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A Suzuki SV650 a „V-Twin élmény”
filozófia első képviselőjeként, 1999
évi megjelenésekor szinte azonnal
fogalommá vált a motorosok körében.
Vérbeli univerzális motorkerékpárként a
városi utakon és a versenypályán egyaránt
otthon érzi magát.
A megszokott „V-Twin élményt” a Suzuki
legújabb innovációi emelik új szintre.
A legfrissebb SV650 bárhol megállja a helyét.
Az új SV650 a motorosok álomgépe, ami
bárhova elrepít.
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Az „SV” az SV650 megnevezésében több dologra is
utal: Sportos V-twin, kiváló érték, egyszerűség és
sokoldalúság. Az SV életérzés, amit nehéz szavakba
önteni. Felejthetetlen vezetési élményt nyújtó,
megfelelő tudással felvértezett, egyedi jármű. A
sokoldalú, vidám motor a napi munkába járást
és a kanyargós utakon vezető hétvégi túrákat is
felejthetetlen élménnyé varázsolja.
Az SV650 könnyű, ultravékony profiljával
magabiztosan vághatsz neki az útnak.
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197 kg
Ultrakönnyű tömeg

Mindössze 197 kg-os tömegének köszönhetően az SV650 kezelése és
irányítása valódi öröm. A kis tömeg számos előnnyel jár: jobb gyorsulás,
könnyebb kezelhetőség, magabiztosabb irányíthatóság. Határtalan élmény
minden tudásszintű motorosnak, akik egyaránt nyakukba vehetik vele a
várost, vagy a vidék kanyargós útjait, és élvezhetik a határok nélküli élményt.

Karcsú felépítés
Megújult formabontó megjelenésre tervezték, amelynek az ülésmagasságát
is módosították. Az SV650 áramvonalassága az ergonomikusan alakított
oldalborítás és az optimálisan kialakított ülés eredménye, amelynek
köszönhetően a motoros lába álló helyzetben kényelmesen leér a földre,
menet közben pedig könnyedén bedőlhet és beveheti a kanyarokat.

Térhálós acélváz
A könnyű acélból készülő térhálós
szerkezetű váz karcsú felépítést
tesz lehetővé, ugyanakkor büszkén
kiemeli a robusztus V2-es motor
szépségét.
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A Suzuki V-twin motor szokatlan
gyújtási intervallumával különleges,
szívdobogáshoz hasonló hangzást és
rángatásmentes erőátvitelt hoz létre. A
motor széles teljesítménypotenciállal rendelkezik.
Nagy teljesítményű, a motorkerékpár mégis könnyen
alkalmazkodik a városi vezetési körülményekhez. Ez az erőmű
az SV650 karcsúságával és könnyű súlyával ötvözve olyan vezetési
élményt nyújt, ami szinte végtelen lehetőségeket tartogat.
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Dupla gyújtásos 90°-os V-Twin motor
A Suzuki V2-es motorja a mérnöki teljesítmény és a páratlan sokoldalúság csodája. A motor már
alacsony fordulatszámon is könnyen kezelhető, magas nyomatékot továbbít, és mély robusztus
hangzású. A közepes fordulatszám-tartományban a motorerő lineárisan és egyenletesen épül
fel, mégis mindig a motoros irányítása alatt marad. Végül nagyobb fordulatszámon a V2-es
erőtől duzzadóan lódul neki, a magasabb sebességfokozatokban is. A V2-es erőforrás a legújabb
EURO 4-es kibocsátási normáknak is megfelel, ami kategóriájában az egyik legjobbnak számító
fogyasztás (3,84 l/100km [26,05 km/l]*) és magasabb maximális teljesítmény mellett.

Dual Spark technológia
A Suzuki Dual Spark technológia a precíz gyújtás
érdekében hengerenként két gyertyát alkalmaz.
Ennek eredménye a megnövekedett égési hatékonyság,
a simább energiaellátás, alacsonyabb üzemanyagfogyasztás és alacsonyabb károsanyag-kibocsátás.

