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GLXGLXמפרט ואביזרים
אוטו'ידנית

נוחות
2חלונות חשמל מקונ�ולה מרכזית

+נעילה מרכזית
+מראות צד חשמליות

+בקרת אקלי�
+חימו� מושבי� קדמיי�

2רמקולי�
+אנטנה מקורית

לוח מחוונים
+מד מהירות

+מד �ל"ד
+זמזמ� לאורות דולקי� ודלת פתוחה

+זמז� למפתח במתג התנעה
+מחוו� וזמז� לחגורת בטיחות נהג

+-מחוו� מצב הילו�
+מחוו� למפל� דלק נמו�

אבזור פנימי
++גלגל הגה - ציפוי עור ע� פקדי שליטה לשמע, בקרת שיוט והגבלת מהירות

++ידיות פנימיות לפתיחת דלתות בציפוי ניקל
4מ�פר מושבי� (כולל מושב נהג)

+תאורת פני� קדמית ואחורית
+מראה אחורית ע� מצב יו� / לילה

+�וככי שמש
+מושבי� קדמיי� מתקפלי�

+משענות ראש ניתנות לה�רה
+גב מ�עד מושב אחורי מתקפל ומתפצל 50:50

+תאי איח�ו� בדלתות קדמיות
+מחזיק כו�ות קדמי

+מאפרה
+3 ידיות אחיזה

+פתיחת תא דלק מתא הנו�עי�
+שקע שרות 12V מלפני� + תא מטע�

אבזור חיצוני
+גלגלי אלומיניו� (5)

+פנ�י לד
DRL �פנ�י ערפל קדמיי+

+מגבי� קדמיי�: שתי מהירויות, השהייה ומתז
+מגב אחורי: מהירות אחת ומתז

+מפשיר אדי� אחורי
+שמשה קדמית מ�ננת קרינה

-+כי�וי מרכז גלגל חלופי - בצבע כ��
+-כי�וי מרכז גלגל חלופי - בצבע הרכב

+מ�ילות גג
++צביעת - TWO TONE  *בחלק מהדגמי�

בטיחות
+מערכת ABS למניעת נעילת גלגלי�

+מערכת ESP לבקרת יציבות
+מערכת TPMS לניטור לח� אוויר בצמיגי�

6כריות אוויר

+חגורות בטיחות ע� 3 נקודות עיגו�
+4 משענות ראש

+קורות הגנה בדלת
+בלימה אוטונומית

2X-ISOFIX עיגו� לכ�א תינוק מ�וג+
+מערכת עזר לבלימת חירו�

+פנ� בלימה אחורי מוגבה
+שליטה באורות גבוהי�

+אימובילייזר מקורי
+איתות בלימת חירו�

+התראת �טייה מנתיב
+HILL HOLD CONTROL - עזר לזינוק בעלייה

+HILL DESCENT CONTROL - בקרת מהירות במורד

 ALLGRIP PRO 4X4אוטו'ידנית

מידות

3,650מ"מאור� - כולל גלגל חלופי 

1,645מ"מרוחב 

1,725מ"מגובה - כולל מ�ילות גג 

2,250מ"מ ב�י� גלגלי�

210מ"ממרווח גחו� מינימלי  

4.90מ'רדיו� �יבוב מינימלי 

מפתח �רני�
1,395מ״מקדמי
1,405מ״מאחורי

(377)85ליטרתא מטע� (�פ�ל מקופל) לא מקופל

משקלים 

1,110 - 1,0901,135 - 1,135ק"גמשקל עצמי

1,435ק"גמשקל כולל

VVT מנוע

(VVT) דג� - כיוונו� ש�תומי� משתנהK15B

4מ�פר צילינדרי�

16מ�פר ש�תומי�

�1,462מ"קנפח

10יח� דחי�ה

�100/6000ל"ד/כ"�ה�פק

�13/4,000ל"ד/קג"ממומנט

הזרקה רב נקודתיתהזנת דלק

140145קמ"שמהירות מירבית

14.117.2שניותתאוצה 0-100 קמ"ש*

צריכת דלק

12.911.9ק"מ/ליטרעירוני

16.114.4ק"מ/ליטרבי� עירוני

14.713.3ק"מ/ליטרממוצעת

תיבת הילוכים

אוטו'ידנית�וג

יח�י העברה

14.4252.875

22.3041.568

31.6741.000

41.1900.697

51.000-
5.1512.300אחורי

�4.0904.300ופי

תיבת העברה בעלת פיקוד
מכני מתא הנהג

1.0001.320גבוה

2.0022.644נמו�

שלדה ומתלים

הגה כחהגה

בלמי�
די�קקדמי

תו�אחורי

מתלי�
חיבור תלת נקודתי / קפי� �פירליקדמי

חיבור תלת נקודתי / קפי� �פירליאחורי

40ליטרמיכל דלק

195/80R15צמיגי�

זמינות פרטי הציוד התקניים והאופציונליים תלויה בשווקים השונים. ברר בסוכנות, מאחר שהמפרטים והאיורים עשויים להתייחס 
לדגמים שאינם זמינים במדינתך. חברת SUZUKI MOTOR CORPORATION שומרת על הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת, מחירים, צבעים, 
חומרים, ציוד, מפרטים ודגמים, וכן להפסיק לייצר דגמים. כל הצילומים המופיעים בקטלוג זה מובאים ברשות של הגורמים המתאימים. 
תמונות של כלי רכב ללא מספרי רישוי הנעים בדרכים ציבוריות, התקבלו מצילומים שעברו עיבוד גרפי. נתוני צריכת הדלק הם לפי 
בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מגורמים שונים, לרבות תנאי הדרך, תחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה, ועל כן יכולה 

להיות גבוהה ביחס לנתוני המעבדה. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

מקרא:   כולל:    +     לא כולל:    -*עפ"י נתוני היצר�

*9955suzuki.co.il

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

151413121110987654321 זיהום מזעריזיהום מרבי
 (EU) 2017/1347AG נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן *

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:
כריות אויר   6

בקרת סטייה מנתיב   ●
ניטור מרחק מלפנים   ●

   זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

   בקרת שיוט אדפטיבית 
זיהוי הולכי רגל   ●
מצלמות רוורס   

חיישני לחץ אויר   ●

חיישני חגורות בטיחות   ●
●   שליטה באורות גבוהים

●   בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי תמרורי תנועה   ●

מקרא:
מערכת מותקנת בדגם הרכב   ●

❍   מערכת אופציונאלית להתקנה
   מערכת שאינה מותקנת בדגם 

הרכב
876543210

רמת 
בטיחות 

נמוכה

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת האבזור דגםקוד דגם 
הבטיחותי 

JM124X/Z6ג�ימני ידני
JM125X/Z6ג�ימני אוטו�

דרגת זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*דגם
דרגה 6.24בינעירוני7.7עירוניג�ימני ידני
דרגה 6.97בינעירוני8.4עירוניג�ימני אוטו'

16861 mifrat jimny 2019 d.indd   2 13/02/2019   16:23


