ACROSS
EN LADDHYBRID UTAN BEGRÄNSNINGAR
Möt ACROSS, en fyrhjulsdriven laddhybrid från Suzuki. ACROSS bjuder på räckvidd på el
(75 km) i kombination med 306 hästkrafter och teknik i toppklass. Begränsningarna
hos vanliga elfordon och SUV:ar gäller inte för ACROSS. Det här är en SUV som vill synas.
Den aktiva, robusta stilen kännetecknas av kantiga hörn, djärva linjer, polygonmönster,
distinkta 19-tums lättmetallfälgar och en sportig front.

STIL, KOMFORT OCH
KVALITET FÖR ALLA
KÖRTILLFÄLLEN
Med ACROSS behöver du aldrig känna dig
begränsad. Den laddbara elmotorn låter dig köra
upp mot 75 km helt på el och i bagageutrymmet
– som du enkelt öppnar genom en lätt kick under
bakre stötfångaren – får upp till 490 liter plats.
Dessutom har ACROSS en dragvikt på 1.500 kg.
Kupén är utformad för att alla ska få en skön
och behaglig resa. De bekväma sätena i konstläder är uppvärmda i både fram- och baksätet.
Därtill går även baksätet att luta. För de kalla
månaderna finns rattvärme.
Till multimediasystemet med sin 10,5-tum stora
pekskärm kopplar du enkelt din telefon med
Bluetooth. Med Android Auto och trådlös Apple
CarPlay kan du även spegla din smartphone.

LÄGRE BRÄNSLEFÖRBRUKNING
MED ACROSS RENA KRAFT
Njut av den smidiga, livliga följsamheten och tysta kraften hos en avancerad,
miljömedveten laddhybrid. Med ett hybridbatteri och en 2,5-liters-motor kan
du köra hur långt du vill. Med 306 hästkrafter och automatväxlad CVT-låda
kan ACROSS göra 0–100 km/h på imponerande 6.0 sekunder. Fyrhjulsdriften
E-FOUR ser till att du kör säkert, oavsett underlag. Välj mellan tre körlägen –
balanserade NORMAL, bränslesnåla ECO och accelerationskraftiga SPORT.

AIM (AWD INTEGRATED
MANAGEMENT)
BATTERIKAPACITET
18,1 kWh

AIM optimerar fyrhjulsdriften genom att variera vridmomentfördelningen, motorinsprutningen, växlingsstrategin, bromsningen och servostyrningen beroende
på aktuella körförhållanden. Kan användas i körlägena
NORMAL, ECO och SPORT.

E-FOUR FYRHJULSDRIFT
Det elektriska fyrhjulssystemet E-FOUR fördelar auto
matiskt vridmomentet mellan fram- och bakhjulen
baserat på körförhållanden. Systemet ger ett bättre
väggrepp och en fast stabilitet som kommer göra
din körning bekvämare och mer säker.

TRAIL MODE
EFFEKTIVITET OCH 306 HK
En bensinmotor på 2,5 liter laddar batteriet och
förstärker kraften i höga hastigheter. Beroende
på körförhållanden arbetar motorn för att skapa
optimal förbrukning som ger bränsleeffektivitet
och låga utsläpp. ACROSS bjuder på totalt 306 hk
och kan köra i hastigheter på upp till 135 km/h
på ren eldrift.

STEGLÖS CVT-VÄXELLÅDA
Tack vare att den steglösa CVT-automatlådan
inte har några fasta utväxlingar blir körningen
mjuk och behaglig.

Ett körläge för snöiga vägar, ojämn terräng och andra
situationer med dåligt väggrepp. Trail Mode bromsar
hjul som tappar väggrepp och riktar vridmoment till
hjul som har grepp. Gaspedalen och växlingsmönstret
justeras så att du alltid håller dig i rörelse och behåller
kontrollen.

TRYGG KÖRNING MED SMARTA
SÄKERHETSFUNKTIONER

•

1. LANE DEPARTURE ALERT
2. STEERING ASSIST
3. VEHICLE SWAY WARNING
4. LANE CENTERING

I Suzuki ACROSS är säkerheten prioriterad. Du kan köra lugnt i vetskap om att
flera avancerade och smarta säkerhetsfunktioner i toppklass alltid verkar för
din, dina medpassagerares och medtrafikanters bästa. Funktioner som trötthetsvarnare, eCall, adaptiv farthållare och filkörningsassistent är standard.

