
Élmény kívül-belül!
Jópofa, sportos és vagány.

Ugyanakkor nagyon is komoly autó - a bohém külsô

bámulatos technikát takar.

Városban praktikus és találékony, terepen szívós és kitartó.

Ha a Jimny kormánya mögött ül, számos elismerô

vagy épp irigykedô pillantással találkozhat.

Ez az autó senkit nem hagy hidegen.

Mindent tud, amit tudnia kell.

Az összes elônyét épp ezért

lehetetlen is felsorolni.

A tágas, egyedülállóan magas

belsô tér kialakítása igazi

mestermunka.

A gondos ergonómiai tervezés

a Jimny minden porcikáján tetten

érhetô, a mûszerfaltól kezdve

a kormány elhelyezésén át

egészen az ülések felépítéséig.

Az ülések ráadásul számtalan

módon variálhatók, ha kedve

tatrja, akár meg is ágyazhat

magának az autóban.

A teljességrôl
– a teljesség
igénye nélkül

Az ülések
teljesen lehajtott pozícióban

Mindkét hátsó ülés
teljesen összecsukva

Teljesen elôrecsúsztatható elsô ülés
a hátulra való beszálláshoz

Szakaszos üzemû szélvédôtörlôk

Elektromos ablakemelô

Konzoldoboz pohártartóval

Szervokormány Rendelhetô légkondicionáló

Elektromosan állítható
külsö tükrök

Külön-külön
összecsukható
hátsó ülések
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Színek:

A gyártó fenntartja a jogot, hogy értesítés nélkül változtasson a színválasztékon,
anyagokon, felszereltségen, a specifikáción, ezért pontosabb felvilágosításért
forduljon a Suzuki-márkakereskedôkhöz.

A nyomdai színek csak megközelítôen adják vissza az eredeti színt.

A képen látható modellek illusztrációk.

KÉNYELEM

Szervokormány

Elektromos ablakemelô

Központi zár

Elektromosan állítható külsô tükrök

Légkondicionáló

MÛSZERFAL

Fordulatszámmérô

Kilométeróra, napi kilométerszámláló

Digitális óra

Szivargyújtó

Kormányzár

UTASTÉR

Belsô világítás (3 pozíciós)

Napellenzôk utasoldalon piperetükörrel

Éjjel-nappali visszapillantó tükör

Állítható fejtámlák (elsô és hátsó üléseken)

Osztva dönthetô hátsó ülések

Állítható támlájú hátsó ülések

Teljesen vízszintesre állítható ülések

Pohártartó és zseb az oldalfalon

Ajtózsebek

Ajtókarfák

Középkonzol pohártartóval

Padló alatti tárolórekesz

Hamutartó

Kapaszkodó fogantyúk (elöl/hátul)

Belülrôl nyitható tanksapka-nyitó

KÜLSÔ FELSZERELTSÉG

Halogén fényszórók

Elsô szélvédôtörlôk
(kétsebességes és szakaszos üzemmód)

Hátsó szélvédôtörlô és -mosó

Hátsó ablak páramentesítô

Színezett zöld üvegablak

Színrefújt lökhárítók

Pótkeréktartó

Tetôsín

AKTÍV ÉS PASSZÍV BIZTONSÁG

Menet közben kapcsolható 4x4 rendszer

ABS (blokkolásgátló)

Vezetô és utasoldali légzsák

Szabadon futó kerékagy

Magasságban állítható biztonsági öv-feszítô

Hárompontos ELR elsô/hátsó biztonsági övek

Biztonsági kormányoszlop

Ajtókba épített oldalvédelem

4WD

JLX
Felszereltség

••••
Rendelhetô

Üléskárpit anyaga:

Szövet

Ingyenes Suzuki Mester+

azonnali, ingyenes segélyszolgálat
magyarul, egész Európában.

mester

A Jimny számtalan aktív és passzív

biztonsági berendezéssel vigyáz Önre,

a legvadabb kalandok közben is.

Hátsó szélvédôtörlô és -mosó

1,3 literes, 4 hengeres,
16 szelepes, 81 lóerôs,

DOHC motor

Ötsebességes
manuális

sebességváltó

Masszív alvázszerkezet
– három részbôl álló, létraszerû alváz

Beépített oldalvédelem

Vezetô- és utasoldali légzsák

Biztonsági övfeszítô elöl

Szélvédô tetejére helyezett féklámpa
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Fordulatszám (min-1)

ABS

Legkisebb
fordulási

sugár

4,9 m

A négyhengeres, tiszta alumínium motor

a legkorszerûbb technikai megoldások-

nak köszönhetôen pörgôs, de nagyon

gazdaságos.

A kapcsolható négykerék-meghajtás

lehetôvé teszi, hogy a Jimny villám-

gyorsan alkalmazkodjon a legextrémebb

idôjárási körülményekhez és útviszo-

nyokhoz is.

A létraszerû váz jó alapot ad a sikeres

terepjáráshoz, a jól kidolgozott felfüg-

gesztési rendszer pedig sima, zajmentes

haladást biztosít.

Hófehér

Selymes ezüstmetál

Mélyzöld metál

Kékesfekete gyöngyház

Világos bézs metál

Kékesszürke metál

1355 mm
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1365 mm

1645 mm

2250 mm

3645 mm
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3 évig terjedô teljes körû
garancia 100 000 km-es

futáskorlátozással.

MÉRETEK

Hosszúság (mm)

Szélesség (mm)

Magasság (mm)

Tengelytávolság (mm)

Nyomtávolság  elöl (mm)

   hátul (mm)

Alváz magasság (mm)

Legkisebb fordulási sugár (mm)

Ülések száma

Üzemanyagtartály térfogata (liter)

TÖMEG

Saját tömeg (kg)

Megengedett össztömeg (kg)

MOTOR

Típus

Hengerek száma

Szelepek száma

Lökettérfogat (cm3)

Furat x löket (mm)

Sûrítési arány

Legnagyobb teljesítmény (kW(LE)/ford)

Legnagyobb nyomaték (Nm/ford)

Befecskendezés

Maximális sebesség (km/óra)

Üzemanyag fogyasztás (liter/100 km)

Városban

Városon-kívül

Kombinált

CO2 kibocsátás (kombinált) (g/km)

SEBESSÉGVÁLTÓ

Áttételezés 1-es

2-es

3-as

4-es

5-ös

Hátramenet

Végsô áttétel

Transzfer áttétel  - Magas

     - Alacsony

FELÉPÍTMÉNY

Kormánymû

Fékek   elöl

            hátul

Felfüggesztés  elöl

  hátul

Gumiabroncs

4WD

5MT

3645

1645

1705

2250

1355

1365

190

4,9

4

40

1060

1420

M13A, DOHC

4

16

1328

78,0x69,5

9,5:1

60(81)/5500

110/4500

Hengerenkénti befecskendezés

140

9,3

6,2

7,3

174

4,425

2,304

1,674

1,190

1,000

5,151

4,300

1,320

2,643

Globaid csigás, golyós

Tárcsa

Önbeálló dob

Merevtengelyes, háromágú teleszkópos

Merevtengelyes, háromágú teleszkópos

205/70R15

Mûszaki adatok

Kiadta: Magyar Suzuki Zrt., Esztergom


