Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.

Şık, sportif ve şehirli
Swift'i ilk gördüğünüzde şık ve şehirli tasarımını çok seveceksiniz. Sürücü koltuğuna oturup motoru
çalıştırdığınızda ise adeta aşık olacaksınız. Swift, sürüş tutkusu olan, ayrıntılara dikkat eden ve
problem yaşamak istemeyen şehre damgasını vurmaktan korkmayanlar için.
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Her yolculuktan keyif alın

Swift her zaman sürmesi eğlenceli bir sportif hatchback olarak tanındı. Siz de denediğinizde
bu eşsiz hissi yaşayacaksınız. Swift, şık tasarımı ve dinamizminin yanı sıra, akıllı teknolojileriyle
eğlenceye odaklanmanıza olanak sunar.
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Özgün tasarım
Cesur krom vurgulu ızgarasından parlak alaşım jantlarına, her yönüyle özgün bir otomobil. Güçlü
gövde çizgileri Swift'e kuvvetli bir karakter verirken, direğe monte edilmiş arka kapı kolları ve sportif
çizgiler otomobili öne çıkarıyor.
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Yüksek Japon teknolojisi
Gelişmiş teknolojisi Swift kullanmayı daha da heyecanlı hale getiriyor. SHVS (Akıllı Hibrit Sürüş
Sistemi) yakıt verimliliğini artırıyor, acil fren desteği ve yalpalama uyarısı gibi sürücü destek
özellikleriyle daha güvenli bir yolculuk sağlıyor ve 9" Dokunmatik Multimedya ve Navigasyon Cihazı
sizi hem eğlendiriyor hem de sevdiklerinize bağlıyor.
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Kompakt motor ve motoru destekleyen lityum-iyon akü kombinasyonu
Daha yüksek yakıt verimliliği elde etmek için SHVS (Akıllı Hibrit Sürüş Sistemi), hafif, kompakt bir ISG (entegre marş alternatörü) ile
mükemmel şarj ve güç kaynağı performansına sahip 10 Ah lityum-iyon aküyle (batarya) motoru destekler. Yakıt ekonomisinin yanı sıra
alan kullanımında tasarruf sağlayan mükemmel dengeyle bu sistem, kompakt otomobiller için en uygun hibrit sistemidir.

Kurşun-asit akü (batarya)

Ultra verimli 1.2 DUALJET motor
Yeni 1.2 DUALJET motor (K12D), yüksek termal verimlilik
sağlamak için her silindirde çift enjektöre sahiptir. 13.0
kompresyon oranı; geniş bir krank mili açı aralığında çalışan ve
düşük devirlerden itibaren devreye giren elektronik giriş VVT
(Değişken Supap Zamanlaması); düşük motor sıcaklıklarında
düşük hidrolik basıncı sağlayan değişken kapasiteli yağ
pompası; soğutma kaybını ve vuruntuyu baskılayan elektronik
kontrollü piston soğutma jetleri gibi çeşitli geliştirmeler yüksek
yakıt verimliliğine katkıda bulunur.

Lityum-ion akü (batarya)

ISG
(Entegre marş alternatörü)

Otomatik motor durdurma

Yeniden çalıştırma

Kalkış / Hızlanma

Yavaşlama

Motor durdurulur ve elektrikli bileşenler akülerden (batarya)
beslenir, böylece yakıt tasarrufu sağlanır.

ISG (Entegre marş alternatörü), motoru sessiz ve sorunsuz bir
şekilde yeniden çalıştırma için marş motoru olarak görev yapar.

ISG (Entegre marş alternatörü), kalkış ve hızlanma sırasında
motora* destek vererek yakıt verimliliğini artırır.

ISG (Entegre marş alternatörü), elektrik üretmek ve aküleri verimli
bir şekilde şarj etmek için yavaşlama enerjisini kullanır.

*Destek işlevinin çalışması akü (batarya) durumu gibi belirli koşullara bağlıdır.