*A mérést a SUZUKI végezte WMTC üzemmódban

Új tervezésű hengerek és gyűrűk
A még kedvezőbb üzemanyag-hatékonyság és
károsanyag-kibocsátás érdekében a V-twin motor
két innovációt is alkalmaz: műgyanta borítás a
dugattyúpaláston a henger és a dugattyú közötti
súrlódás minimalizálására és egy különleges L
alakú dugattyúgyűrű, aminek köszönhetően nő a
zárási teljesítmény és csökken az az elszökő gázok
mennyisége.

SDTV üzemanyag-befecskendezés
A Suzuki kifejlesztette az SV650 Dual Throttle Valve
hengerenkénti dupla pillangószelepes befecskendezési
rendszerét, ami nagyobb hatékonyságot tesz lehetővé.
A tízlyukú üzemanyag-injektorral az üzemanyag-égetés
hatékonyságát tovább optimalizáltuk, ahogy a simább
teljesítmény-leadást és a gazdaságosabb üzemanyagfogyasztást is. Továbbá a rendszer része a vékonyabb
és könnyebb 39 mm-es pillangószelep beépített ISC-vel
(alapjárati fordulatszám-szabályozás), mely még nagyobb
alapjárati stabilitást és környezetbarát teljesítményt nyújt.

Low RPM Assist
SCEM
Az alumínium öntvény henger alkalmazza a Suzuki által szabadalmazott Composite Electrochemical
Material (SCEM) magas hőelnyelési tulajdonságú és kopásálló krómozott hengert. A kemény külső
felület lehetővé teszi a hatékony hőelnyelést miközben csökkenti a súrlódást, és egyenletes,
kopásálló dugattyúgyűrű-zárást biztosít.

Az új SV650 új technológiai tulajdonsága a TI-ISC, mely
biztosítja a Low RPM Assist vezérlési funkciót. Elinduláskor
vagy alacsony fordulatszám melletti vezetéskor az ECM
aktiválja az ISC rendszert. Az ISC áramkörök bekapcsolásakor
a motor fordulatszáma enyhén megemelkedik. Normál
esetben a motorkerékpár elindulásakor a motor
fordulatszáma esik, amikor a kuplung zár. Ez a motor
lefulladását idézi elő. A Low RPM Assist simább elindulást
tesz lehetővé alacsony fordulatszám esetén. Ez megkönnyíti
a vezetést kis sebességű, araszoló forgalomban.
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Fényszóró
A kerek fényszóró maximális mennyiségű fényt bocsát ki a vezető
és a közlekedés biztonsága érdekében. A kifinomult tervezésnek
köszönhetően a lámpatest rögzítése láthatatlan.

Üzemanyagtank
A nagy, 13 literes térfogat ellenére az üzemanyagtank
karcsú és mégis ergonomikus, helytakarékos kialakítású.
Fehér, vörös, kék és fekete színekben kapható, a tank
tetején sportos versenycsíkokkal.

Karcsú ülés
A karcsú, áramvonalas ülés ugyan csupán 785 mm, és
majdnem lapos az elejétől a végéig, mégis tökéletes
kilátást és jó tartást biztosít függőleges helyzetben,
különösen elöl, ahol a megfelelő lábtámasz kiemelkedően
fontos. Továbbá egy csomaggyűrű is rendelkezésre áll a
csomagok rögzítéséhez.

LED helyzetjelző & féklámpa
Az integrált kettős LED helyzetjelző és féklámpa egyszerre
karcsú és kompakt. A nagy teljesítményű, hosszú
élettartamú LED izzókkal kiváló a láthatóság, s így a
motor hátulsó része karakteres, és letisztult megjelenésű.

