebeliyse, Jimny o kadar iyi performans gösterir.
Anlık vites tepkisi ve yola aktardığı şaşırtıcı gücü sayesinde maceranızın yönünü
asfalttan araziye çevirmekte tereddüt etmeyeceksiniz.

Yukarıda yer alan Radyo-Cd-Mp3 çalar görseli standart ürün ile farklılık gösterebilir.
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Engeller Sizi
Durdurmasın!
Yolunuzu bir nehir kestiğinde Jimny’nin zorlu ve ıslak zeminlerde
kolaylıkla başa çıkabilecek şekilde tasarlanmış şasisi sizi
yolunuzdan çevirmez.
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Maksimum güç

62.4/6,000 kW/dev/dak
Maksimum tork

Tork (Nm)

Çıkış (kW)

110/4,100 Nm/dev/dak

Motor devri (dev/dak)

Motor performans eğrileri (Avrupa özellikleri)

4 vitesli
otomatik
şanzıman

DRIVE ACTION 4X4
Jimny'nin Drive Action 4x4 sistemi tek bir düğmeye basarak* anında 2 teker çekişten
4 teker çekişe geçiş yapmanızı sağlar, böylece arazideki değişimlere anında yanıt
verebilirsiniz. 2 tekerden çekiş düğmesi gürültü ve titreşimi azaltmak için, 4 tekerden
çekiş düğmesi ise arazi yüzeyleri için uygun olan çekiş sistemini etkinleştirir. Dik
yokuşlarda veya daha zorlu arazide daha fazla çekişe ihtiyacınız olduğunda 4L ayarını
etkinleştirmek için 4WD-L düğmesine basmanız yeterlidir.
*100km/saatin üzerinde olmayan bir hızla düz bir çizgi üzerinde ilerlerken 2 tekerden çekişle
4 tekerden çekiş arasında geçiş yapabilirsiniz. 4WD ile 4WD-L arasında geçiş yapmak için aracı
durdurmanız gerekir.

2WD
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4WD

4WD-L

Zorlu keşifler için tasarlandı

İhtiyacınız olan anda
güç sizinle

Jimny arazi aracı platformu üzerinde tasarlanmıştır.
Sert ve merdiven tipi şasi, sürüşün dengeli olmasını
sağlar. Hem otoyollarda hem de arazi koşullarında
aynı derecede başarılı olan üç bağlantılı bir yaylı
süspansiyon üzerinde hareket eder.

Jimny'nin 1.328cm3'lük motoru çaba harcamadan
güç elde etmenizi, böylece sürüş maceralarına
girişmeniz için kendinize güvenmenizi sağlar.
Motor yüksek devirlere kolayca çıkarak,
neredeyse her arazi yüzeyinde maksimum tork ve
anlık tepki sağlar.
Jimny aynı zamanda çevreye duyarlıdır. Elektronik
kumandalı egzoz gazı çevrimi ve elektronik çok
noktalı enjeksiyonu yakıt verimliliğini arttırırken
diğer yandan egzoz gazı salınımlarını azaltır.

B
C

A

A

34O yaklaşma açısı

(varsayılan ayar, yüksüz Jimny)

Ayrıca özel olarak tasarlanmış bir zincir
sayesinde, motor gücü şanzımana sürtünme,
gürültü ve güç kaybı olmadan ulaşır. Otomatik
şanzıman için kilitleme özelliği ise otoyol
hızlarında yakıt tasarrufunu arttırır.

B

31O rampa geçme açısı

C

46O ayrılma açısı

Uygun genişlikteki akslar, düzgün olmayan arazilerde
lastiğin yol ile temasını arttırır ve farklı yüzeylerde
üstün yol tutuşu sunar. Uzaklaşma açıları yokuşları
tırmanırken kendinizi daha güvende hissetmenizi
sağlar.

Sert gövde yapısı

Ön disk fren

205/70R15 lastikle birlikte
15 inç alaşım jant

Merdiven tipi şasi
Jimny'nin şasisi 4x4 performansı için sağlam bir temel oluşturur. Traversler yan
unsurları güçlendirir, zorlu arazilerde bile performansı arttırabilir. Ayrıca, gövdeyi
şasiye bağlayan parçalar sayesinde titreşim ve şokun kabine erişmesini önler.

Minimum dönme yarı çapı

4.9m

Merdiven tipi şasi
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Gösterge panelindeki lambaların tümü çalışır vaziyette gösterilmiştir.