Gelişmiş süspansiyonlar
Ön ve arka süspansiyonlar, doğrusal direksiyon tepkisi ve kaliteli bir sürüş için çevik ve heyecan verici bir sürüş
deneyimini destekler. Hassas direksiyonu, hızlı tepki veren performansı ve mükemmel stabilitesiyle Swift sürmek
bir keyiftir.

Yeni nesil Heartech platformu
Yumuşak kıvrımlı şasi, kusursuz performans sağlayan gövde altı sertliğini artırırken, enerjiyi verimli bir şekilde
dağıtarak çarpışma anında daha fazla güvenlik sağlar.

Performans ve yüksek verim
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Çevik, dinamik ve heyecan verici sürüş. Geniş bir virajla karşı karşıya kaldığınızda veya açık ve düz yolda
ihtiyacınız olan her şey. DUALJET + SHVS (Akıllı Hibrit Sürüş Sistemi) motor, çevik olduğu kadar yakıt
verimliliğine de sahiptir. Doğrudan tepki veren direksiyon, sürüşü daha yüksek bir deneyim haline getirerek kontrol
ve hassasiyet hissi verir.
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Otomatik klima (GLX)

Manuel klima (GL)

9" Dokunmatik Ekranlı Multimedya Sistemi

Okuması kolay ekrana ve
kullanımı kolay kontrollere
sahip klima

GL Techno ve GLX Premium donanımında sunulan multimedya sistemi,
Apple Carplay ve Android Auto’yu destekler. Bu sayede akıllı telefonunuzdaki
navigasyon, mesajlar gibi belirli uygulamaları dokunmatik ekrana yansıtarak
kontrol edebilirsiniz. Geri görüş kamerasının görüntüsünü de bu ekrandan takip
edebilirsiniz.

GLX donanım seviyesinde sezgisel çalışan
klima kontrol paneli sunulur. Yüksek
kontrastlı LCD ekran kolay okumayı sağlar.

Yardımcı şanzımanlı CVT

Vites kulakçıklı CVT

Sürüş sonrası G kuvveti
geçmişi göstergesi

Gerçek zamanlı güç ve
tork göstergesi

Gaz ve fren kullanım
kaydı

Motor desteği ve enerji
akışı durumu görüntüleme

Seçilen adaptif hız
sabitleyici ayarı, araç hızı
ve seçilen takip mesafesi
göstergesi

Güncel ve geçmiş yakıt
kullanım göstergesi

Gerçek zamanlı hız
gösterimi (dijital hız
göstergesi)

Tampondaki ultrasonik
sensörler

Kolay kullanılan şık gösterge paneli

Şık, işlevsel, zarif

Siyah iç tasarımı öne çıkaran parlak saten krom vurgular, iki ana göstergeyi de şık bir şekilde süslüyor. Hassas şekilde ölçeklenmiş
ana göstergeler kırmızı ve beyaz detaylar da içeriyor. Ana göstergelerin içindeki hararet ve yakıt göstergeleri kronograf saatlerin
tarzını çağrıştırıyor ve kolay görülmeyi sağlayan sportif tasarımı vurguluyor.

Renkli LCD yol bilgi ekranı
Gelişmiş 4.2 inç renkli TFT LCD bilgi ekranı, sürücüyü araç davranışı ve çalışması hakkında doğru ve sezgisel olarak anlaşılabilir verilerle
bilgilendirmek için gösterge panelinin merkezinde yer alır. G-kuvvetleri, motor gücü, tork, gaz ve fren kullanımı grafiksel olarak gösterilir.