Indikatorlampa
blinkar

Detektionsområde för
bakomvarande korsande traﬁk

LANE TRACING ASSIST (LTA)

Backkameravy

•

ROAD SIGN ASSIST (RSA)

•

BACKKAMERA

•

DYNAMIC RADAR CRUISE
CONTROL (DRCC)

•

BLIND SPOT MONITOR (BSM)

•

LED STRÅLKASTARE

•

REAR CROSSING TRAFFIC ALERT
(RCTA)

•

ACOUSTIC VEHICLE ALERTING
SYSTEM

•

AUTOBROMS
(PRE-COLLISION SYSTEM)

•

PARKERINGSSENSORER

•

PARKING SUPPORT BRAKE
(PKSB)

•

ELECTRIC PARKING BRAKE (EPB)

•

AUTOMATIC HIGH BEAM (AHB)

•

ECALL

TEKNISK SPECIFIKATION

STANDARDUTRUSTNING

ACROSS

ACROSS

SIKT

2.5L Laddhybrid

2.5L Laddhybrid

E-Four i-AWD

E-Four i-AWD

E-CVT

E-CVT

MOTOR
Cylindervolym

cm3

2 487

Drivning

E-Four i-AWD

Borrning x slag

mm

87,5 x 103,4

Styrning

Kugghjulsstyrning

Maximal effekt totalt bensin-/elmotor

4 / 16
kW / hk

Kompressionsförhållande

225 / 306

Bromsljus LED
Dimljus fram och bak
Elmanövrerade och uppvärmda ytterbackspeglar, automatiskt
infällbara med blinkers och markbelysning

CHASSI

Cylindrar / ventiler (antal)

Backspegel, inre, automatiskt avbländande

Hjulupphängning fram

McPherson med spiralfjädrar

Hjulupphängning bak

Dubbla länkarmar med
spiralfjädrar

Follow-me-home-funktion
LED bakljus
LED DRL
Mörktonade rutor (bakre sidorutor och bakruta)

14.0:1

Bromsar fram

Ventilerade skivor

Regnsensor

Ventilerade skivor

Strålkastare (automatisk inställbar ljushöjd)

5,7

Strålkastare projektor Bi-LED (halv / helljus)

Maximal effekt

kW / hk

136 / 185

Bromsar bak

Maximal effekt elmotor fram

kW / hk

134 / 182

Vändradie, på hjul

vid v / min

6 000

Däck

kW / hk

40 / 54

MÅTT

vid v / min

6 000

Längd / bredd / höjd

mm

4 635 / 1 855 / 1 690

Nm

227

Hjulbas

mm

2 690

vid v / min

3 200 - 3 700

Spårvidd fram / bak

mm

1 595 / 1 615

Markfrigång

mm

190

Bagageutrymme nedfällt ryggstöd (VDA)

l

1 604

Bagageutrymme uppfällt ryggstöd (VDA)

l

490

- Driving Support system

Bränsletankens volym

l

55

- ECO driving guide med ECO score

5

- E-Four system display

Maximal effekt elmotor bak

Maximalt vridmoment

Bränsletillförselsystem

Port Injection + Direct Injection

Bränsletyp

El / 95 oktan

BRÄNSLEFÖRBRUKNING*
Blandad viktad körning

l / 100 km

1,0

KOLDIOXIDUTSLÄPP CO2*
CO2-utsläpp

235 / 55R19

g / km

22

Automat

E-CVT

PRESTANDA

Uppvärmd bakruta
Vindruta, uppvärmningsbar nedre del (de-icer)

Antal sittplatser

VÄXELLÅDA

Topphastighet

m

VIKT

Vindrutetorkare och högtrycksspolning
INSTRUMENTPANEL
Multiinformationsdisplay med 12,3-tums skärm inkl:
- Bränsleförbrukning
- Bränsleräckvidd

- Energikapacitet

Tjänstevikt

kg

2 020

- Hastighet (genomsnitt / körning)

Maximal totalvikt

kg

2 510

- Klocka

Max släpvagnsvikt – obromsat

kg

750

- Tripmätare

km / h

180

Max släpvagnsvikt – bromsat

kg

1 500

- Växlingsindikator

Acceleration 0-100 km / h

sek

6,0

Kultryck

kg

70

- Yttertemperatur

Elektrisk räckvidd

km

75

Batterikapacitet

kWh

18,1

Armstöd bak

Ombordladdare

kW

3,3

Armstöd fram

*Från och med 2020-01-01 gäller WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) som mäter fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning.
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INTERIÖR

•
•
Med förbehåll för ändringar.

Bagagerumsbelysning
Baksäte lutningsbart
Baksäten eluppvärmda (ytterplatser)
Baksätets ryggstöd delbart och fällbart, 60:40-delning
Belysning fotutrymme (bak)
Dörrpaneler bak klädda i mjukt material
Dörrpaneler fram klädda i skinnliknande material
Eluttag 12V / 220V i bagage
Eluttag 12V fram
Flaskhållare bak
Flaskhållare fram
Framsäten eluppvärmda
Fönsterhissar fram/bak elmanövrerade
Fönsterhissar med automatisk upp / ner-funktion
Förarsäte elektriskt höj- och sänkbart
Förarsäte elektriskt skjutbart
Förarsäte med elektriskt justerbart ryggstöd
Förarsäte med svankstöd, eljusterbart
Förvaringsfickor i framstolarnas ryggstöd
Instrumentpanel läderimmitation
Instrumentpanel med silverfärgade inlägg
Insynsskydd bagage
Klimatanläggning 2-zons med S-FLOW-läge
Körlägen valbara (ECO / NORMAL / SPORT)
Luftintag för baksätespassagerarna
Läslampor fram
Mugghållare fram och bak
Nackskydd bak (3 st)
Nyckelfritt lås- och tändningssystem, Smart Entry  /  Start
Pollenfilter
Ratt 3-ekrad, läderklädd