1

Yukarıda yer alan Radyo-Cd-Mp3 çalar görseli standart ürün ile farklılık gösterebilir.
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1. Ön konsol cebi ve torpido gözü
2. Vites kol yanı cebi
3. Bardak tutucu
4. Saklama cepleri
5. Cepli/bardak tutucu
3
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Tam düz koltuk yapılandırması
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Arka koltuğun bir tarafı
katlanmış halde

İhtiyacınız olan
eksiksiz konfor
Jimny'nin sürücü koltuğuna oturun, her şeyin
tam ve yerli yerinde olduğunu hissedeceksiniz.
Kumandalar, elle kolay erişebileceğiniz
şekilde yerleştirilmiştir ve göstergeler kolay
okunabilir bir bütün içinde düzenlenmiştir.
Böylece ihtiyacınız olan bilgiler açık bir şekilde
görülebilir. Gösterge panelinde vites konumu ve
lastik basıncını izlemek için bir lamba yer
almaktadır.

ESC (Elektronik Denge Kontrolü) sistemi
ve çekiş kontrolü sistemi

Çekiş kontrolü

ESC sistemi tekerlek kayması tespit ederse, (örneğin sürücü direksiyonu
sert bir şekilde çevirdiğinde ve/veya yol kayganken) motor torku üzerindeki
kontrolü otomatik olarak etkiler ve tekerlek kaymasını bastırmak ve
sürücünün yön kontrolünde kalmasına yardımcı olmak için fren yapar.

Bir taraftaki tekerlek kaygan yüzey üzerinde patinaj yaparak,
duruş konumundan kalkmayı zorlaştırır.
ESC sistemi patinaj yapan tekerleği frenler.

İç rahatlatan güvenlik
Jimny'nin dengeli yol tutuşu, güçlü frenlemesi ve
çabuk hızlanması, kontrolün sizin elinizde
kalmasına yardımcı olur. ABS ve ESC sistemleri ile
birlikte, daha da fazla güven sağlar.

Araç düzgün bir
şekilde hareket
etmeye başlar.

Sürüş kuvveti

Yüksek oturma konumu hem güven verir hem de
yol ve araziye hükmeden bir görüş alanı sunar;
sürüşten daha fazla keyif almanızı sağlar.

Tork ters taraftaki tekerleğe aktarılır.

Elektronik denge kontrolü

Motor torku azaltılmış

Frenleme
kuvveti

ESC sistemi var
ESC sistemi yok

Frenleme
kuvveti

Ön tekerlek
patinajı

Bir kaza durumunda ise, Jimny sizi korumaya
hazırdır. Gergili ön emniyet kemerleri ve çift ön
hava yastığı ile aktif güvenlik özellikleri
tamamlanır.
Aktif güvenlik özellikleri kadar pasif güvenlik
özellikleri de önemlidir. Jimny'nin gövdesi ve şasisi
CAE (bilgisayar destekli mühendislik) sistemiyle
önden çarpışma kuvvetini azaltacak ve kabin
dışında tutacak şekilde tasarlanmıştır.

Arka tekerlek
patinajı

Çift ön hava yastığı

Arka koltuğun her iki tarafı
katlanmış halde

Yan kapı güvenlik barları
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Yükseğe...
Daima Daha Yükseğe.
Jimny’nin tırmanma performansıyla tanışmadıysanız şaşırmaya hazır olun.
4WD-L modu, sert ön ve arka akslar ile birlikte kayalık arazide güvenli bir
şekilde seyahat edebilmeniz için ihtiyacınız olan çekiş ve kontrolü sağlar.
Dinamik performans, kayalık alanları oyun alanınıza dönüştürür.
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TEKNİK ÖZELLİKLER

1.3L VVT

MOTOR

DONANIM SEVİYESİ

JLX

STYLE

GÜVENLİK
Çok noktalı

Yakıt Enjeksiyonu
Silindir Adedi ve Tipi
Silindir Hacmi (cm3)
Maksimum Güç (Hp/de)
Maksimum Tork (Nm/de)

4/Düz sıralı
1328
85/6000
110/4100

AKTARMA
Vites Kutusu

4 ileri otomatik

Sürüş Sistemi

Değişken zamanlı 4x4

ABS
BAS (Fren Destek Sistemi)
ESC (Elektronik Stabilite Kontrol)
TPMS (Lastik Basınç Uyarı Sistemi)
Sürücü ve Yolcu Hava Yastıkları
Tüm Koltuklarda 3 Noktadan Sabitlenen Emniyet Kemerleri
Immobilizer

Disk

kapsamındadır.