Direksiyon başında oturduğunuzda temiz, zarif çizgileri ve daha konforlu bir sürüş deneyimi sunmak üzere detaylara
gösterilen özeni fark edeceksiniz. Yuvarlak hatlı göstergeler, kokpit benzeri orta konsol ve sportif D biçimli direksiyon,
daha motoru çalıştırmadan size konforu hissetmenizi sağlar.
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Eğlence tarzınızı genişleten
kabin ve bagaj bölümü

Yaşamın içinde
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Yaşam tarzınıza mükemmel şekilde uyan bir otomobille eğlenceli bir macera için bavullarınızı hazırlayın. Çünkü Swift'i sürerken gittiğiniz yer kadar yolculuğun
kendisinden de keyif alacaksınız. Şehirde bir alışveriş turunda olduğu gibi uzun bir hafta sonu gezisinde de Swift, konforu ve sportif tarzıyla size eğlenceli bir
sürüş deneyimi sunar.

Swift’in bagaj bölümü katlanır arka koltukları,
ihtiyacınız olan her şeye yer açmanıza yardımcı olur.
Alçak oturma konumu geniş baş boşluğu sağlarken,
kolayca erişebileceğiniz mesafede çok sayıda
kullanışlı saklama bölmesi bulunur.

Torpido gözü

Ön bardak tutucu 2 adet

USB bağlantı noktası ve
aksesuar soketi

Konsol kutusu tablası

Koltuk arka cebi

Ön kapı cebi

Arka bardak tutucu

Arka kapı şişe tutucu
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En güncel teknoloji ile donatıldı
Modern yaşam, modern bir otomobil gerektirir. Bu nedenle Swift'in Suzuki Güvenlik Desteği yanınızda.
Size yardımcı olmak ve sürüşü daha kolay ve daha güvenli hale getirmek için pek çok akıllı sistemle
içinizi rahatlatan Swift, her yolculuğu daha keyifli hale getiren bir otomobil.

Şeritten ayrılmayı önleme (LDWS)*1

Adaptif hız sabitleme sistemi (ACC)*2

Arka park sensörü

Bu özellik, araç saatte 60 ila 160 km hızla giderken şeridin sınırlarını bir monoküler
kamera yardımıyla tespit eder. Şeritten ayrılmanın olası olduğunu belirlerse, aracı
şeritte tutmak için sürücüye elektrikli direksiyon sistemi aracılığıyla otomatik olarak
yardımcı olur.

Önde bir araç olduğunda, adaptif hız sabitleme sistemi (cruise control),
mesafeyi ölçmek için tasarlanmış milimetre dalga radarını kullanır ve üç olası
ayar arasından seçilen ayara göre takip mesafesini otomatik olarak korur*2.
Önde araç yoksa sistem sürücü tarafından ayarlanan hızı (40 km/sa - 160 km/
sa aralığında) korur.

Tampondaki ultrasonik sensörler, sürücü aracı geriye sürerken engelleri algılar ve
uyarı sesleri sürücüye engellerin uzaklığı hakkında bilgi verir.

Şeritten ayrılma uyarısı*1
Şeritten ayrılma uyarı fonksiyonu, 60 km/sa veya üstü hızlarla seyir halindeyken
aracın nasıl ilerleyeceğini hesaplamak ve sürücüye görsel (ekran ve gösterge) ve
dokunsal (titreşimli direksiyon) uyarılar vermek üzere tasarlanmıştır.
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Çift sensörlü fren destek sistemi (DSBS)*

Swift, hareket halindeyken öndeki bir araç veya yayayla çarpışma riski olup olmadığını
belirlemek için çift sensör (monoküler kamera ve lazer sensör) kullanır. Olası bir
çarpışma tespit edildiğinde, araç duruma bağlı olarak aşağıdaki üç seçenekten birine
göre hareket eder.
Lazer sensör
Monoküler kamera

Sesli uyarı

1. Sürücüyü sesli ve
görsel olarak uyarır.

Gösterge

Sesli uyarı

Sürücü freni
Fren gücü artışı

Gösterge

Sesli uyarı

Gösterge

Yanıp
sönen uyarı

Otomatik frenleme

2. Çarpışma riski
yüksekse ve sürücü ani
fren yaparsa frenleme
gücünü artırmak için
fren asistanı devreye
girer.

