Onunla
Geçmeye Hazırım
O benim için sadece bir otomobil değil.
Önemli olan sadece beni bir yerlere
nasıl götürdüğü değil; nasıl göründüğü de önemli.
Hiçbir tasarım beni Swift gibi harekete geçirmiyor.
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Sevdiğim müzik gibi...
Swift sürmek bazen heyecan
verici, bazen sakinleştirici.
Ama daima keyif verici ve
mutlu edici.

Onunla
Geçmeye Hazırım
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Swift, daha fazlasını yapmak,
daha fazlasını denemek,
daha fazlasını yaşamak için
beni heyecanlandırıyor.
Nereye gidersem gideyim...

Onunla
Geçmeye Hazırım
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Tarzınızı Konuşturun
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Bu fotoğrafta, kumandalar
aydınlatmaları açık halde
gösterilmektedir.

Bir Swift'in kapısını açtığınızda ilk fark edeceğiniz ayrıntı, iç mekanın da tıpkı dış mekan gibi şık olmasıdır.
Hakim siyah renk kaliteyi vurgularken, sportif tasarım, Swift’inize dinamik bir görünüm katar. Geliştirilmiş
ergonomik yapısı ve desteğe sahip koltuklar, son derece kolay okunur göstergeler ve kolay erişilen
kumandalar... Hepsi sadece sürüşün keyﬁni çıkarmaya odaklanmanız için tasarlanan Swift detaylarından
sadece bir bölümü.
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İç mekan
Göstergeler ve kumandalar:

Swift kokpitinin her bir parçası
sürüşü daha kolay ve keyiﬂi hale getirmek
için tasarlanmıştır.
1. Yol bilgisayarı, likit kristal ekranda kolay
okunabilen göstergeleriyle, yakıt tüketimi ve
kalan yakıtla sürüş menzili gibi önemli bilgileri
sürüş boyunca göz önünde tutar. Göstergeler
aydınlatıldığında, ışık, göstergelerin kristal
görünümlü akrilik katmanlarından geçerek yansır.
Böylece otomobile sportif ve şık bir görünüm
sağlar.
2. Otomatik şanzımanın ergonomik vites topuz
yapısı, doğal bir vites değiştirme hissi sağlar.

Müzik sistemi:
Müzik sistemi, bir CD çalar ve otomatik ses seviyesi kumandalı bir AM/FM alıcısından oluşur. Harici
ses cihazlarının kablolu bağlantısı için bir soket de sağlanmıştır.

3. Manuel şanzımanda, optimize edilmiş vites kolu,
vites değiştirme işlemlerinin düzgün ve sürüşün
keyiﬂi olmasını sağlar.

Direksiyondan kontrol:
Direksiyon simidinde bulunan bir tuşla ellerinizi direksiyondan kaldırmaya gerek kalmadan
müzik sistemlerini kumanda edebilirsiniz.

4. Direksiyon simidindeki bir düğme ile
çalıştırılabilen hız sabitleme sistemi, daha fazla
rahatlık için sürüş esnasında gaz pedalını
bırakabilmenizi sağlar.

Hoparlör sistemi:
İki ön hoparlör, iki ön tiz ses hoparlörü ve iki arka hoparlör olağanüstü derinliğe,
hassasiyete ve doğruluğa sahip üç boyutlu bir ses üretir.

Harici ses cihazları:
USB soketi, isteğe bağlı bir USB kablosu veya adaptör aracılığıyla bir MP3 veya
WMA çaları müzik sistemine kolayca bağlamanızı sağlar.
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Pratik ve Hızlı Olun

Swift hem kullanması keyiﬂi hem de son derece pratik ve dengelidir. Tavizsiz net yol tutuşunun arkasında, geniş iz aralığı,
sağlam gövde ve sert süspansiyon, disk frenler ve dengeli bir direksiyon sistemi mevcuttur. Etkileyici derecede düşük yakıt
tüketimi ve salınım değerlerine sahip olan motor seçeneği Swift’i güçte de farklılaştırır. Swift, bir yandan enerji verimliliğini
sağlarken aynı zamanda otomobile sportif bir sürüş deneyimi kazandırır.
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Performans
K12B motor

