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A VILÁG VÉGÉRE IS ELJUTHATSZ VELE.
Engedd szabadjára vágyaid! Az SX4 S-CROSS mindig és mindenhol 
tökéletes társ a kalandokhoz: aszfalton ugyanolyan élvezet vele autózni,  
mint terepen, új generációs motorjai magabiztos teljesítményt kínálnak,  
és újszerű designjával olyan merész kiállású, amilyen egy crossover 
csak lehet. Bármerre repít is a képzeleted, az SX4 S-CROSS volánja 
mögött biztosan eljuthatsz oda. A te célod, a te döntésed.
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KÉSZEN AZ ÉLET KIHÍVÁSÁRA.
Urald lazán a mindennapokat! Az SX4 S-CROSS egy igazán sokoldalú 
autó, amelynek minden porcikáját a modern életstílus elvárásai szerint 
formáltuk meg. Funkcionális megoldásaival, tágas, kényelmes utasterével 
és karakteres SUV-stílusával kiemelkedik a nagyvárosi dzsungel  
forgatagából. Bármilyen célt is határozz meg, az SX4 S-CROSS tökéletes 
választás ahhoz, hogy biztosan elérd.
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BESZÉDES FORMÁK.
Egy autó, amelyről szinte süt a kalandvágy… Az SX4 S-CROSS merész  
és magabiztos crossover – mégpedig a hozzá méltó formavilággal.  
Gyönyörködj kedvedre az új, robusztus orrkialakításban, a látványos 
SUV-stílusban, és élvezd az autó lenyűgöző belső értékeit! Íme, egy 
született felfedező, melyből csak úgy árad a dinamizmus és az erő!
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DINAMIKUS LÁTVÁNY
Erőteljes, férfias jelenség: az orr-rész feltűnő designja a robusztus SUV-karakter újszerű  
formavilágának jellegzetes eleme. A hatásos megjelenésű hűtőrács fölött magasabban ível  
a motorháztető mindezt pedig új lökhárító és LED fényszórók egészítik ki, határozott  
profilt kölcsönözve az autónak.
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1  LED fényszórók LED nappali menetfénnyel
A dinamikus benyomást tovább erősítik a háromdi-
menziós hatású fényszórók. A helyzetjelző energi-
atakarékos LED diódái nappali menetfényként  
is működnek.

2  LED hátsó világítás
Az új LED hátsó lámpatestek karcsúbb, áramvonalas 
designja esztétikus, éles vonalakkal varázsolja látvá-
nyosabbá az autó hátsó részét.

3  Ködfényszórók 
A ködfényszórók krómkerete tökéletesen illeszkedik 
a fényszórótestek lendületes formavilágához.

4  Áramvonalas tükörburkolatok
Az áramvonalas tükröknek köszönhetően nemcsak  
a menetszél zaja csökkenthető; az alacsony légel-
lenállás jótékonyan hat az SX4 S-CROSS fogyasztására  
is. Beépített irányjelző fények a GL+ és a GLX  
modellváltozatokon.

5  Beépített tetősínek 
Határozott, éles vonalak és áramvonalas kialakítás. 
(GL: Fekete, GL+ és GLX: Anodizált alumínium)

1 2
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Keréktárcsák és abroncsok
A látványos, új keréktárcsák még hatásosabb külső meg-
jelenést biztosítanak az SX4 S-CROSS számára. Az optimális 
légáramlást garantáló forma és az alacsony gördülési  
ellenállású abroncs csökkenti a fogyasztást.

6  17 colos polírozott könnyűfém keréktárcsa
7  17 colos festett könnyűfém keréktárcsa
8  16 colos acél keréktárcsa teljes méretű dísztárcsával

4 5
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�PANORÁMA�NAPFÉNYTETŐ 
(opcionálisan a GLX felszereltséghez)

Készülj fel a lélegzetelállító kilátásra! Kettős, elcsúsztatható üvegfelületével a panoráma napfénytető  
óriási teret tár fel – akkorát, hogy képzeleted akár az eget is meghódíthatja! Bármelyik ülésen 
utazz is, a látvány biztosan újabb és újabb kalandokra csábít majd!
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1  A műszerfal kialakítása
Szabadon áramló vonalak, új formavilágú kormánykerék  
és mindenütt kiváló minőségű anyagok: az SX4 S-CROSS  
kabinjában az embert szinte magával ragadja a dinamikus  
mozgás varázslata.

2  Sebességtartó automatika és sebességkorlátozó
A sebességtartó automatika tartja a vezető által beállított 
tempót. A sebességkorlátozó megakadályozza a kiválasztott  
sebességhatár átlépését.

3  Állítható kormánykerék
Az állítható magasságú és mélységű kormánykerék segítségével 
minden tipikus testalkatú ember megtalálja az ideális vezetési 
pozíciót.

4  Első ülésfűtés
A fűthető üléspárnáknak és támláknak köszönhetően a vezető 
és az első utas teljes komfortban élvezhetik az autózást. Magas 

és alacsony fokozatban is használható, a GL+ és GLX modell-
változatokban pedig további fűtőcsatornák biztosítják a melegle-
vegő-befúvást a hátsó üléssorhoz.

5  Kiváló minőségű bőr üléskárpit (Panoráma felszereltséghez)

Határozott kontúrok, részletgazdag öltések, luxuskidolgozású bőr* –  
az SX4 S-CROSS üléseiben igazi öröm az utazás.  
*A bőr üléskárpit bizonyos részei nem valódi bőrből készülnek.