Sürücü direksiyon uyarısı
Tork yardımı

1. Sabit hız kontrolü
100 km/sa
ayarlanmış
hız

2. Yavaşlama kontrolü
100 km/sa 80 km/sa

80km/h

Takip mesafesi

3. Hızlanma kontrolü

Yardım ve sürücü direksiyon uyarısıyla aracın ilerleme çizgisi
Sürücü direksiyon uyarısı olmadan aracın ilerleme çizgisi

80 km/sa 100 km/sa ayarlanmış hız
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Yalpalama uyarısı*

Yalpalama uyarısı; 60 km/sa veya daha yüksek hızlarda seyir halindeyken sürüş
tarzını hesaplamak ve araç sürücünün uykulu olması gibi nedenlerle “geziniyorsa”
sesli ve görsel uyarılar vermek için tasarlanmıştır (monoküler kamera ve lazer
sensörlü araçlarda standarttır).
Yanıp
Gösterge sönen
uyarı

Uyarı

80km/h

Algılama mesafesi: yaklaşık 50 m
İzlenen alan

Uzun far asistanı (HBA)*

İzlenen alan

40 km/sa veya daha yüksek hızlarda, uzun far desteği diğer araçların varlığına ve çevre
aydınlatmasına bağlı olarak farları otomatik olarak “Uzun” ve “Kısa” olarak değiştirecek
şekilde tasarlanmıştır.
Monoküler kamera, lazer sensör ve milimetre dalga radarı kombinasyonuyla gelişmiş ön algılama sistemi*

Gelişmiş ön algılama sistemi, ön cama takılı bir kamera ve lazer sensör desteğiyle çalışır. Orta-uzun mesafeye kadar
performans gösteren ve yayaları tespit edebilen bir kamerayla, kısa mesafede ve gece koşullarında tespit sağlayan bir lazer
sensör içerir. Bu sistem; çarpışma önleyici frenleme, şeritten ayrılma uyarı, uzun far destek ve yalpalama uyarısı uygulamalarını
destekler.

Uyarı!

15 km/sa veya daha yüksek hızlarda seyrederken, arkada bulunan iki yan radar
sensörü, sürücüye yardımcı olmak için arka kör noktada bulunan veya yaklaşan
araçları algılar. Sürücü şerit değiştirmek için dönüş sinyallerini etkinleştirirse ilgili
yan aynada ışıklı LED uyarı işareti ve uyarı sesiyle sürücüyü uyarır.
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Gelişmiş Ön
Algılama Sistemi

8 km/saate kadar hızlarda geri vites seçiliyken arkada bulunan iki radar
sensörüyle araç park alanından geri çıkarken aracın her iki yanındaki
yaklaşan araçları bildirerek sürücüye yardımcı olur. Bir araç tespit
edildiğinde sürücüye çoklu bilgi ekranında görsel bir uyarı ve sesli bir
uyarı verilir. Sistem, sürücünün aracın bir tarafında veya her iki tarafında
görüşün kısıtlandığı park yerlerinde daha güvenli bir şekilde manevra
yapmasına yardımcı olur.

Kör nokta uyarı sistemi (BSM)*1

1.

3. Çarpışma riski
daha da artarsa güçlü
otomatik frenleme
uygular.

Öndeki araç şerit değiştirdiğinde

Geri manevra trafik uyarı sistemi (RCTA)*1

Otomatik
olarak kısa
fara geçer

Uzun far kullanımı uygun
görüldüğünde uzun far

Algılama mesafesi: yaklaşık 20 m

2.

Algılama mesafesi: yaklaşık 20 m

Otomatik olarak
uzun fara
tekrar geçer

Uzun far

Sistem ayrıca adaptif hız sabitleme işlevi de gören bir dalga radarı kullanır.

İzlenen alan

İzlenen alan

Gelen veya önceki aracın ışıklarını
tespit ettiğinde otomatik olarak kısa
fara geçer

3.

