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Ātrs un mežonīgs



swift uzlabo garastĀvokli
Automobilim ir jāmodina emocijas. Swift raksturojošās iezīmes ir melni A-statņi, vertikāli veidoti  
dienas gaitas apgaismojuma lukturi un drosmīgi veidotas sānu līnijas. Straujums gaitas paātrinājumā. 
Izveicība ceļa līkumos. Trešās paaudzes projektēšanā maksimāla braukšanas baudījuma nodrošināšanai 
īpaša uzmanība ir pievērsta spēka pārvadam un platformai. AllGrip Auto četru riteņu piedziņas sistēma 
uzlabo drošību un stabilizē braukšanu visos gadalaikos.



Moderns DUALJET  
benzīna dzinējs
Swift raksturo jauns 1,2 litru tilpuma 
DUALJET benzīna dzinējs. Tas attīsta  
66 kW (90 HP) jaudu, un tā maksimālais 
griezes moments ir 120 Nm. Jaudas  
ir pietiekoši, jo automobiļa pašmasa  
ir mazāka par 1000 kilogramiem.  
Motoros katram cilindram vienmēr ir  
divas sprauslas, tādēļ degvielas patēriņš un 
C02 izmeši ir tik zemi, cik vien iespējams. 
Kombinētais degvielas patēriņš ir tikai  
4,9 l/100 km un C02 izmeši ir 110  g/km.

Atsperojums maksimālam braukšanas baudījumam
Pārveidotais priekšējais un aizmugurējais atsperojums rūpējas par izveicīgu un patīkamu braukša-
nu. Jaunā Swift atsperojums samazina šūpošanos un stabilizē braucienu, neaizmirstot par kom-
fortu. Uzlabotā stūres reakcijas spēja atvieglo ceļa līkumu izbraukšanu, un pastiprinātā virziena 
stabilitāte noder, braucot pa automaģistrālēm. Priekšā uzstādīti McPherson atsperu atbalsti, bet 
aizmugurē – kombinēta atbalsta konstrukcija ar atsevišķām spirālatsperēm.

Automobiļa sniegumam būtisks ir neliels svars un stiprība
Jaunās paaudzes HEARTECT pamatkonstrukcijas svarīgākās sastāvdaļas ir izliektas virsbūves 
formas, vieglums un stingrība. Izliektās formas efektīvi izkliedē sadursmes gadījumā radušos 
enerģiju, un tām ir nepieciešams mazāks pastiprinājumu skaits. Pateicoties izliektajām formām 
un augstas stiprības tērauda elementiem, jaunā pamatkonstrukcija ir vieglāka par iepriekšējo; 
tas uzlabo automobiļa vadāmību un samazina degvielas patēriņu. Pamatkonstrukcijas stingrība 
uzlabo braukšanas īpašības un samazina trokšņus un vibrācijas. 

Lead-acid battery

Lithium-ion battery ISG
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AllGrip Auto visiem gadalaikiem
Pateicoties AllGrip Auton, autovadītājs var koncentrēties uz automobiļa vadīšanu un ir mazāk atkarīgs no mainīgiem 
laikapstākļiem un ceļa apstākļiem. AllGrip Auto ir optimāla četru riteņu piedziņas sistēma, kas autovadītājam sniedz 
sirdsmieru gan ikdienas pārbraucienos, gan braucot pa slidenu ceļu. Ja sistēma konstatē, ka priekšējie riteņi sāk 
zaudēt saķeri, ar viskosajūga palīdzību piedziņa automātiski tiek pievadīta aizmugurējiem riteņiem.

Gadu desmitu gaitā uzkrātas zināšanas
Suzuki savā vairākus gadu desmitus ilgajā pastāvēšanas vēsturē iegūto pieredzi ir 
izmantojis Swift braukšanas īpašību nodrošināšanā. Pateicoties pilnīgi jaunajai pamat-
konstrukcijai un atsperojumam, Swift vadīšana ir veikla un bezrūpīga. Jaunā Swift modeļa 
apgriešanās rādiuss ir par 0,4  m mazāks nekā iepriekšējam Swift modelim.

Automobilim ir jāmodina emocijas. Swift raksturojošās iezīmes ir melni A-statņi, vertikāli veidoti  
dienas gaitas apgaismojuma lukturi un drosmīgi veidotas sānu līnijas. Straujums gaitas paātrinājumā. 
Izveicība ceļa līkumos. Trešās paaudzes projektēšanā maksimāla braukšanas baudījuma nodrošināšanai 
īpaša uzmanība ir pievērsta spēka pārvadam un platformai. AllGrip Auto četru riteņu piedziņas sistēma 
uzlabo drošību un stabilizē braukšanu visos gadalaikos.



salons, kas uzlabo garastĀvokli
Salons ir izstrādāts, ņemot vērā vadītāja ērtības, – visas pogas un slēdži ir novietoti tieši tur, kur vadītājs  
tos vēlētos redzēt. Pateicoties projektēšanā izmantotajai filozofijai – “vadītājs kā prioritāte”, iekāpjot auto-
mobiļa salonā, rodas vēlme nekavējoties doties ceļā. Sporta automobiļos iepazītais “D” formas stūres rats, 
īpaši atbalstoši sēdekļi un autovadītāja virzienā pavērstā vidus konsole rada sportisku un kvalitatīvu vidi.



