PREMIÄR FÖR HELT NYA S-CROSS
Det du först lägger märke till hos nya S-CROSS är den robusta designen med ännu
tydligare SUV-drag. Den djärva grillen som flankeras av kraftfulla LED-strålkastare
och det ultramoderna infotainmentsystemet inne i kupén. Det som inte syns, men
som är minst lika viktigt, är ett första klassens säkerhetssystem med bland annat
en 360-graderskamera. Med 48V-hybridsystem och fyrhjulsdriften AllGrip Select
som standard befäster S-CROSS sin position som det bästa av två världar.

DET BÄSTA AV
TVÅ VÄRLDAR – NU
ÄNNU BÄTTRE
Nya S-CROSS karaktäriseras av en dynamisk
design med en pianosvart främre grill som drar
blickarna till sig. SUV-attityden förstärks
ytterligare av detaljer som 17"-fälgar, robusta
hjulhus och den väl tilltagna markfrigången.
Kupén ger en fantastisk känsla av rymd tack
vare det öppningsbara panoramataket*. Bagage
utrymmet rymmer 430 liter bagage med
gott om plats för packning för resor och fritid.
Under färden njuter du av det nya infotain
mentsystemet med 7- eller 9-tums* pekskärm
som din smartphone ansluts till trådlöst.
Uppdaterade och utökade säkerhetssystem
gör dig ännu tryggare bakom ratten eller som
medpassagerare.
*Standard för Inclusive.

KRAFTEN I S-CROSS
S-CROSS kännetecknas av kraft, prestanda och utmärkt bränsleekonomi.
Bilen är utrustad med Suzukis 1,4 liters BOOSTERJET, en fyrcylindrig turbomotor
med direktinsprutning som ger hög dynamisk prestanda tillsammans med
hög bränsleeffektivitet.

ALLGRIP SELECT
– FYRA OLIKA KÖRLÄGEN
Med fyrhjulsdriften AllGrip Select kan du välja mellan
fyra olika körlägen, Auto, Sport, Snow och Lock.
Oavsett väderförhållande och väglag ger AllGrip Select
ett optimalt grepp.

AUTO
1,4T 129 HK 48V – HYBRID
I Suzukis mildhybridlösning arbetar en integrerad
startmotor / generator med att assistera turbo
motorn vid acceleration och med att ladda bilens
batteri under färd. Resultatet är bättre bränsleekonomi och mindre utsläpp.

I Autoläget prioriteras bränsleekonomin och läget
används främst vid normal körning. Systemet kopplar
blixtsnabbt över till 4x4 vid hjulspinn.

SPORT
Sportinställningen optimerar accelerationen, vilket gör
att motorn svarar snabbare vid gaspådrag. Vid låga och
normala hastigheter anpassar systemet vridmomentet
för att optimera kurvtagningsförmågan.

6-VÄXLAD MANUELL VÄXELLÅDA

LOCK

Med optimerade utväxlingar ger den manuella
växellådan en ökad bränsleekonomi och dynamiska prestanda.

Med den här inställningen är det lättare att få loss
bilen ur snö, lera eller sand. Systemet levererar konti
nuerligt maximalt vridmoment även till bakhjulen.

6-VÄXLAD AUTOMATLÅDA

SNOW

Automatlådan förbättrar responsen vid låga
hastigheter samtidigt som den sänker motorns
varvtal vid höga hastigheter. Växlingspaddlar för
möjlighet till manuell växling är standard med
automatlåda.

Som namnet antyder är inställningen anpassad för
körning på halt och snöigt väglag. Systemet integrerar
såväl gaspådrag som styrning för maximal dragkraft
och stabilitet på ytor med låg friktion.

SÄKERHET I TOPPKLASS
Nya S-CROSS sätter säkerheten framför allt. Därför är bilen utrustad med
Suzuki Safety Support som inkluderar en rad avancerade säkerhetssystem
för skydd på två fronter: dels för att förhindra kollision, dels för att minska
skadorna om olyckan ändå är framme.

BACKKAMERA
En backkamera hjälper dig att parkera smidigt
och säkert även i trånga utrymmen. Backkamerans
hjälplinjer underlättar avståndsbedömning och
riktning ytterligare.

360-GRADERSKAMERA
360-graderskamera ger dig en bild av din bil från
ovan som gör det enklare att parkera och bedöma
avstånd till andra bilar och föremål.
(Standard för Inclusive.)

LANE DEPARTURE WARNING
(FILBYTESVARNARE)
En kamera och lasersensor avläser körfältsmarkeringar på respektive sida om bilen och känner av
om bilen är på väg att lämna sitt körfält. Föraren
varnas då med signal och vibration i ratten om att
en korrigering av kursen behövs. Systemet varnar
även när blinkers inte används vid körfältsbyte.
Aktivt från 60 km/h.