6  Állítható hátsó üléstámla (GL+ és GLX)

A hátsó üléstámla kétféle szögben is rögzíthető. Az egyik beállítás  
relaxált üléshelyzetet kínál, a másikkal pedig tágasabb csomagteret  
nyerhet.

7  Remek kilátás
A külső tükrök az ajtók felső peremén kaptak helyet, hogy  
a vezető látótere a lehető legnagyobb legyen.

7
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TELJESÍTMÉNY�–�BÁRMILYEN�ÚTON.
Az SX4 S-CROSS volánja mögött lebilincselő élmények várnak: legyen 
bármilyen az út vagy az időjárás, a legendás Suzuki SUV-génekre 
minden helyzetben számíthatsz. Erre a mozgékony, mégis takarékos 
autóra nyugodtan rábízhatod magad, és sok éven át, nap mint nap 
élvezni fogod a vezetését!
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ALLGRIP ÖSSZKERÉKHAJTÁS
A Suzuki továbbfejlesztette jól ismert összkerékhajtási technológiáját, remek menetstabilitást  
kínálva bármilyen útfelületen, a legzordabb időjárási körülmények között is. A rendszer összehangoltan  
működik a többi futómű-technológiával, így nem csupán magabiztosan vezethetsz, hanem igazi  
örömautózásra számíthatsz.
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Négy választható üzemmód
A középkonzolon elhelyezett, egyszerűen kezelhető nyomó- és forgókapcsolóval négyféle  
(auto, sport, snow, lock) üzemmódban használhatod a 4WD rendszert. 

Auto mode
Alacsony fogyasztást biztosít az átlagos útviszonyok közt. A rendszer csak akkor kapcsol  
összkerékhajtásra, ha csúszást érzékel.

Sport mode
Élvezetesebb teljesítményt nyújt a kanyarokban, mivel nagyobb nyomaték jut a hátsó kerekekre.  
A gázpedál/nyomaték-karakterisztika optimalizálásával a motor élénkebben reagál a gázadásra.

Snow mode 
Optimális beállítás a havas, poros és csúszós utakra: nagyobb tapadást biztosít, amikor  
ilyen útfelületeken gyorsítasz.

Lock mode 
Kiszabadítja az autót a hó, a sár vagy homok fogságából. A rendszer több nyomatékot továbbít 
a hátsó kerekekre, és a feladathoz optimalizálja az ESP®* és egyéb technológiák működését.  
60 km/órás sebességnél átkapcsol Snow üzemmódba.
*Az ESP® a Daimler AG bejegyzett védjegye.

15



Nyomatékkiegyenlítés

Főtengely nyomatéka (Nm)

Idő

Elérni kívánt nyomaték  (benzinmotor
tényleges nyomatéka + ISG nyomatéka)
Benzinmotor tényleges nyomatéka

Főtengely nyomatéka (Nm)

Percenkénti fordulatszám

Elérni kívánt nyomaték (benzinmotor 
tényleges nyomatéka + ISG nyomatéka)
Benzinmotor tényleges nyomatéka

Nyomatéknövelés

Idő

Benzinmotor percenkénti fordulatszáma

Kuplung lenyomása

Motor fordulatszáma 
az alapjárati szintre csökken

Visszagyorsítás

A gázpedál 
lenyomásának 
pillanataISG alapjárati mód

A sebességváltó üres 
fokozatba, a kuplung 
felengedésre kerül A benzinmotor automatikusan leáll

ERŐ�ÉS�HATÉKONYSÁG
Hozd ki belőle a legtöbbet: az SX4 S-CROSS áramvonalas gépházteteje alatt egy közvetlen befecs-
kendezésű turbómotor működik, s arra terveztük, hogy a lehető leghatékonyabban hasznosítsa  
az energiát. A 48 voltos, könnyű és kompakt hibrid rendszerrel együtt mindig agilis teljesítménnyel 
ötvözött javított üzemanyag-takarékosságot kínál.

16 17

48V lítiumion- 
akkumulátor

48V-12V DC/DC konverter

48V ISG

3

1  1,4 l BoosterJet motor 

Az 1,4 l BoosterJet motor közvetlen befecskendezésű turbómotor tovább fokozza a Vitarára jellemző sportos vezetési élményt. Az intercoolerrel ellátott 
turbófeltöltő túlnyomásos levegőt juttat a hengerekbe, és ezzel lehetővé teszi, hogy a motor már alacsony fordulatszámon, akár 2000 RPM-nél elérje a nagyobb 
nyomatékot. A közvetlen befecskendezésű rendszer tovább növeli az üzemanyag-hatékonyságot azáltal, hogy a közvetlen üzemanyag-befecskendezés 
során optimalizálja a befecskendezett üzemanyag mennyiségét, időzítését és nyomását. Sőt, az üzemanyag-hatékonyságot az elektronikusan szabályzott 
változó szelepvezérlés (VVT), valamint a körforgásba visszavezetett hűtött kipufogógáz (EGR) és a magasabb nyomás még tovább javítja.

2  Hatsebességes kézi váltó
Az ideálisan beállított sebességfokozatok javítják az üzemanyag-hatékonyságot és a vezetési élményt, míg az új, ellensúllyal felszerelt váltóval valóságosabb  
a váltás érzete. Ráadásul a sebességváltó burkolata az eddiginél merevebb anyagból készül, így jobban elnyeli a zajt és a rezgést.