1,2 litre benzinli WT
Maksimum güç

94/ 6,000 hp/dev/dak
Maksimum tork

118/4,800 N-m/dev/dak
Ortalama yakıt tüketimi

5.0L/100km
CO2 salımları

116g/km
2WD 5MT modelleri

K12B motor (1,2 litre benzinli WT):
K12B 1,2 litre benzinli motorda emme ve
egzoz değişken supap zamanlaması vardır.
Bu sadece yakıt verimliliğini arttırmakla
kalmaz, düzgün, hızlı, tepki veren ve çevik
bir hızlanma için düşük ve orta devirlerde
torkun artmasını da sağlar.

16 inç alaşımlı jant

Süspansiyon:

Frenler:

Süspansiyon sistemi, Avrupa'nın farklı
yol yüzeylerinde yapılan kapsamlı
testlerin avantajlarını yansıtır. Swift'in
hafif ve son derece dayanıklı
gövdesiyle süspansiyon sistemi
bir araya geldiğinde, sürücüye güven
veren, dengeyle birlikte düzgün bir
sürüş sağlar; gövdenin savrulmasını
sınırlar.

Jantlar:

Frenler hassas bir yanıt hissiyle birlikte
üstün frenleme kuvveti sağlayarak sürüşten
alınan keyfi arttırır.

Büyük çaplı, 16 inç alaşımlı jantlar sürüş performansını
arttırır. 16 inç alaşımlı jantlar ıslak ve kuru yüzeylerde
üstün tutunma sağlarken, yakıt tüketimini de
azaltmaya yardımcı olur.
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Ferah İç Mekan

Alışveriş için, seyahat için, işten eve - evden işe veya sadece arkadaşlarınızla öylesine... Yola her ne sebeple
çıkarsanız çıkın Swift'in 60:40 katlanabilir arka koltukları ve yüksek bagaj alanı çeşitli yolcu ve bagaj
kombinasyonlarını rahatça taşıyacak şekilde yapılandırılabilir. Bunun yanında, el altında olmasını istediğiniz
küçük eşyalar için bol miktarda cep ve gözler bulunmaktadır.
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Fonksiyonellik
Katlanır arka koltuk:
60:40 katlanır arka koltuklar Swift'in
içindeki mekanın esnek bir şekilde
kullanılabilmesinin anahtarıdır. Arka
koltukların her iki yanını da katlayarak, daha
geniş bir bagaj alanı yaratabilirsiniz.

Kabin genişliği:
Dışarıdan bakıldığında ele avuca sığacak
gibi görünse de, Swift'in iç kısmında geniş
kullanım alanı yer almaktadır. Ön koltukların
arkasındaki yenilikçi hatların kullanılması
sayesinde arka koltuklardaki yolcular
maksimum oturma alanına sahip olurlar.

Kullanışlı iç mekan saklama alanları
Ön konsol
saklama gözü

Ön konsol
saklama alanı

Torpido gözü

Ön bardak tutucu

Arka bardak tutucu

Ön koltuk arkası cebi

Saklama cebi (ön kapı)

Saklama cebi (arka kapı)

11

ESP
Çekiş kontrolü
Bir taraftaki tekerlek
kaygan yüzey üzerinde
patinaj yaparak,
duruş konumundan
kalkmayı zorlaştırır.

Araç düzgün
bir şekilde
hareket
etmeye başlar.

ESP patinaj yapan
tekerleği frenler.

Sürüş kuvveti
Tork ters taraftaki
tekerleğe aktarılır.