Kampana

LASTİKLER
Lastik ve Jant Ebadı

205/70 R15

BOYUTLAR/ALANLAR/HACİMLER
Uzunluk (mm)
Genişlik (mm)

3.695
1.600

(hangisi daha önce dolarsa).

• Türkiye’nin her yerinden günde 24 saat, yılda 365 gün arızalı

Hidrolik Destekli Direksiyon

Arka Koltuklar Yatırıldığında Bagaj Hacmi (L)
Minimum Dönüş Çapı (m)

324
4,9

Minimum Yerden Yükseklik (mm)

Radyo-CD-MP3-USB Girişi

190

Yaklaşma Açısı
Tırmanma Açısı
Uzaklaşma Açısı

Manuel Karartılabilir İç Dikiz Aynası

34˚

Deri Direksiyon Simidi

31˚
46˚

2

ve kazalı araçlara, yol üzerinde onarım ve çekme hizmeti
veren Suzuki Yol Yardım’a GSM 0532-755 3 755 numaralı
telefondan ulaşılabilir. Garanti kapsamına giren onarımlarda
Yol Yardım hizmetinden ücretsiz olarak yararlanılır.

Ön Bölümde Güç Soketi (12 Volt)
50/50 Katlanabilir Arka Koltuklar
Ön Kapılarda Eşya Saklama Cepleri
İçeriden Açılabilir Yakıt Depo Kapağı
Elektronik Kontrollü Sürüş Modu (2WD,4WD,4WD-L)

1.705
113

2

Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit
Elektrikli Ön Camlar
Elektrik Kumandalı Yan Aynalar
Sürücü ve Ön Yolcu Güneşlikleri (Sürücü Tarafı Aynalı)

Yükseklik (mm)
Dingil Aralığı (mm)
Arka Koltuklar Dik Durumda Bagaj Hacmi (L)

2.250

cihazı 2 yıl üretici firma tarafından garanti

• Boya ve paslanmazlık garantisi 3 yıl veya 100.000 km’dir

Isofix Çocuk Koltuğu Bağlantıları

Manuel Klima
Müzik Sistemi Hoparlör Adedi

3 yıl veya 100.000 km (hangisi daha önce dolarsa) garanti
kapsamındadır.

• Radyo-Cd-Mp3

KONFOR VE İÇ DONANIM

FRENLER
Ön
Arka

• Suzuki otomobilleri, montaj ve üretim hatalarına bağlı olarak

Krom Kaplı İç Kapı Kolları
Deri Koltuklar

DIŞ DONANIM

AĞIRLIK (kg)
Boş Ağırlık (Min)
Yüklü Durumda Ağırlık

1.150
1.420

Gövde Renginde Dış Dikiz Aynaları
15’’ Alaşımlı Jantlar
Alaşım Jantlı Tam Boy Yedek Lastik

PERFORMANS
Maksimum Hız km/s

135

Alaşım Jantlı Tam Boy Yedek Lastik Kapağı (Gri)
Alaşım Jantlı Tam Boy Yedek Lastik Kapağı (Gövde Rengi)
Ön Sis Farları

YAKIT TÜKETİMİ
Şehir İçi (L/100 km)
Şehir Dışı (L/100 km)
Ortalama (L/100 km)
CO2 Emisyonları (g/km)

7,3

Tavan Rayları (Gümüş Gri-Siyah)

167

Gövde Rengi Kapı Kolları

Yakıt Deposu (L)

40

Çift renkli gövde yapısı

9,0
6,3

Tavan Rayları (Siyah)

Standart

Gümüş Gri
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Kuasar Gri

Mavimsi Siyah

Beyaz

Mavimsi Siyah-Gri

Beyaz-Gri

Haki-Gri

Fotoğrafta Jimny üzerinde bulunan çoklu tavan rafı ve kayak/snowboard modülü aksesuar olarak mevcuttur.
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www.suzuki.com.tr
Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. araçların model, fiyat, tasarım, teknik özellik, donanım ve renklerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Broşürdeki resimler
standart ürüne dahil olmayan özel donanımlar içerebilir. Broşürdeki bazı bilgiler, broşürün baskı tarihinden sonra değişmiş olabilir. Broşürde basılmış olan renkler sadece yaklaşık renklerdir.
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24 SAAT

YOL YARDIMI
0532 755 3 755

SUZUKI MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.
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