Gelen veya önceki araç artık tespit
edilmediğinde otomatik olarak uzun
fara geri döner

Uyarı

*1 Sürüş yardımcısı işlevi monoküler kamera, lazer sensör ve milimetre dalga radarı sensörlerinin engelleri ve şeritleri algılama yeteneğiyle sınırlıdır. Yol yüzeyine veya hava koşullarına bağlı olarak çalışmayabilir.
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Güvenliği sağlamak için sadece bu sisteme güvenmeyin ve güvenli sürüşün sizin sorumluluğunuzda olduğunu lütfen unutmayın. Daha fazla ayrıntı için yetkili satıcınıza danışabilir veya resmi web sitemizi
ziyaret edebilirsiniz.
*2 Takip mesafesi araç hızına bağlı olarak değişir.
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DONANIM SEVİYESİ

MOTOR
MODEL

1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid
GL

GL TECHNO

GLX PREMIUM

İÇTEN YANMALI MOTOR
Motor Tipi
Yakıt Enjeksiyonu
Silindir Adedi ve Tipi
Silindir Hacmi (cc)
Çap x Strok (mm)
Maksimum Güç (PS/dev.dak)
Maksimum Tork (Nm/dev.dak)

K12D
Çok Noktalı
4
1.197
73.0x71.5
83/6,000
107/2,800

AKTARMA
Vites Kutusu

5 İleri Manuel Vites

CVT (Otomatik)

ELEKTRİK MOTORU
Maksimum güç (PS/dev.dak)

2.64/800

FRENLER
Ön
Arka

Hava Kanallı Disk
Kampana

Disk

LASTİKLER
175/65 R15

185/55 R16

BOYUTLAR VE HACIMLER
Uzunluk (mm)
Genişlik (mm)
Yükseklik (mm)
Dingil Aralığı (mm)
Minimum Yarı Dönüş Çapı (m)
Minimum Yerden Yükseklik (mm)
Oturma Kapasitesi (kişi)
Bagaj Hacmi (Maksimum Kapasite) (lt)
Bagaj Hacmi (Arka koltuklar Yatırıldığında) (lt)
Bagaj Hacmi (Koltuklar Dik konumda) (lt)
Yakıt Depo Hacmi (lt)

3.845
1.735
1.495
2.450
4,8
120
5
947
579
265
37

AĞIRLIK (kg)
Boş Ağırlık (Min / Maks)
Yüklü Durumda Ağırlık

935 / 956
1.375

PERFORMANS
Maksimum Hız km/s
0-100 km/s Hızlanma (sn)

180
13,1

175
12,2

5,3
4,3 - 4,4
4,4
5,7
4,9 - 5,0
111 - 112

6,2
4,8 - 4,9
4,6
6,1 - 6,2
5,4
121- 122

YAKIT TÜKETİMİ*
Düşük Faz (litre/100km)
Orta Faz (litre/100km)
Yüksek Faz (litre/100km)
Ekstra Yüksek Faz (litre/100km
Karışık (litre/100km)
CO2 Emisyonu

*Yakıt Tüketimi ve CO2 emisyon değerleri WLTP protokolüne göre belirlenmiştir.
Bir aracın gerçek yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu değerlerinin belirlenmesinde yakıt verimliliği ve
araç kullanma alışkanlığı gibi diğer teknik olmayan faktörler de önemli rol oynar.
CO2 gazı, küresel ısınmaya neden olan en önemli sera gazıdır. CO2 gazı ölçümlemesi için testlerde
kullanılan otomobiller standart donanımlıdır. Standart donanım haricindeki aksesuarlar, jantlar ve
lastikler tüketim değerlerini etkileyecektir.
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GL