Denge kumandası
Frenleme kuvveti

Motor
torku
azaltılmış

ESP var
ESP yok

Frenleme
kuvveti

Ön tekerlek patinajı

Güvenle Yol Alın

Swift ile nereye giderseniz gidin, onu güven ve huzurla sürmenizi sağlayan güvenlik ve emniyet teknolojileri daima
yanınızda olacak. ESP (Elektronik Stabilite Programı) gibi aktif güvenlik özellikleri sürücülerin kazalardan
kaçınmalarını sağlarken, son derece güvenli kabin, hava yastıkları ve diğer pasif güvenlik özellikleri beklenmedik bir
darbeye karşı tampon oluşturmak üzere görev başındadır.
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Arka tekerlek
patinajı

Güvenlik
Denge desteği:
ESP (Elektronik Stabilite Programı)
sensörlerden alınan verileri izler.
Tekerleklerin ve aracın kaymasını önlemek
için motor ve frenleri otomatik olarak
kumanda ederek, kontrolün sizde kalmasını
sağlar. Otomatik şanzımanı seçerseniz,
ESP aynı zamanda ayağınızı fren pedalından
gaz pedalına hareket ettirdiğinizde Swift'in
arkaya doğru kaymasını önleyerek yokuşta
kalkışları kolaylaştırır ve daha güvenli hale
getirir.

Fren desteği:
Acil durumda frenleme sırasında, Kilitlenme
Önleyici Fren Sistemi (ABS) lastiklerin
kilitlenmesini önler ve kaçınma
manevralarına denge desteği sağlar.
Ek olarak, bir fren desteği işlevi durdurma
gücünü arttırırken, Elektronik Fren Kuvveti
Dağıtımı (EBD) ön ve arka tekerleklere en
uygun miktarda kuvvet göndererek aracın
kontrolünün sürdürülmesini sağlar.

Hava yastıkları ve boyunluk görevi gören
ön koltuk:
Bir aksilik durumunda daha fazla koruma için, tüm
Swift sınıﬂarında yedi hava yastığı vardır: sürücü ve
yolcular için ön, yan ve perde hava yastıkları ve sürücü
için bir diz hava yastığı. Aynı zamanda ön yolcu koltuğu
için de bir hava yastığı kapatma işlevi sağlanmıştır.
Ayrıca, arkadan bir çarpışma gerçekleşmesi
durumunda, Swift'in ön koltukları kafa ve boynu
koruyarak boyun omurlarına uygulanan şokun
azaltılmasına yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.

Koruyucu gövde:
Swift'te bir çarpışmanın kuvvetini
azaltmak ve dağıtmak için özel Etkin
Kumanda Teknolojisi (TECT) kullanılır; ayrıca
- bilgisayar simülasyonlarının sonuçlarına
göre kapsamlı olarak dağıtılan - yüksek
dayanımlı çelik gövde, Swift'in gövdesinin
haﬁf ama güçlü olmasını sağlar.

Ön gerdiricinin
çalışması

Kuvvet sınırlayıcının
çalışması

Ön emniyet kemerleri:
Ön yolcu emniyet kemerlerinde normal koşullarda koruma
için ön gerdiriciler ve bir çarpışma durumunda darbeyi
yumuşatmak için kuvvet sınırlayıcılar bulunur.
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TEKNİK ÖZELLİKLER

1.2 GL MT

1.2 GL AT

Çok noktalı

Çok noktalı

4/Düz sıralı

4/Düz sıralı

MOTOR
Yakıt Enjeksiyonu
Silindir Adedi ve Tipi
Silindir Hacmi (cm3)
Maksimum Güç (Hp/dev.dak)
Maksimum Tork (Nm/dev.dak)

1242

1242

94/6.000

94/6.000

118/4.800

118/4.800

5 ileri düz

4 ileri otomatik

Sürüş Sistemi

4x2

4x2

Hava kanallı disk

Hava kanallı disk

Kampana

Kampana

185/55 R16

185/55 R16

5,2

5,2

Uzunluk (mm)
Genişlik (mm)

3.850

3.850

1.695

1.695

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

1.510

1.510

2.430

2.430

211

211

528

528

1.035

1.065

1.480

1.480

FRENLER

LASTİKLER
Lastik ve Jant Ebadı
DİREKSİYON
Minimum Dönüş Çapı (m)
BOYUTLAR/ALANLAR/HACİMLER