3  A Hybrid 48V rendszer
A Suzuki könnyű és kompakt új hibrid rendszere egy meghajtófunkcióval is ellátott Integrált Indítógenerátorból (ISG) és egy 48 voltos lítiumion-akkumulá-
torból, valamint egy 48-12 voltos DC/DC konverterből áll. Az ISG lassításkor áramot fejleszt, amely az akkumulátorokban tárolódik. A rendkívül hatékony 
töltési folyamat gyakori motorrásegítést tesz lehetővé. A tárolt energiának köszönhetően a hibrid rendszer az utazósebesség elérése után minimalizálja  
az áramfelhasználás benzinmotorra háruló terhelését. Az automata Start/Stop rendszerrel megállított benzinmotort simábban és egyenletesebben újraindítja,  
míg az üzemanyag-igényes gyorsítás során az ISG saját nyomatékát használó két funkciójával (nyomatéknövelés és nyomatékkiegyenlítés) tovább segíti  
annak működését*.

*Az ISG alapjárati mód nem működik, ha a légkondicionáló be van kapcsolva, vagy az akkumulátor töltöttségi szintje az információs kijelzőn 3-as vagy alacsonyabb szintet mutat.

1

2

Nyomatékkiegyenlítés 
A nyomatékkiegyenlítés az ISG nyomatékát fel- 
használva rásegít a benzinmotor forgatónyoma-
tékára, így kompenzálja a gyorsítási folyamat 
során fellépő késleltetett motorválaszt.

Nyomatéknövelés 
A nyomatéknövelés zökkenőmentesebbé teszi a 
gyorsítást azáltal, hogy az ISG forgatónyomatékával 
támogatja a benzinmotor nyomatékát, amíg a turbó-
feltöltő a motorba nem juttatja a sűrített levegőt.

ISG alapjárati mód 
Mikor a kuplungot kinyomjuk a lassításhoz, és a mo-
tor fordulatszáma az alapjárati fordulatig csökken,  
az ISG alapjáraton tartja a benzinmotort és leállítja az 
üzemanyag-felhasználást. Miután az alapjárat folyto-
nos, a jármű igény szerint bármikor visszagyorsítható.



MINDENBEN SZÁMÍTHATSZ RÁ.
Hosszú útra indulsz vagy csak egy rövid kiruccanásra? Országhatárokat  
szelsz át, vagy városokban kalandozol? Bármerre veszed is az irányt, 
az SX4 S-CROSS intuitív, tágas és rugalmasan alakítható utastérrel 
vár. Csak nevezd meg a feladatot, s az autó praktikus megoldásai  
és ötletes kialakítású belső tere mindenre megoldást kínál!
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ÉRINTŐKÉPERNYŐS�AUDIORENDSZER� 
OKOSTELEFON-CSATLAKOZÁSI�LEHETŐSÉGGEL

Add meg úti célod, és élvezd felhőtlenül az utazás minden percét: a 7 colos érintőképernyőn 
egyszerűen kezelheted az audiorendszert, a telefonkihangosítást, a navigációt és a csatlakoztatott 
okostelefon szolgáltatásait. A funkciókat a négy fő menüpontból (Zene, Telefon, Vezetés  
és Kapcsolat) választhatod ki.
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1  Összekapcsolhatóság
A Smartphone Linkage Display Audio az Apple CarPlay, az Android AutoTM  
és a MirrorLinkTM technológiákkal működik, így különféle okostelefon  
alkalmazásokat is megjeleníthetsz és kezelhetsz az autó 7 colos érintőképernyőjén.

Az Apple CarPlay segítségével az iPhone-oddal kezelheted telefonhívásaid, böngészhetsz lejátszási listáidban, küldhetsz és fogad-
hatsz üzeneteket, és útbaigazítást is kaphatsz hangvezérléssel (Siri) vagy a képernyő érintésével.

Az Apple CarPlay a következő linken felsorolt országokban érhető el: http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay

További részletek, valamint az Apple CarPlay szolgáltatással kompatibilis iPhone modellek felsorolását a http://www.apple.com/ios/carplay/ oldalon találod.

Az Apple, Apple CarPlay és iPhone az Apple Inc. USA-ban és más országokban bejegyzett védjegyei.

Az Android Autót™ kifejezetten vezetéshez fejlesztették ki. Segítségével az Android rendszert kiterjeszthetjük autónkba, így mini-
malizálhatóvá válik, hogy vezetés közben elterelődjön a figyelmünk, míg a Google szolgáltatásai segítségével, mint a Google Maps 
és Google Play Music még élvezetesebbé válik a vezetés. Az Android Auto™ applikáció a Google Play Store*-ból tölthető le.

*Az Android Auto™ a következő linken felsorolt országokban érhető el: https://www.android.com/auto/faq/

*A legtöbb, Android 5.0 vagy annál újabb rendszert használó telefon tudja kezelni az Android Autót™: 
 https://support.google.com/androidauto/answer/6348019?hl=en&ref_topic=6140477

*A Google, Android, Google Play és Android Auto™ a Google LLC védjegyei.

A MirrorLink™ számos, okostelefonodon található applikációt jelenít meg az autó érintőképernyőjén, hozzáférést biztosítva  
a készüléked szolgáltatásaihoz.

*A MirrorLink™ a következő oldalon felsorolt okostelefonokkal kompatibilis: https://mirrorlink.com/phones

*A MirrorLink™ a Car Connectivity Consortium LLC bejegyzett védjegye.

2  Multiinformációs kijelző
A középen elhelyezett kijelzőről könnyen leolvashatók a fontos információk, például  
az üzemanyag-fogyasztás, a tankolásig megtehető távolság, a 4WD üzemmód jelzése 
(csak 4WD modellekben), a GLX felszereltségi szinten pedig a tolatóradar adatai is.  
A sebességfokozat-visszajelző segítségével mindig a megfelelő pillanatban válthatsz,  
így tovább csökkentheted autód fogyasztását.