GL TECHNO GLX PREMIUM

GÜVENLİK
Sürücü ve Ön Yolcu Ön Hava Yastıkları
Sürücü Yan Ön Yolcu Yan Hava Yastıkları
Perde Hava Yastıkları
Katlanabilir Pedal Sistemi
Yokuş Kalkış Desteği (HHC)
Radar Fren Destek Sistemi (RBS)
Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi (DSBS)
Şerit Takip ve İhlal Uyarı Sistemi (LDWS)
Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM)
Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCTA)
Uzun Far Asistanı (HBA)
Lastik Basınç Uyarı Sensörü (TPMS)
Arka Park Sensörleri
Yükseklik Ayarlı Ön Emniyet Kemerleri
Çocuk Güvenlik Kilidi
ISOFIX Çocuk Koltuğu Sabitleme Mekanizması

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İÇ DONANIM
Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC)
LCD Sürüş Bilgi Ekranı
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi
Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit
Stop/Start Sistemi
Manuel Klima
Otomatik Klima
Radyo-Cd-Mp3 Çalar
9.0'' Dokunmatik Ekranlı Multimedya Sistemi
Apple CarPlay ve Android Auto
USB Girişi
Bluetooth
Müzik Sistemi Hoparlör ve Tweeter Adedi
Elektrikli Ön Camlar
Elektrikli Arka Camlar
Otomatik Farlar
Otomatik Far Yükseklik Ayarı
Geri Görüş Kamerası
Direksiyon Arkasında Vites Kulakçıkları
Deri Direksiyon Simidi
Orta Konsolda Bardak Tutucular - 4 Adet
Yükseklik Ayarlı Sürücü Koltuğu
Yükseklik Ayarlı Elektrik Destekli Direksiyon
Derinlik ve Yükseklik Ayarlı Elektrik Destekli Direksiyon
Piano Siyah Vites Topuzu
Yedek Lastik (Geçici Stepne)

•
•
•
•
•
•
•
•
4
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4+2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DIŞ DONANIM
15'' Pearl Çelik Jantlar
16'' Diamond Alüminyum Alaşımlı Jantlar
16'' Black Diamond Alüminyum Alaşımlı Parlak Siyah Jantlar
LED Gündüz Farları
LED Farlar
LED Arka Stop Lambaları
Ön Sis Farları
Elektrikli Yan Aynalar
Elektrikli, Isıtmalı Yan Aynalar
Elektrikli, Isıtmalı, Elektrikle Katlanabilir, LED Sinyalli Yan Aynalar
Karartılmış Arka Camlar
Çift Renkli Gövde

•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
Opsiyonel

•
•
•
•
•
•
•
Opsiyonel

İnci Beyazı

Gümüş Gri

Mineral Gri

Uzay Siyahı

Ateş Kırmızı

Yarış Mavisi

Ateş Kırmızı
Tavan Siyah

Yarış Mavisi
Tavan Siyah

Yaz Sarısı
Tavan Gümüş Gri

Alev Turuncusu
Tavan Siyah

Pearl
15'' Çelik Jantlar

Diamond
16’’ Alüminyum Alaşımlı Jantlar

Black Diamond
16’’ Alüminyum Alaşımlı Parlak
Siyah Jantlar

• = Standart
- = Mevcut Değil

• Suzuki otomobilleri, montaj ve üretim hatalarına bağlı olarak 3 yıl veya 100.000 km (hangisi daha önce dolarsa)
garanti kapsamındadır.
• Boya ve paslanmazlık garantisi 3 yıl veya 100.000 km’dir (hangisi daha önce dolarsa).
• Türkiye’nin her yerinden günde 24 saat, yılda 365 gün arızalı ve kazalı araçlara, yol üzerinde onarım ve çekme
hizmeti veren Suzuki Yol Yardım’a GSM 0532 755 3 755 numaralı telefondan ulaşılabilir. Garanti kapsamına giren
onarımlarda Suzuki Yol Yardım hizmetinden ücretsiz olarak yararlanılır.

Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.

Nisan 2022

TEKNİK ÖZELLİKLER
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