AĞIRLIK (kg)
Boş Ağırlık
Yüklü Durumda Ağırlık
PERFORMANS
Maksimum Hız km/s

165

160

0-100 km/s Hızlanma (sn)

12,3

13,5

6,1

6,8

4,4

4,9

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

5,0

5,6

116

128

Yakıt deposu (L)

42

42

Galaksi Gri
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GL
DIŞ DONANIM
16’’ Alaşımlı Jantlar
Ön Sis Farları
Gövde Renginde Kapı Kolları
Gövde Renginde Dış Dikiz Aynaları
Led Tipi 3. Stop Lambası
Led Tipi Gündüz Farları
Elektrikli ve Isıtmalı Yan Aynalar

GÜVENLİK

AKTARMA
Vites Kutusu

Ön
Arka

DONANIM SEVİYESİ

İnci Beyazı

ABS
EBD (Elektronik Fren Güç Dağılımı)
BAS (Fren Destek Sistemi)
TPMS (Lastik Basınç Uyarı Sistemi)
ESP (Elektronik Stabilite Programı)
Yokuş Kalkış Destek Sistemi (Otomatik Vitesli Araçta)
Sürücü ve Yolcu Hava Yastıkları
Sürücü Diz Hava Yastığı
Yan Hava Yastıkları
Perde Hava Yastıkları
Ön Yolcu Hava Yastığı İptal Anahtarı
Tüm Koltuklarda 3 Noktadan Sabitlenen Emniyet Kemerleri
Immobilizer
Arka Koltuklarda Isoﬁx Çocuk Koltuğu Bağlantıları
Sürücü ve Ön Yolcu Kemer İkaz ve Sesli Uyarı Sistemi

Standart
(AT) Otomatik Şanzıman
(MT) Manuel Şanzıman
*Manuel şanzımanlarda geçerlidir.

KONFOR VE İÇ DONANIM
Klima
Direksiyondan Kumandalı Radyo-CD ve MP3 Çalar

Manuel

4+2

Müzik Sistemi Hoparlör ve Tweeter Adedi
USB Bağlantı Noktası
Yol Bilgisayarı
Yükseklik Ayarlı ve Elektrik Destekli Direksiyon
Deri Direksiyon Simidi
Yükseklik Ayarlı Sürücü Koltuğu
Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit
Elektrik Kumandalı Ön Camlar
Elektrik Kumandalı Arka Camlar
Manuel Karartılabilir İç Dikiz Aynası
Ön Bölümde Güç Soketi (12 Volt)
Ön ve Arka Kapılarda Eşya Saklama Cepleri
Gümüş Kaplamalı Vites Topuzu
Krom Kaplı İç Kapı Kolları

Suzuki otomobilleri, montaj ve üretim hatalarına bağlı olarak 3 yıl
veya 100.000 km (hangisi daha önce dolarsa) garanti kapsamındadır.
Boya ve paslanmazlık garantisi 3 yıl veya 100.000 km’dir
(hangisi daha önce dolarsa).
Türkiye’nin her yerinden günde 24 saat, yılda 365 gün arızalı 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.

Bagaj Aydınlatması
60:40 Katlanabilen Arka Koltuklar
İçeriden Açılabilir Yakıt Depo Kapağı
Cruise Control (Hız Sabitleme)
*Vites Değiştirme Göstergesi

İpeksi Gümüş

Mavi

Kozmik Siyah

Kırmızı
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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.
Resimlerde yer alan opsiyonel donanım ekstra ücret karşılığı edinilebilir. Araçlarımız ile birlikte sağlanan ekipman hakkında ilave bilgi için Suzuki Yetkili Satıcıları ile bağlantıya geçmeniz gerekmektedir.

SUZUKI MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.

24 SAAT

YOL YARDIMI
0532 755 3 755

http://facebook.com/suzukiturkiye

http://twitter.com/Suzuki_TR
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