Kipufogórendszer
Az SV650 fejlett kipufogórendszere az áttervezéssel még
könnyebb és még kompaktabb lett, miközben megfelel az
EURO4 kibocsátási normáknak és kiváló teljesítményt nyújt.
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Minél többet használod az SV650-et, annál
jobban fogod szeretni. Letisztult formái,
egyedi megjelenése és sokoldalúsága
garantáltan a figyelem középpontjába
állítják motorodat, bármerre is járj.

Multifunkcionális LCD műszerfal
A multifunkcionális LCD-műszeregységen
sebességfokozat-kijelző, digitális sebességmérő,
fordulatszámmérő, kilométer-számláló, napi
kilométer-számláló, átlagos/pillanatnyi fogyasztásmérő,
hatótávolság, pontos idő, hűtővíz-hőmérséklet és
üzemanyagszint-jelző is található. A kijelző fényereje a
külső viszonyoknak megfelelően és a motoros tetszése
szerint hat fokozatban állítható.

Suzuki Easy Start System
A Suzuki Easy Start rendszerrel elég csak megnyomni
az indítógombot, és az indítómotor a precízen időzített,
előre beállított időtartam alatt beindítja a motorkerékpárt.
Számítógépes motorvezérlő elektronika (ECM) figyeli a motor
állapotát, és indítás után azonnal leállítja az önindítót.

Fékek & ABS
Elöl-hátul blokkolásgátló (ABS) rendszerrel lett ellátva. Az első
290 mm-es dupla féktárcsa és hátsó 240 mm-es féktárcsa gondoskodik
az elképesztő fékerőről és adagolhatóságról. Az SV650-en bemutatkozik
a Nissin által gyártott legmodernebb ABS-technológia, amely
könnyű és kompakt kialakításával lehetővé teszi a motorkerékpár
tömegének további csökkentését a teljesítmény feláldozása nélkül.
A nagyfokú fékhatás és stabilitás érdekében az ABS vezérlőegysége
kerékfordulatonként ötvenszer vesz jelet, és több mint száz különböző
szenzoradatot elemez. Ennek köszönhetően a féktávolság különféle
útviszonyok mellett is közel azonos szinten tartható.
ABS fékrendszer megjegyzése: Az útfelület állapotától függően, nedves, laza felületű vagy egyenetlen utakon
egy ABS-szel szerelt jármű féktávolsága hosszabb lehet, mint egy ABS-szel nem rendelkező járműé. Az ABS nem
tudja megakadályozni a kerekek kicsúszását kanyarodás közbeni fékezéskor.

Futómű
Az első futómű rendszer tartós, 41 mm-es teleszkópos
első villát használ, míg a hátsón központi rugós
felfüggesztés található. Mindezek együttesen alkotják az
SV650 biztonságosan vezethető és sportosan kezelhető
futómű rendszerét.

Ötküllős alumínium felnik
radiál abroncsokkal

Az ötküllős öntött alumínium kerekek sportos megjelenést
biztosítanak. A kitűnő kanyarodási egyensúly és a menetstabilitás
érdekében az SV650 elöl Dunlop radial sport 120/70ZR17M/C
abroncsot, míg a hátul 160/60ZR17M/C-t használ.
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Az egyszerűség neked a szabadságot jelenti
Az egyszerű alap designnak köszönhetően az SV650-hez a tartozékok széles skálája áll rendelkezésre - kezdve azoktól,
melyek a funkcionális kényelemhez járulnak hozzá egészen azokig, melyek a jármű megjelenését és hatásosságát növelik.