3  Hangrendszer
Rádió- és MP3-kompatibilis CD funkciókat, USB-összekapcsolhatóságot, zenehallgatásra 
és kéz nélküli telefonálásra használható Bluetooth®*-ot, valamint a kormánykerékbe 
beépített kapcsolókat tartalmaz. 
* A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye.

4  Tolatóradar elöl-hátul (GLX)

Tolatáskor a lökhárítókba épített ultrahangos érzékelők felderítik az autó útjában álló  
tárgyakat; a vezető a multiinformációs képernyőn láthatja, a hangszórókból pedig  
hallhatja a figyelmeztető jeleket.

5  Automata ablaktörlők és automata világítás
Az ablaktörlők önállóan bekapcsolnak, ha a rendszer esőcseppeket érzékel.  
A törlés tempója az eső sűrűségéhez és az autó sebességéhez igazodik. A fényszórók  
és a hátsó világítás ki- és bekapcsolását a külső fény erőssége határozza meg.

6  Kétzónás automata klímaberendezés
A klímaberendezés személyre szabott komfortot kínál, hiszen a vezető  
és az első utas egyaránt önállóan állíthatja be a számára megfelelő hőmérsékletet.

7  Kulcs nélküli nyomógombos indítórendszer (GL+ és GLX)

Az ajtók nyitásához és zárásához elég, ha a sofőr az SX4 S-CROSS távirányítóját magánál 
tartja, a motort pedig egyszerűen egy gomb megnyomásával indíthatja be.
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BŐSÉGES�CSOMAGTÉR
Végre legnagyobb terveid is valóra válthatod akár másik négy emberrel az autóban, hiszen a csomagtér 
430 literes*. Legyen szó akár sporteszközökről, a család holmijáról vagy egy nyaralás összes 
csomagjáról, az SX4 S-CROSS rugalmasan alakítható, intelligens tervezésű belső terében bármi elfér.
*A csomagtér befogadóképességének mérése a Német Autóipari Szövetség (VDA) szabványa szerint történt.
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1  Rugalmasan alakítható tér
A 60:40 arányban osztott hátsó üléstámlák lehajtásával a csomagtér sokféleképpen bővíthető.  
A több állásban rögzíthető raktérpadló segítségével még rugalmasabban használhatod ki  
a poggyászteret.

2  Felső konzol térképolvasó lámpákkal
A felső konzolban a térképolvasó lámpák mellett napszemüvegtartó rekeszt is találsz.

3  Megvilágított piperetükör
A beépített világítás révén a vezető- és utasoldali piperetükör éjszaka és sötét  
helyeken is használható.

4  Első kartámasz és konzoldoboz USB-csatlakozóval
Az első középső kartámasz elcsúsztatható, így könnyen beállíthatod a számodra  
legkényelmesebb helyzetbe. Az alatta lévő konzoldobozban beépített USB-csatlakozót találsz.

5  Hátsó középső kartámasz pohártartókkal (GL+ és GLX)

A két pohártartóval kiegészített, kihajtható kartámasz még nagyobb kényelmet kínál  
a hátul utazók számára. 
 
6  Zseb az üléstámlán
Az első utasülés háttámláján kialakított zseb tökéletes hely a térképek és a könyvek tárolásához.

7  Extra kényelem
A csomagtérben 12 voltos egyenáramú csatlakozó található, valamint csomagrögzítő horgok  
a poggyász biztonságos szállításához.

1 1
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TELJES BIZTONSÁGBAN
Egy megbízható társsal teljes nyugalomban autózhatsz, hiszen tudod, vigyáz rád. Mindig.  
Az SX4 S-CROSS a másodperc tört része alatt segít és megvéd: biztonsági rendszerei előre  
jelzik a vészhelyzetet és segítenek elkerülni az ütközést, védelmi rendszerei pedig minimumra  
csökkentik a sérülésveszélyt.

RADAROS�VÉSZFÉKASSZISZTENS�(RBS) 
Ez az ütközésmegelőző rendszer az autó elejébe épített, milliméteres hullámhosszú 
radar segítségével érzékeli az akadályokat, és fejlett biztonsági funkciókat aktivál:  

1. Figyelmeztetés 
A rendszer érzékeli az elöl haladó járművet, 
és ütközésveszély esetén figyelmezteti  
a vezetőt, hogy fékezzen. A figyelmeztetés 
kétféle (TÁVOLI és KÖZELI) időzítéssel  
állítható be.   

2. Automatikus fékjelzés 
Ütközésveszély esetén a rendszer egy  
fényjelzés felvillantásával figyelmezteti  
a vezetőt, hogy fékezzen.
 

3. Vészfékasszisztens 
Ha az ütközés valószínűsége nagy és  
a vezető erősen lenyomja a fékpedált,  
a rendszer megnöveli a fékerőt, elkerülve 
ezzel az ütközést, vagy mérsékelve annak 
következményeit.   

4. Automatikus fékezés 
Ha a rendszer elkerülhetetlennek ítéli  
az ütközést, automatikusan fékez, hogy  
elkerülje a balesetet, vagy mérsékelje  
annak következményeit.  

ADAPTÍV�TEMPOMAT�(ACC)�
Az ACC a radaros vészfékasszisztens radarérzékelőivel méri fel a Suzuki előtt haladó  
jármű távolságát. A vezető által beállított hosszú, közepes vagy rövid követési távolság- 
nak megfelelően a rendszer automatikusan szabályozza az SX4 S-CROSS sebességét,  
kényelmesebbé téve ezzel az autózást.  

1. Állandó sebesség
Az SX4 S-CROSS tartja az előre beállított sebességet, ha az előtte haladó jármű megfelelő  
távolságban van.