VEHICLE SWAYING WARNING
(TRÖTTHETSVARNARE)
En kamera och lasersensor avläser körfältsmarkeringar på respektive sida om bilen och varnar för
ett avvikande beteendemönster. Till exempel vid
trötthet hos föraren. Skulle det ske varnar systemet
genom blinkande lampa och signal i infodisplayen.
Aktivt från 60 km/h.

HILL HOLD CONTROL
(MOTLUTSASSISTENT)
Funktionen Hill Hold Control gör start i brant backe
eller sluttning både enklare och säkrare. En auto
matisk broms förhindrar att bilen rullar bakåt när
föraren flyttar foten från bromspedal till gaspedal.

7 KROCKKUDDAR
För bättre säkerhet har S-CROSS sju krockkuddar.
Främre krockkuddar för föraren och framsätes
passagerare, sidokrockkuddar fram samt sidokrockgardiner för passagerarna fram och bak.

ADAPTIV FARTHÅLLARE MED
STOP & GO
Förutom den adaptiva farthållaren assisterar Stop &
Go-funktionen även i hastigheter under 40 km/tim.
(Stop & Go endast med automatlåda.)

VARNING FÖR BAKOMVARANDE
TRAFIK (RCTA)
Rear Cross Traffic Alert (RCTA) hjälper till att upptäcka bakomvarande fordon vid backning. Systemet
varnar genom en kontrollampa i informations
displayen och en signal.

eCALL
Om det sker en trafikolycka ringer eCall automatiskt
upp räddningstjänst och lämnar ett meddelande
med fordonets exakta plats.

VÄGMÄRKESASSISTENT
Traffic Sign Recognition håller koll på vägmärken
och visar de skyltar som upptäcks på multi-informationspanelen. Systemet känner igen skyltar med
hastighetsbegränsningar, omkörningsförbud, gångfartsområde, område upphör och andra europeiska
vägmärken.

DÖDA VINKELN-VARNING (BSM)
Tryggare filbyten med Blind Spot Monitor. Systemet
känner av fordon som närmar sig bakifrån eller
befinner sig i döda vinkeln på vardera sida om bilen.
En varningssymbol tänds i sidospegeln på den sida
där fordonet närmar sig eller befinner sig i döda
vinkeln.

PARKERINGSSENSOR
Parkeringssensorn mäter avståndet mellan fordonet
och föremål (till exempel en vägg) vid parkering
eller manövrering i trånga utrymmen. Resultatet
kommuniceras via informationsdisplayen, ljud
anläggningens display och en signal.

LED STRÅLKASTARE
De bakre och främre LED-lamporna består av tre
lampor på rad. De främre strålkastarna fungerar
även som varselljus dagtid.

DUAL SENSOR BRAKE SUPPORT
(DSBS)
En kamera och en lasersensor samverkar för att
känna av om det finns risk för kollision med ett
framförvarande fordon eller fotgängare. Om det
föreligger en risk för kollision reagerar systemet
på lämpligt sätt.

TEKNISK SPECIFIKATION
S-CROSS

PRESTANDA
1.4T Hybrid

Topphastighet

AllGrip Select 4x4

Acceleration 0-100 km / h

Man (Aut)

km / h

195

sek

10,2

CHASSI

MOTOR

4x4-system

AllGrip Select (Auto+Sport+Snow+Lock)

Cylindervolym

cm3

1 373

Borrning x slag

mm

73,0 x 82,0

Hjulupphängning fram

McPherson med spiralfjädrar

Cylindrar / ventiler (antal)

4 / 16

Hjulupphängning bak

Torsion med spiralfjädrar

Kompressionsförhållande

10,9

Bromsar fram

Ventilerade skivor
Skivor

Styrning

Maximal effekt

kW / hk

95 / 129

Bromsar bak

Maximal effekt elmotor

kW / hk

10 / 13,6

Vänddiameter

vid v / min

5 500

Däck

Nm

235

MÅTT

vid v / min

2 000 - 3 000

Maximalt vridmoment

Bränsletillförselsystem

Direktinsprutning

Bränsletyp

95 oktan

BRÄNSLEFÖRBRUKNING*
Blandad körning

l / 100 km

5,9 (6,1)

KOLDIOXIDUTSLÄPP CO2*
CO2-utsläpp

g / km

132 (139)

VÄXELLÅDA
Manuell / Automat

6MT (6AT)

Utväxlingsförhållande:

Slutlig utväxling

Kugghjulsstyrning

m

10,9
215 / 55R17

Längd / bredd / höjd (med takrails)

mm

4 300 / 1 785 / 1 580 (1 585)

Hjulbas

mm

2 600

Spårvidd fram / bak

mm

1 535 / 1 505

Markfrigång

mm

175

Bagageutrymme max. volym

l

1230

Bagageutrymme nedfällt baksäte

l

665

Bagageutrymme uppfällt baksäte

l

430

Bränsletankens volym

l

47

Antal sittplatser

5

VIKT
1

3,615 (4,044)

Tjänstevikt

kg

1362 - 1382 (1387 - 1405)

2

1,955 (2,371)

Maximal totalvikt

kg

1 755 (1 780)

3

1,207 (1,556)

Max släpvagnsvikt – obromsat

kg

600 (600)

4

0,886 (1,159)

Max släpvagnsvikt – bromsat

kg

1 500 (1 500)

5

0,738 (0,852)

Kultryck

kg

75

6

0,644 (0,672)

back

3,481 (3,193)
4,059 (3,502)

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

Med förbehåll för ändringar.