1. megjegyzés: A bemutatott tartozék prototípusok csupán ízelítőül szolgálnak, hogy motorod új köntösben láthasd. A kiegészítő alkatrészek megvásárólhatóak a Hivatalos Suzuki márkakereskedésekben.
2. megjegyzés: A Magyar Suzuki Zrt. külön értesítés nélkül fenntartja a jogot a design megváltoztatására vagy bármely Eredeti Suzuki Tartozék gyártásának megszüntetésére.
Előfordulhat, hogy egyes Eredeti Suzuki Tartozékok nem felelnek meg a helyi szabványoknak vagy jogszabályi követelményeknek. Kérjük, a részleteket megrendeléskor ellenőrizd a helyi hivatalos Suzuki Márkakereskedőnél.
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Az SV650 egyszerű alap modellje mindenféle utakon otthon van —
legyen az nyüzsgő nagyváros vagy külvárosi vidék. Ez a motorkerékpár
felejthetetlen élményt nyújt minden motorosnak most és hosszú távon
a jövőben egyaránt. Fogd a kulcsot és válaszd az izgalmas utazást!
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Színvariációk

Pearl Glacier White (YWW)

Metallic Triton Blue (YSF)

Metallic Mat Black No.2 (YKV)

Pearl Mira Red (YVZ)

Specifikáció
Hengerűrtartalom

645 cm3

Sűrítési arány

11,2 : 1

1090 mm

Üzemanyagrendszer

Üzemanyag-befecskendezés

1445 mm

Indítórendszer

Elektromos

Hosszúság

2130 mm

Szélesség

760 mm

Magasság
Tengelytáv

Dőlésszög / első villa
Fék
Gumiabroncs

25,0° / 104 mm
Első

Dupla tárcsa

Hátsó

Tárcsa

Első

120/70ZR17M/C (58W), tömlő nélküli

Hátsó

160/60ZR17M/C (69W), tömlő nélküli

Szabad magasság

135 mm

Kenési rendszer

Nedves olajteknő

Ülésmagasság

785 mm

Sebességváltó

6-sebességes mechanikus

Gyújtásrendszer

Elektronikus gyújtás (tranzisztoros)

Menetkész tömeg

197 kg

Elsődleges áttétel

2,088 (71 / 34)

Üzemanyagtank

13,8 l

3,066 (46 / 15)

Olajtartály térfogat (utántöltés)

3,0 l

Motor típusa

Négyütemű, kéthengeres, folyadékhűtéses,
DOHC, 90° V-Twin

Differenciálmű áttétele

Furat x löket

81,0 mm × 62,6 mm

Futómű

Első

Teleszkópvilla, tekercsrugó, olajcsillapítás

Hátsó

Központi rugóstag, tekercsrugó, olajcsillapítás,
állítható rugó-előfeszítés

A műszaki adatok, megjelenés, színek (beleértve a váz színét), felszerelések, anyagok és egyebek tekintetében a katalógusban bemutatott „SUZUKI” termékek specifikációját a gyártó bármikor, értesítés nélkül megváltoztathatja. Továbbá az egyes járművek kiépítése a helyi jogszabályoknak megfelelően változhat.
Bármely modell előzetes értesítés nélkül megszűnhet. Egyes modellek nem elérhetőek bizonyos régiókban. A kiadványban foglaltak nem minősülnek ajánlattételnek és a tájékoztatás nem teljes körű! Kérjük, a pontos részletekről, aktuális színekről és az esetleges változtatásokkal kapcsolatban keresse a hivatalos
hazai Suzuki Motorkerékpár Márkakereskedőinket. A képek számítógép által generált összetevőket tartalmaznak. A termékek színe eltérhet a brosúrában ábrázoltaktól. A fordítási és nyomdai munkálatokból eredő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk.

www.suzuki.hu/motor

www.facebook.com/

SuzukiMotorcyclesMagyarorszag

Mindig viseljen bukósisakot, óvja szemét és viseljen védőruházatot!
Figyelmesen olvassa el a Használati Útmutatót!

Élvezze a biztonságos motorozást!
Soha ne vezessen alkohol vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt!

A Suzuki „Way of Life!” jelmondata áll márkánk
középpontjában – minden Suzuki gépjármű, motorkerékpár
és hajómotor úgy készül, hogy izgalmassá és élvezetessé
tegye vásárlójának mindennapjait.