2. Lassítás
Ha a másik jármű lassabban halad előtte, az SX4 S-CROSS automatikusan lassít és tartja  
a beállított követési távolságot. 

3. Gyorsítás
Ha a másik jármű kisorol a sávból, és a következő, elöl haladó jármű megfelelő távolságban 
van, az SX4 S-CROSS automatikusan gyorsít és a beállított sebességgel halad tovább.

VÉSZFÉKJELZÉS
Ha a vezető 55 km/órás sebesség fölött hirtelen fékez, a vészvillogó automatikusan gyors  
villogásba kezd, figyelmeztetve a veszélyre a mögöttes forgalmat.  

1. Hirtelen fékezés 55 km/órás sebesség fölött.
2. A vészvillogó automatikusan gyors villogásba kezd.
3. A fékpedál nyomásának csökkentésével a vészvillogó kikapcsol.

Működési feltételek
Álló útakadályok esetén: a jármű kb. 5 km/órás és 30 km/órás sebessége közötti tartományban működik.  
Mozgó akadályok esetén: a jármű kb. 5 km/órás sebessége fölött működik.

Működési feltételek A jármű kb. 5 km/órás sebessége fölött működik.

Vezető 
fékez

Működési feltételek A jármű kb. 5 km/órás sebessége fölött működik.

FIGYELEM!
■ Előfordulhat, hogy a radaros vészfékasszisztens bizonyos helyzetekben nem működik megfelelően. ■ Az útakadály fajtájától, az időjárási 
körülményektől, az útviszonyoktól és más körülményektől függően előfordulhat, hogy a rendszer nem képes elkerülni az ütközést, vagy mérsékelni 
annak következményeit. ■ Előfordulhat, hogy a rendszer nem működik, ha a vezető a kormánykerék vagy a gázpedál használatával kikerülő 
manővert hajt végre. ■ A radaros vészfékasszisztensnek léteznek korlátai az útakadályok felismerésében és a jármű vezérlésében. Kérjük, ne bízza 
rá magát a rendszerre, mindig vezessen biztonságosan. ■ Kérjük, olvassa végig a Felhasználói Kézikönyvet, mivel fontos információkat talál benne 
a biztonsággal kapcsolatban. ■ További tájékoztatásért kérjük, keresse fel Suzuki márkakereskedőjét!

Automatikus fékjelzés

Megnövelt fékerő
Vezető fékez 

Automatikus fékezés

Figyelem!

Figyelem!

Figyelem!

Figyelem!

Automatikus fékjelzés

Megnövelt fékerő
Vezető fékez 

Automatikus fékezés

Figyelem!

Figyelem!

Figyelem!

Figyelem!

Automatikus fékjelzés

Megnövelt fékerő
Vezető fékez 

Automatikus fékezés

Figyelem!

Figyelem!

Figyelem!

Figyelem!

Automatikus fékjelzés

Megnövelt fékerő
Vezető fékez 

Automatikus fékezés

Figyelem!

Figyelem!

Figyelem!

Figyelem!

Körülbelül 3 másodperccel az ütközés előtt (sebességtől függően)

Körülbelül 2,2 másodperccel az ütközés előtt (sebességtől függően)

Körülbelül 1,2 másodperccel az ütközés előtt (sebességtől függően)

Körülbelül 1 másodperccel az ütközés előtt (sebességtől függően)

Működési feltételek
Álló útakadályok esetén: a jármű kb. 5 km/órás és 80 km/órás sebessége közötti tartományban működik. 
Mozgó akadályok esetén: a jármű kb. 5 km/órás sebessége fölött működik.

100 km/órás  
beállított sebesség

100 km/óra → 80 km/óra

80 km/óra → 100 km/óra beállított sebességre

80 km/óra

80 km/óra

elöl haladó jármű

elöl haladó jármű
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A légzsákokat csupán tájékoztatási céllal ábrázoltuk nyitott állapotban

Ütközés iránya
Az energia eloszlása

54

Hegymeneti elindulássegítő nélkül

Hegymeneti elindulássegítővel

2

3

ESP® nélkül
ESP®-vel

Fékerő

Fékerő

A motor  
nyomatékának 
csökkentése

Az első kerekek 
megcsúszása

A hátsó kerekek 
megcsúszása

1

1  ESP®* (Elektronikus Menetstabilizáló Rendszer)
Ha a kerekek elveszítik tapadásukat, az Elektronikus Menetstabilizáló  
Rendszer (ESP®) automatikusan vezérli a motort és a fékeket, fenntartva  
a vezető uralmát a jármű felett.
*Az ESP® a Daimler AG bejegyzett védjegye.

2  Hegymeneti elindulássegítő
A hegymeneti elindulássegítő a meredek emelkedőkön segíti a vezetőt,  
megakadályozva, hogy az SX4 S-CROSS hátraguruljon, amíg átteszi a lábát  
a fékről a gázpedálra.

3  7 légzsák
Egy baleset során az SX4 S-CROSS extra védelmet biztosít: a vezető és  
az utasok testi épségét első- és oldallégzsákok, bal- és jobboldalt nyíló  
függönylégzsákok óvják, valamint egy térdlégzsák a vezető oldalán.

4  Abroncsnyomást figyelő rendszer (TPMS)
A TPMS a multiinformációs kijelzőn látható jelzéssel figyelmezteti a vezetőt,  
ha valamelyik gumiabroncsban alacsonyabb a nyomás. A rendszer a szelepekbe 
épített érzékelők segítségével minden kerék nyomását ellenőrzi.

