SUZUKI SWIFT 
SPORTIG, CHARMIG, BUSIG
Swift är körglädje definierad. Under den kraftfulla designen hittar vi en pigg
hybridmotor som inte bara ger extra kraft vid accelerationer, utan även
minskar bränsleförbrukningen. Bra för både miljö och plånbok. Att Swift
dessutom finns som fyrhjulsdrift gör den unik i sin klass.

KOMFORT OCH RYMLIGHET I KOMPAKT
FÖRPACKNING
Inifrån och ut är Swift en bil som andas körglädje.
Inte minst i den sportiga designen och de eleganta
16-tums lättmetallfälgarna. Den sportiga känslan
förstärks av bakdörrarna där handtaget integrerats
i C-stolpen. Färgerna Flame Orange och Burning
Red kan kombineras med ett svart tak för att ge
designen ytterligare en dimension.
Trots bilens kompakta yttre sitter du bekvämt
i den rymliga kupén och i bagageutrymmet finns
plats för hela 265 liter. Dessutom finns här gott
om utrustning.
I den inbyggda 7-tums pekskärmen har du tillgång
till infotainmentsystemet SLDA. Här hittar du bland
annat radio och navigation (gäller Inclusive). Med
Apple CarPlay och Android Auto speglar du enkelt
din smartphones skärm till pekskärmen.

ENERGIN HOS EN LITEN BIL –
FRAMKOMLIGHETEN HOS EN STOR
På Suzuki är fyrhjulsdrift ingen lyx, utan något som ska vara tillgängligt för
alla – oavsett storlek på bil. Detsamma gäller hybridsystem. Därför är också
Swift redan i standardutförande utrustat med vårt 12V-hybridsystem.
Du kan också välja till fyrhjulsdriften AllGrip Auto för ännu bättre väggrepp.

ALLGRIP AUTO

AllGrip Auto tar dig fram trots oväntade förändringar
av väglaget. En viskokoppling fördelar vridmomentet
automatiskt till bakhjulen när framhjulen får sämre
grepp på vägen. Omkopplingen sker blixtsnabbt,
till exempel på hala eller snöiga vintervägar. AllGrip
Auto finner du i Swift.

1,2 83 HK 12V – HYBRID

I Suzukis mildhybridlösning arbetar en integrerad
startmotor / generator med att assistera motorn
vid acceleration samt laddar bilens batteri under
färd. Resultatet är bättre bränsleekonomi, mindre
utsläpp och lägre fordonsskatt.

FÄRDDATOR

En 4,2 tums LCD-skärm i färg ger kontinuerligt
föraren information om bilens beteende och
funktioner. Skärmen visar bland annat AllGripkörlägen, vridmoment, acceleration och bromskraft. Den visar även hybridbatteriets flöde, som
dess batterinivå och laddningsstatus.

5-STEGAD VÄXELLÅDA –
CVT ELLER MANUELL

Välj antingen en CVT-låda om du vill ha automatisk
växling, eller en manuell växellåda om du vill addera
ännu en nivå till sportkänslan.

SWIFT SPORT – NÖJESMASKINEN
FÖR DIG SOM VILL HA LITE TILL
Swift Sport är den lite busigare brorsan till Swift. Designen är lite aggressivare och
under huven hittar vi 1,4 Boosterjet Hybrid 48V, Suzukis turbomotor med 129 hk
för vägunderhållning i toppklass. Röda detaljer, 6-växlad manuell låda och unika
sportstolar höjer sportkänslan i kupén. Säkerhetsfunktioner i toppklass och ett
infotainmentsystem med smartphone-spegling gör det lätt att förstå varför Swift
Sport hyllats av motorjournalister världen över. För teknisk specifikation och
priser för Swift Sport, se www.suzukibilar.se.

AVANCERAD SÄKERHETSTEKNIK
I SWIFT OCH SWIFT SPORT
BACKKAMERA

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

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 genom att
förhindra att bilen rullar bakåt när föraren flyttar
foten från bromspedalen till gaspedalen.

SEX KROCKKUDDAR

Swift är utrustad med sex krockkuddar. En främre
krockkudde för föraren, en för framsätespassageraren, två sidokrockkuddar fram samt två sidokrockgardiner för passagerarna fram och bak.

ADAPTIV FARTHÅLLARE

Det adaptiva farthållarsystemet samverkar med
DSBS-systemet. Det innebär att bilens radarsystem
mäter avståndet till framförvarande fordon och
korrigerar hastigheten efter detta. Aktivt mellan
40 –160 km/h.

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.

VÄGMÄRKESASSISTENT (RSA)

Road Sign Assist håller koll på vägmärken och visar
de skyltar som upptäcks på multi-informations
panelen. Systemet känner igen skyltar med hastighetsbegränsningar, omkörningsförbud, gångfarts
område, område upphör och andra europeiska
vägmärken.