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
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•
•
•

Ratt eluppvärmd
Ratt manuellt justerbar i höjdled
Ratt manuellt justerbar i längdled
Ratt med styrningskontroll för ljud
Ratt med styrningskontroll för telefon
Ratt med växlingspaddlar
Solskydd förarsida / passagerare med spegel och belysning
Svart syntetisk halvskinnklädsel

•
•
•
•
•
•
•
•

INFOTAINMENT
10,5" multimedia skärm, HD-upplöst
Antenn takmonterad hajfena, i karossens färg
Android Auto
Trådlös Apple CarPlay
Backkamera med hjälplinjer
Bluetooth*
DAB radio
Hastighetsberonde volymkontroll
Högtalare, 6 stycken
Radio FM / AM
USB uttag 1 fram 2 bak

Grill, lackerad i svart
Handtag i karossens färg
Lättmetallfälgar 19", polished med 235 / 55R19 däck
Spoiler
Takrails, svarta
Ytterbackspeglar i karossens färg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alarm, dörrar + motorhuv

*Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. **ESP® är ett registrerat varumärke som tillhör Daimler AG.

Blind Spot Monitor (dödavinkelvarnare)
Bältespåminnare fram / bak (ljus och akustisk signal)
Centrallås fjärrstyrt
DRCC Dynamic radar cruise control (Adaptiv Farthållare )
Däcktrycksövervakning (TPMS)
Dörrlås automatiskt styrt av bilens hastighet

Elektronisk bagagelucka med kick-funktion
Hastighetsbegränsare med minne
Hill Starting Assist
Isofix barnstolsfästen bak
Krockkuddar, 7 stycken
LTA Intelligent körfilsassistans (Lane Tracing Assist)
- Filbytesvarnare
- Filbytesvarnare med riktningsassistans
Parkeringsbroms elektrisk
Parkeringssensor, fram och bak
Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar
PCS autobroms (Pre-Collision System)

•
•
•
•
•
•
•

SÄKERHET
ABS, EBD, BAS, VSC och ESP**

Barnsäkert dörrlås

eCall nödsamtal via fordon

EXTERIÖR
Dubbla synliga avgasutblås

Automatiskt helljus (AHB)

RCTA (Rear Crossing Traffic Alert) varnar för bakomvarande trafik
Reservhjul 165 / 90D18
RSA trafikskyltsigenkänning (Road Sign Assist)
Strålkastare (automatisk inställbar ljushöjd)
Säkerhetsbälten fram med bältessträckare och kraftbegränsare
TPWS (Tire Pressure Warning System)
Varning kvarglömd nyckel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LADDNINGSKABEL

•
•

1 st - Typ2 / Schuko (7,5 m)

•
Med förbehåll för ändringar.

FÄRGER

STANDARD

VERSIONER

MOT TILLÄGGSKOSTNAD

BENSIN / EL

INCLUSIVE

•

2.5L Laddhybrid 306 hk 4x4 E-CVT

Silver Metallic metallic (1D6)

Gray Metallic metallic (1G3)

METALLIC

LÄTTMETALLFÄLGAR 19"

Attitude Black Mica metallic (218)

Dark Blue Mica metallic (8X8)

PÄRLLACK

Inclusive

Sensual Red Mica pearl metallic (3T3)

Platinum White pearl metallic (089)

SUZUKI GARANTERAR

3 års nybilsgaranti /10.000 mil, 3 års vagnskadegaranti, 3 års lackgaranti,
3 års Suzuki Assistans, 12 års garanti mot genomrostning,
5 års hybridgaranti / 10.000 mil

Samtliga Suzuki-modeller som visas i detta faktablad kan vara extrautrustade. Modellerna som visas kan även avvika från
det verkliga utförandet. Färgerna kan avvika från de verkliga till följd av tryckprocessen. Louwman Sverige AB – Suzuki Sverige
förbehåller sig dessutom rätten att när som helst genomföra förändringar i konstruktion och utförande hos våra produkter
utan att detta innebär att tidigare levererade produkter förändras i enlighet med detta. Trots att denna broschyr har
producerats med största möjliga noggrannhet, kan inga garantier lämnas för att eventuella felaktigheter, oavsett typ, inte
förekommer. För detaljerad information gällande våra garantier vänligen besök suzukibilar.se
Importör: Louwman Sverige AB – Suzuki Sverige – Tel: +46 8 517 323 00 www.suzukibilar.se
©2022 Louwman Sverige AB – Suzuki Sverige. Återgivning och/eller publicering av hela eller delar av materialet, oavsett form, är endast
tillåten med skriftligt godkännande från Louwman Sverige AB – Suzuki Sverige. Webbversion november 2022.