5  Ütközésbiztonság és gyalogosvédelem 
Az SX4 S-CROSS karosszériája a Suzuki TECT építési módjával készült, így egy 
baleset során a szerkezet hatékonyan nyeli el és oszlatja szét az ütközés energiáját.
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TARTOZÉKOK

Tetőcsomagtartó, tetőbox

Sportkormány és váltógomb

Csomagtér élvédő Csomagtérszőnyeg, tálca és rendszerező

Sportpedálszett

Alumínium keréktárcsa

Ajtóküszöb-borítás



SZÍNEK

Ragyogófehér (26U) Hűvös gyöngyházfehér (ZNL) Selymesezüst (ZCC) Galaktikus szürke (ZCD) Kozmikusfekete (ZCE)

Kanyonbarna (ZQ3) Indigókék (ZQ4) Dinamikus vörös (ZQ5) Ásványszürke (ZQ6)

GL GL+ GLX MŰSZAKI�ADATOK
Ajtók száma 5 ajtós

Motor
Benzin

1,4 l BoosterJet
Meghajtás 2WD ALLGRIP
MÉRETEK

Hosszúság (mm) 4300
Szélesség (mm) 1785    
Magasság (mm) 1580 (1585 tetősínnel)
Tengelytávolság (mm) 2600    

Nyomtáv
Elöl (mm) 1535    
Hátul (mm) 1505    

A legkisebb fordulókör sugara (m)*1 5,4
Szabad hasmagasság (mm) 180   
KAPACITÁSOK

Ülések száma (fő) 5

Csomagtér befogadóképessége*1

Max. méret*2 (liter) 1  269
Hátsó üléstámla lehajtva (liter) 875
Hátsó üléstámla felhajtva (liter) 430
Hátsó üléstámla felhajtva 2. pozíció (liter) 440

Üzemanyagtartály befogadóképessége (liter) 47
MOTOR    

Típus K14D
Hengerek száma 4    
Szelepek száma 16    
Lökettérfogat (cm3) 1373    

Furat x löket (mm) 73,0×82,0
Sűrítési arány 10,9
Max. teljesítmény (kW/fordulat) 95/5500
Max. nyomaték (Nm/fordulat) 235/2000-3000
Befecskendezés Közvetlen befecskendezés
SEBESSÉGVÁLTÓ

Típus 6MT

Áttételezés

I 3,615
II 1,955
III 1,207
IV 0,886
V 0,738
VI 0,644
Hátramenet 3,481

Végáttétel 4,059
FELÉPÍTMÉNY

Kormánymű Fogasrúd és meghajtó fogaskerék

Fékek
Elöl Hűtött tárcsafék
Hátul Tárcsafék

Futómű
Elöl MacPherson rugóstag tekercsrugóval
Hátul Torziós futómű tekercsrugóval

Abroncsméret 215/60R16, 215/55R17
SÚLYADATOK

Saját tömeg (kg) 1180 - 1220 1265 - 1285
Megengedett össztömeg (kg) 1785
TELJESÍTMÉNY

Végsebesség (km/h) 190
KÖRNYEZETVÉDELMI TELJESÍTMÉNY

Környezetvédelmi szabvány Euro 6d
Felszereltség GL, GL+, GLX GL+, GLX

Üzemanyag-fogyasztás (WLTP)*3

Városi (liter/100km) 6,623 (M) 6,496 (A) 7,241 (M) 7,133 (A)

Országúti (liter/100km) 5,088 (M) 4,907 (A) 5,612 (M) 5,369 (A)

Kombinált (liter/100km) 5,859 (M) 5,637 (A) 6,392 (M) 6,17 (A)

Üzemanyag-fogyasztás (NEDC)*4

Városi (liter/100km) 5,3 (M) 5,2 (A) 5,4 (M) 5,5 (A)

Országúti (liter/100km) 4,3 (M) 4,2 (A) 4,6 (M) 4,5 (A)

Kombinált (liter/100km) 4,6 (M) 4,6 (A) 4,9 (M) 4,9 (A)

CO2-kibocsátás (g/km) (WLTP)*3

Városi (g/km) 149,6 (M) 146,76 (A) 163,3 (M) 161,2 (A)

Országúti (g/km) 114,81 (M) 110,75 (A) 126,68 (M) 121,22 (A)

Kombinált (g/km) 132,3 (M) 127,3 (A) 144,36 (M) 139,36 (A)

CO2-kibocsátás (g/km) (NEDC)*4

Városi (g/km) 118,64 (M) 118,15 (A) 123,35 (M) 123,73 (A)

Országúti (g/km) 97,82 (M) 95,77 (A) 104,38 (M) 102,45 (A)
Kombinált (g/km) 105,48 (M) 104,01 (A) 111,35 (M) 110,27 (A)
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FELSZERELTSÉG FELSZERELTSÉG FELSZERELTSÉG MÉRETEK

S: Standard, ALLGRIP: AllGrip felszereltség esetén, - : Nem elérhető
*1: A gyártó által mért adat
*2: A VDA (Német Autóipari Szövetség) mérési módszer alapján
*3:  Az üzemanyag-fogyasztásra és szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó értékek a Könnyűgépjárművekre vonatkozó világszinten harmonizált vizsgálati eljárás  

(Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure, WLTP) szerint kerültek meghatározásra, amelyek közelebb állnak a valós környezetben mérhető értékekhez.
*4:  Az összehasonlíthatóság érdekében az értékek az Új Európai Menetciklusra (New European Driving Cycle, NEDC) kerültek átszámításra és előfordulhat, hogy nem felelnek meg  

a valós közúti körülményeknek. Egy gépjármű üzemanyag-fogyasztását és szén-dioxid-kibocsátását a vezetői szokások és egyéb tényezők (pl.: extrafelszereltségek és tartozékok) 
befolyásolhatják.“