Multimedia audio and 
video playback

Listen
Convenient hands-free 
phone operation

Call

Easy-to-use 
navigation system

Drive
Access to smartphone 
applications on the display

Connect

Suzuki Smart Audio Bluetooth/audio/
video sistēma ar skārienjutīgo ekrānu
Izmantojot Suzuki Smart Audio lielo 7” skārienjūtīgo ekrānu, 
ir viegli atskaņot mūziku un video, pārvaldīt ar MirrorLinkTM, 
Android AutoTM vai Apple CarPlayTM savietojamu mobilo tālru-
ni, radio, MP3, USB un Bluetooth.

Ar MirrorLinkTM, Android Auto vai Apple CarPlay  
savietojamu mobilo tālruni pievieno, izmantojot USB vadu, 
un pēc tam tālrunī esošās lietotnes ir iespējams izmantot  
ar skārienjutīgā ekrāna starpniecību.

Navigācija ir pieejama kā papildaprīkojums.

Standartaprīkojumā iekļautā 
atpakaļgaitas kamera 
automobiļa novietošanu 
stāvvietā padara vienkāršāku 
un drošāku, jo atpakaļgaitas 
kamerā ir saskatāmas zonas, 
kuras nav redzamas 
atpakaļskata spoguļos.

Salons ir izstrādāts, ņemot vērā vadītāja ērtības, – visas pogas un slēdži ir novietoti tieši tur, kur vadītājs  
tos vēlētos redzēt. Pateicoties projektēšanā izmantotajai filozofijai – “vadītājs kā prioritāte”, iekāpjot auto-
mobiļa salonā, rodas vēlme nekavējoties doties ceļā. Sporta automobiļos iepazītais “D” formas stūres rats, 
īpaši atbalstoši sēdekļi un autovadītāja virzienā pavērstā vidus konsole rada sportisku un kvalitatīvu vidi.

* Suzuki Motor Corporation vai Suzuki Motor Finland Oy neuzņemas atbildību par citu mobilo iekārtu savietojamību ar Suzuki automobiļu MirrorLink un/vai Bluetooth  
   sistēmām vai par darbības traucējumu radītajām problēmām. Android Auto un Apple CarPlay tiek priekšinstalētas. Servisa darbi ir atkarīgi no servisa pakalpojumu sniedzēja.
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1  Cimdu nodalījums

2  USB pieslēgvieta un  
     2 V pieslēgvieta

3  Atzveltņu kabatas (GL)

4  Krūzītes turētājs salona  
     aizmugurē

5  Pudeles turētājs  
     aizmugurējās durvīs

6  Glabāšanas nodalījums  
     vidus konsolē

7  Divi krūzītes turētāji  
     salona priekšpusē

8  Glabāšanas kabatas  
     priekšējās durvīs

9  Kondicionēšanas  
     regulatori

1 2 3 4 5

6 7 8 9

Swift kompaktie ārējie gabarīti slēpj pārsteidzoši 
daudz telpas. Pateicoties jaunajai pamatkonstrukcijai, 
sēdekļi ir uzstādīti zemāk, tādējādi palielinot galvas 
augstumā pieejamo telpu gan salona priekšā, gan 
aizmugurē. Tagad automobilī ērti var sēdēt arī garš 
cilvēks. Ja visi automobiļa sēdekļi ir novietoti 
parastajā stāvoklī, Swift bagāžas nodalījuma ietilpība  
ir 256 litri, un aizmugurējo sēdekļu atzveltnes var viegli 
nolocīt (60:40 dalījums). Ja abas aizmugurējo sēdekļu 
atzveltnes daļas ir nolocītas, Swift bagāžas nodalījuma 
ietilpība ir 947 litri.
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virsbūves krĀsas

Fervent Red Solid (ZNB)
PAMATA

Speedy Blue Metallic (ZWG) 
METĀLISKA

Pure White Pearl (ZVR)
PERLAMUTRA

Mineral Gray Metallic (ZMW)
METĀLISKA

Super Black Pearl (ZMV) 
PERLAMUTRA

Burning Red Pearl Metallic (ZWP)
METĀLISKA

Super Black / Premium Silver (CWE) Premium Silver Metallic (ZNC)
METĀLISKA

Speedy Blue / Premium Silver (CWC) Mineral Gray / Super Black (CWD) Premium Silver / Super Black (CA3)

izmēri



Standarta un papildu aprīkojums dažādās valstīs var atšķirties. Vērsieties pie sava pārstāvja, lai saņemtu plašāku informāciju, 
jo specifikācijas un attēli var attiekties uz modeļiem, kas nav pieejami jūsu reģionā. SUZUKI MOTOR FINLAND patur tiesības bez 
iepriekšēja brīdinājuma mainīt cenas, krāsas, materiālus, specifikācijas un modeļus, kā arī pārtraukt modeļu tirdzniecību. Visas 
šajā bukletā esošās fotogrāfijas ir uzņemtas ar attiecīgajām atļaujām. Attēli, kuros redzami automobiļi bez numura zīmes uz 
koplietošanas ceļiem, ir kolāžas. 5/2017

SUZUKI MOTOR FINLAND OY
Kellokukantie 2, 01300 Vantaa

vienmēr īsta PilnPieDziŅa

3 GADU VAI 100  000 KM 
NOBRAUKUMA GARANTIJA