AUTOMATISKT HELLJUS (AHB)

Du slipper krångla med helljuset. Automatic
High-Beam växlar automatiskt mellan hel- och
halvljus när det är lämpligt för att säkerställa ett
tydligt synfält för föraren och minska risken att
mötande trafik bländas vid mörkerkörning.

DÖDA VINKELN-VARNING (BSM)

Tryggare filbyten med Blind Spot Monitor. Systemet
känner av fordon som finns i eller närmar sig döda
vinkeln bakåt på vardera sidan av bilen. En varnings
ikon 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 ett garage. Resultatet kommuniceras via informationsdisplayen,ljudanläggningens
display och en signal.

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 SWIFT
SWIFT HYBRID

SWIFT HYBRID
1.2 Hybrid

1.2 Hybrid
AllGrip Auto 4x4

Man

CVT

AllGrip Auto 4x4

Man

MOTOR

Man

CVT

Man

km / h

180

175

170

sek

13,1

12,2

13,8

PRESTANDA

Cylindervolym

cm3

1 197

Borrning x slag

mm

73,0 x 71,5

Cylindrar / ventiler (antal)

4 / 16

Kompressionsförhållande

13

Topphastighet
Acceleration 0-100 km / h
CHASSI
4x4-system

AllGrip Auto

Maximal effekt

kW / hk

61 / 83

Maximal effekt elmotor

kW / hk

1,94 / 2,64

Hjulupphängning fram

McPherson med spiralfjädrar

vid
v / min

6 000

Hjulupphängning bak

Torsion med spiralfjädrar

Nm

107

vid
v / min

2 800

Maximalt vridmoment

Bränsletillförselsystem
Bränsletyp

Styrning

Bromsar fram / bak
Vänddiameter

Multipoint-insprutning

Däck

95 oktan

MÅTT

BRÄNSLEFÖRBRUKNING*
Blandad körning

l / 100 km

4,7

5,1

5,4

KOLDIOXIDUTSLÄPP CO2*
CO2-utsläpp

g / km

106

115

121

VÄXELLÅDA
Manuell / Automat
Utväxlingsförhållande:

Ventilerade skivor / Trummor
m

9,6
175/65R15 / 185/55R16

Längd / bredd / höjd (med 4x4**)

mm

3 845 / 1 735 / 1 495 (1 520**)

Hjulbas

mm

2 450

Spårvidd 175/65R15 fram / bak

mm

1 530 / 1 530

1 525 / 1 535

Spårvidd 185/55R16 fram / bak

mm

1 520 / 1 520

1 515 / 1 525

Markfrigång

mm

120

5-vxl

-

5-vxl

Bagageutrymme
nedfällt ryggstöd (VDA)

l

579

MT

CVT

MT

Bagageutrymme
uppfällt ryggstöd (VDA)

l

265

3,545

Bränsletankens volym

l

37

1,904

Antal sittplatser

1,258

VIKT

1

3,545

2

1,904
4,006~0,550
LOW: 4,006~1,001
HIGH: 2,200~0,550

5

3

1,240

4

0,914

0,911

Tjänstevikt (minsta / högsta utr.)

kg

865 ~ 911

925 ~ 946

975 ~ 991

5

0,717

0,725

Maximal totalvikt

kg

1 365

1 375

1 420

Max släpvagnsvikt – obromsat

kg

400

400

400

6
back
Slutlig utväxling

Kugghjulsstyrning

3,272

3,771

3,250

Max släpvagnsvikt – bromsat

kg

1 000

1 000

1 000

4,294

3,757

4,388

Kultryck

kg

60

60

60

* Mätning av bränsleförbrukning enligt normerna 2004/3/EC (bensin) ugår från bilens tjänstevikt. Alternativ och tillbehör som monteras i efterhand kan öka vikten så att förbrukningen stiger.
I praktiken kan förbrukning förekomma som avviker från testets medelvärde, till följd av körsätt, omgivande omständigheter samt bilens tillstånd. **1.2 Hybrid AllGrip 4x4

Med förbehåll för ändringar.