STANDARDUTRUSTNING SELECT
Förvaringsficka i framsätets ryggstöd, passagerare

KOMFORT
2-zons klimatanläggning
Backkamera
Elfönsterhissar fram och bak
Nyckelfritt lås- och tändningssystem
Parkeringssensorer, fram och bak
Stopp- och startsystem
Suzuki Display Audio inkl:
• Apple CarPlay, Android Auto
• 7-tums pekskärm
• 6 högtalare, USB, rattkontroll, Bluetooth*, FM / AM radio och DAB radio
• Röststyrning (svenskt tal)
Ytterbackspeglar i karossens färg, elmanövrerade, uppvärmda och
infällbara med integrerade blinkers

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Digital klocka
• Bränsleförbrukning (konstant / genomsnittlig)
• Genomsnittshastighet / digital hastighet
• Avstånd bränslereserv
• Utomhustemperatur
• Växelindikator / växlingsindikator
• Körlägesindikator för AllGrip-lägen
• Däcktrycksindikator

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Armstöd i baksätet med mugghållare (2)
Backspegel med manuellt bländningsskydd
Belysning i bagageutrymme
Belysning vid fotutrymme (förare och passagerare)
Flaskhållare fram (2), bak (2)
Höjdjusterbar förarstol

Läslampa, fram
Nedfällbart delbart ryggstöd i baksätet (60:40)
Ryggstöd i baksätet ställbart i två lägen
Solskydd med biljetthållare, makeup-spegel och belysning
Stolsvärme, förare och passagerare
Tygklädsel och tygmattor
Växlingspaddlar (endast med 6-växlad automatlåda)
EXTERIÖR
Eluppvärmd bakruta
Lättmetallfälgar 17"

Takreling, silverlackerad

ABS med EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)
Adaptiv farthållare med fartbegränsare
AllGrip Select, 4x4-system med fyra lägen: Auto+Sport+Snow+Lock
Barnsäkra lås för bakdörrarna
BAS (bromsassistanssystem)
Blind Spot Monitor (BSM)
Bältessträckare och spännkraftsbegränsning, fram

•
•
•
•
•
•
•

DSBS (Dual Sensor Brake Support) autobroms med
fotgängarigenkänning
Däcktrycksövervakning (TPMS)
eCall-nödsamtalsfunktion
ESP®**
Hill Hold Control (motlutsassistent)
ISOFIX-fästen för bilbarnstolar (2)
7 krockkuddar (förare, passagerare, knä, sida, gardiner)

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

Lane Departure Prevention (filbytesvarning- med riktningsassistans)
Lane Departure Warning (filbytesvarning)
LED-strålkastare (halv- och helljus). LED-varselljus (DRL)
LED-belyst registreringsskylt
LED bakljus
Rear Cross Traffic Allert (RCTA)
Regnsensor
Reparationskit för punktering
Sidokollissionsskydd i dörrar
Strålkastare (automatisk inställbar ljushöjd)
Säkerhetsbälte som kan ställas in i höjdled, fram

•
•
•
•

SÄKERHET

Dimljus

INTERIÖR
12-voltsuttag i bagageutrymmet

Läderratt, ställbar i höjd- och längsled

Mörktonade rutor (bakre sidorutor och bakruta)

INSTRUMENTPANEL
4,2-tums LCD-färgskärm:

Insynsskydd för bagageutrymme

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traffic Sign Recognition (trafikskyltsigenkänning)

UTRUSTNING INCLUSIVE (UTÖVER SELECT)
INCLUSIVE
360-graderskamera

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centrumhögtalare (1)
Detaljer i ”matt krom-look” samt pianosvart runt ventilation mittkonsol
Dörrpaneler klädda i konstläder
Läder/vävt konstläder-klädsel
Panoramasoltak (öppningsbart)
Suzuki Display Audio inkl.
• 9-tums HD-pekskärm
• Navigation
• Trådlös Apple CarPlay

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Med förbehåll för ändringar.

FÄRGER

STANDARD

SOLID LACK

MOT TILLÄGGSKOSTNAD

METALLIC

LÄTTMETALLFÄLGAR 17"
White solid (26U)

Silky Silver metallic 2 (ZCC)

PÄRLLACK

Select

Cool White pearl metallic (ZNL)

Titan Dark Gray pearl metallic (ZZZ)

Energetic Red pearl metallic (ZQ5)

Saphire Blue pearl metallic (ZQ4)

SUZUKI GARANTERAR

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

Inclusive

Cosmic Black pearl metallic (ZCE)

Samtliga Suzuki-modeller som visas i denna broschyr 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
©2021 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. Tryckt Januari 2022.