*5: Panoráma felszereltség esetén
*6: Bluetooth® a Bluetooth SIG, INC. bejegyzett védjegye
*7:  Az ESP® a Daimler AG bejegyzett védjegye. Az ESP® célja, hogy segítsen megőrizni az uralmat az SX4 S-Cross felett, ugyanakkor hatékonysága függ a vezetési feltételektől  

és az útfelület állapotától. Az ESP® veszíthet hatékonyságából, ha a gumik elveszítik tapadásukat és a kerekek megcsúsznak.
A mérés körülményei súly szempontból: A (Alacsony): Gépjármű+gyári opciók súlya, M (Magas): Gépjármű+gyári opciók+kereskedői opciók (kiegészítők) súlya
6MT: Manuális váltó, 2WD: Elsőkerék-meghajtás, ALLGRIP: 4WD (Összkerékmeghajtás)

A brosúrában közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, a képek illusztrációk. A Magyar Suzuki Zrt. fenntartja a jogot a jelen brosúrában szereplő modellek adatainak, külső jegyeinek, 
illetve specifikációinak megváltoztatására előzetes figyelmeztetés nélkül, ezért pontosabb felvilágosításért forduljon a Suzuki márkakereskedőkhöz.
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Üzemanyag Benzin

Motor 1,4 l BoosterJet

Meghajtás 2WD 2WD/ALLGRIP

Sebességváltó 6MT 6MT

Felszereltség GL GL+ GLX

KORMÁNY�ÉS�MŰSZERFAL

A műszeregységbe épített  
információs kijelző

Nyitott ajtó figyelmeztető jelzés S S S

Alacsony üzemanyagszint figyelmeztető jelzés S S S

Olajcsere figyelmeztető jelzés S S S

Figyelmeztető jelzés: fényszórók, kulcs Hangjelzés S S S

KÉNYELEM

Elektromos ablakemelők
Elöl S S S

Hátul S S S

Központi zár Kapcsolóval a vezetőoldalon S S S

Távirányítós központi zár Vészvillogó visszajelzéssel S S S

Kulcs nélküli motorindítás - S S

Klímaberendezés Automata (kétzónás) S S S

Fűtőberendezés S S S

Pollenszűrő S S S

Audio

Hangszóró x 4 S S S

Magashangsugárzó x 2 - S S

Központi hangszóró - - S

MP3/WMA kompatibilis CD-lejátszó+ Bluetooth®*6 S - -

Smartphone kapcs. érintőképernyő + Bluetooth®*6 + 
tolatókamera - S -

Smartphone kapcs. érintőképernyő + Bluetooth®*6 + 
tolatókamera + NAV - - S

Vezetési mód kapcsolói 4 üzemmód - S(ALLGRIP) S(ALLGRIP)

Sebességtartó automatika (tempomat) S S S

Adaptív sebességtartó automatika (ACC) S S S

Sebességkorlátozó S S S

Ülésfűtés (mindkét első ülésen) - S S

Hátsó fűtőcsatornák - S S

BELSŐ�FELSZERELTSÉG

Utastér-világítás

Térképolvasó lámpa elöl (2 állású) S - -

Térképolvasó lámpa elöl (3 állású) - S S

Középső utastéri világítás (3 állású) S S S

Kesztyűtartó-világítás S S S

Lábtér-megvilágítás (mindkét első ülés esetében) - S S

Középső alsó konzolvilágítás S S S

Napellenzők

Piperetükörrel S S S

Kártyatartóval S S S

Beépített megvilágítással S S S

Szemüvegtartó - S S

Kapaszkodók
Az utasoldalon S S S

Hátul 2 db S S S

Pohártartók
Elöl 2 db S S S

Hátul 2db - S S

Palacktartók Elöl 2 db, hátul 2 db S S S

Műszerfali felső tárolórekesz S S S

Tárolórekesz a középkonzol alsó részén S S S

Váltógomb Fekete (króm hatással) S S S

USB-csatlakozó Tároló rekesz S S S

12 V utastéri elektromos csatlakozó Középkonzol S S S

Lábtartó Vezetőoldal S S S

Első és hátsó ajtókárpit
Szövetbetét S S S

Szintetikus-bőrbetét*5 - - S

Belső ajtókilincsek Krómozott S S S

Oldalsó légelvezetők
Fekete - - -

Selymes ezüst S S S

Ajtókartámasz
Szövetbetét S S S

Szintetikus-bőrbetét*5 - - S

Üzemanyag Benzin

Motor 1,4 l BoosterJet

Meghajtás 2WD 2WD/ALLGRIP

Sebességváltó 6MT 6MT

Felszereltség GL GL+ GLX

ÜLÉSEK

Első ülések
Magasságában állítható (vezetőülés + utasülés) S S S

Zseb az üléstámla hátulján (utasülés) S S S

Hátsó ülések
60:40 arányban osztva dönthető háttámla S S S

Állítható háttámla (2 pozíció) - S S

Üléskárpit

Szövet S - -

Szövet varrással - S S

Valódi bőr+ szintetikus bőr*5 - - S

Kartámasz
Elöl S S S

Hátul - S S

CSOMAGTÉR

Kalaptartó S S S

Csomagtér-elválasztó S S S

Csomagtérakasztók
Bevásárlószatyor-akasztó 1 db S S S

Hálóakasztó 2 db S S S

12 V csomagtéri elektromos csatlakozó S S S

Csomagtérvilágítás S S S

BIZTONSÁG, VAGYONVÉDELEM ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Dupla SRS első légzsákok S S S