UTRUSTNING SELECT
Belysning i bagageutrymme

KOMFORT
4 högtalare
Adaptiv farthållare och fartbegränsare
Elektrisk servostyrning
Elfönsterhissar, fram
Fjärrstyrt centrallås
Helljusassistent
Luftkonditionering (AC)
Mörktonade rutor bak inklusive bakruta
Pollenfilter

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Smartphone Linkage Display Audio (SLDA) inkl:
- 7-tums pekskärm
- Apple CarPlay, MirrorLink, Android Auto
- Backkamera
- DAB radio, FM/AM radio, AUX, USB, rattkontroll, Bluetooth*
- Röststyrning (svenskt tal)
Stopp- och startsystem
Suzukis 12V-hybridsystem
Ytterbackspeglar, karossfärgade, elmanövrerade och eluppvärmda

Flaskhållare, fram (2) och bak (2)
Förarstol, höjdjusterbar
Förvaringsficka i framsätets ryggstöd, passagerare
Insynsskydd för bagageutrymme
Interiörlister, vita
Mugghållare, fram (2) och bak (1)
Nackstöd som kan ställas in i höjdled, fram (2) och bak (3)
Nedfällbart delbart ryggstöd i baksätet (60:40)
Solskydd med biljetthållare, förare och passagerare
Solskydd med makeup-spegel, förare och passagerare

•
•
•
•
•
•
•
•

Sportratt i läder, höjdjusterbar
Stolsvärme, förare och passagerare
Svart tygklädsel och tygmattor
EXTERIÖR
Automatisk nivåreglering av strålkastare
Bakrutetorkare med intervall och spolare
Eluppvärmd bakruta
LED-bakljus

INSTRUMENTPANEL

LED-belyst registreringsskylt

Färddator inkl:

LED-strålkastare halv / helljus

- 4,2-tums LCD-färgskärm, förardisplay
- Bränsleförbrukning (konstant / genomsnittlig)
- Digital hastighet / genomsnittshastighet
- Klocka
- Körd sträcka
- Utomhustemperatur
- Växel / växlingsindikator

•
•
•
•
•
•
•

12-voltsuttag i mittkonsolen
Backspegel med bländningsskydd

LED-varselljus (DRL) integrerade i strålkastare
Lättmetallfälgar 16" med 185/55R16 däck
Strålkastare med Guide Me Light-funktion
Vindrutetorkare (2 lägen + variabel intervall och spolare)

ABS med EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)
Barnsäkra lås för bakdörrarna

•
•

Blind Spot Monitor (dödavinkelvarnare)
Bältespåminnare fram / bak

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

Bältessträckare och spännkraftsbegränsning, fram och bak
(ej mittplats bak)
Dimljus fram / bak
Dual Sensor Brake Support (autobroms med fotgängaravkänning)
Däcktrycksövervakning (TPMS)
ESP®**
Hill Hold Control (motlutsassistent)
ISOFIX-fästen för bilbarnstolar, bak (2)
Krockgardiner fram och bak
Krockkudde, förare och passagerare
Krockkudde passagerare, urkopplingsbar
Lane Departure Warning (filbytesvarnare)
Parkeringssensor, bak
Rear Cross Traffic Alert (varnar för bakomvarande trafik)
Reparationskit för punktering
Sidokrockkuddar, fram

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SÄKERHET OCH TEKNIK

BAS (bromsassistanssystem)

INTERIÖR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Säkerhetsbälte som kan ställas in i höjdled, fram
Traffic Sign Recognition (trafikskyltsigenkänning)
Trepunktsbälte, samtliga sittplatser (2+3)
Vehicle Swaying Warning (trötthetsvarnare)

UTRUSTNING INCLUSIVE (UTÖVER SELECT)
INCLUSIVE
4 st högtalare och 2 st diskanthögtalare
Elfönsterhissar, fram och bak
Interiörlister, silver
Klimatanläggning (ACC)

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lättmetallfälgar polished 16" med 185/55R16 däck
Navigation
Nyckelfritt startsystem
Ratt, ställbar i höjd- och längsled
Ytterbackspeglar elinfällbara, med inbyggd blinkers

•
•
•
•
•
•
•
•
•
Med förbehåll för ändringar.

FÄRGER SWIFT

STANDARD

VERSIONER

MOT TILLÄGGSKOSTNAD

METALLIC
BENSIN
1.2 Hybrid 83 hk
1.2 Hybrid 83 hk CVT
1.2 Hybrid 83 hk AllGrip 4x4

Premium Silver metallic (ZNC)

Speedy Blue metallic (ZWG)

SOLID LACK

Fervent Red solid (ZNB)

INCLUSIVE

•
•
•

•

Mineral Gray metallic (ZMW)

PÄRLLACK

Pure White pearl metallic (ZVR)

SELECT

LÄTTMETALLFÄLGAR 16"

Super Black pearl metallic (ZMV)

Burning Red pearl metallic (ZWP)

TVÅTONSLACK / SVART TAK

	 Flame Orange /
	 
Super Black pearl metallic (CFK)

SUZUKI GARANTERAR

Select

Inclusive

	 Burning Red /
	 
Super Black pearl metallic (D7Z)

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. Tryckt februari 2022.