Első utasoldali légzsákkikapcsoló S S S

SRS oldallégzsákok Elöl S S S

SRS függönylégzsákok S S S

SRS térdlégzsák A vezetőoldalon S S S

Biztonsági övek
Elöl: 3 pontos ELR előfeszítővel, erőhatárolóval és állítható 
felső bekötési ponttal S S S

Hátul: 3 pontos ELR S S S

ISOFIX gyermekülés-rögzítés x 2 S S S

Gyermekülés-rögzítési pontok x 3 S S S

Gyerekzár a hátsó ajtókon S S S

Ajtóba épített oldalmerevítés S S S

ABS EBD-vel S S S

ESP®*7 (Elektronikus menetstabilizáló rendszer) S S S

Radaros vészfékasszisztens (RBS) S S S

Automatikus vészvillogó S S S

Hegymeneti elindulássegítő S S S

TPMS (Gumiabroncsnyomást ellenőrző rendszer) S S S

Vészfékasszisztens S S S

Tolatóradar
Elöl - - S

Hátul - - S

DRL (Nappali menetfény) LED S S S

Indításgátló S S S

Riasztó S S S

Szabadon forgó zárbetét S S S

Automata Start/Stop rendszer (üresjáratban leállítja majd újraindítja a motort) S S S

Hybrid 48V 48V S S S

     

Üzemanyag Benzin

Motor 1,4 l BoosterJet

Meghajtás 2WD 2WD/ALLGRIP

Sebességváltó 6MT 6MT

Felszereltség GL GL+ GLX

FUTÓMŰ

Abroncsok és keréktárcsák

215/60R16 + acél keréktárcsa (teljes méretű dísztárcsa) S - -

215/55R17 + festett könnyűfém keréktárcsa - S -

215/55R17 + polírozott könnyűfém keréktárcsa - - S

Defektjavító készlet S S S

KÜLSŐ�FELSZERELTSÉG

Elektromosan nyitható panorámatető*5 - - S

Első lökhárító-díszítés Fekete S S S

Hátsó és oldalsó spoiler szett
Fekete S - -

Ezüst - S S

Tetősínek
Fekete S - -

Ezüst (anodizált alumínium) - S S

Külső kilincsek Színrefújt S S S

Csomagtérajtó-nyitó Elektromágneses S S S

Hűtőrács Krómozott S S S

Ablakszegélyléc Krómozott - S S

LÁTHATÓSÁG

Fényszórók LED multireflektor (tompított és távolsági fényszóró) S S S

Fényszórómagasság-állítás Automata S S S

Automata világításvezérlés S S S

Ködlámpák
Első (krómozott hatással) S S S

Hátsó S S S

Hátsó lámpák LED S S S

Zöld színezésű üvegezés S S S

Sötétített üvegezés Hátsó oldalablakok + hátsó háromszögablakok  
+ hátsó szélvédő - S S

Ablaktörlők
Elöl: 2 fokozat (lassú, gyors) + állítható szakaszos törlés 
+ mosás S S S

Hátul: 1 fokozat + szakaszos törlés + mosás S S S

Automata ablaktörtő S S S

Páramentesítés a hátsó ablakon S S S

Külső tükrök

Színezett S S S

Elektromosan állítható S S S

Elektromosan behajtható - S S

Füthető - S S

Beépített irányjelzővel - S S

Nappali/éjszakai állású belső visszapil-
lantó tükör Automatikus sötétítés S S S

KORMÁNY�ÉS�MŰSZERFAL

3 küllős kormánykerék

Műanyag S - -

Bőrborítású - S S

Audiorendszer kapcsolói S S S

Tempomattal S S S

Sebességkontrollal S S S

Telefonkihangosító kapcsolói S S S

Szervokormány S S S

A műszeregységbe épített  
információs kijelző

Digitális óra S S S

Külső hőmérséklet kijelzése S S S

Fogyasztás kijelzése (pillanatnyi/átlag) S S S

Átlagsebesség S S S

Megtehető távolság (km) S S S

Sebességfokozat kijelzése S S S

Sebességváltó-kijelző (MT) S S S

Keréknyomás-kijelző S S S

Vezetési üzemmód (ALLGRIP) - S(ALLGRIP) S(ALLGRIP)

Biztonsági öv figyelmeztető jelzés (vezetőoldal) S S S

Biztonsági öv figyelmeztető jelzés (utasoldal) S S S

Biztonsági öv figyelmeztető jelzés (hátsó ülés) S S S



A standard és választható felszereltségek országonként eltérőek lehetnek. Kérjük, érdeklődjön márkakereskedőjénél, mert előfordulhat, hogy az illusztrációkon olyan felszereltségű modellek láthatóak, amelyek nem kaphatók az Ön országában. A Magyar Suzuki Zrt. fenntartja a jogot az árak, színek, anyagok,  
felszereltségek, specifikációk és modellek előzetes értesítés nélküli megváltoztatására, valamint bizonyos modellek értékesítésének megszüntetésére. A katalógusban szereplő információk tájékozató jellegűek. A jelen katalógusban szereplő összes fotó a megfelelő engedélyek birtokában készült. A közutakon  
látható, rendszám nélküli járművek szerkesztett képek. A járművek egy közforgalom elől elzárt magánúton kerültek bemutatásra.

A Suzuki „Way of Life!” jelmondata márkánk lényegét fejezi ki, hiszen minden autónkat, motorkerékpárunkat  
és hajómotorunkat úgy alkotjuk meg, hogy szebbé tegyék vásárlóink mindennapjait.


