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Jimny Van – bygget til udfordringer...
Terrænet er Suzuki Jimny Vans rette element. Med sin
kompromisløse tilgang til fremkommelighed i de mest
krævende omgivelser forcerer Jimny vanskelige forhindringer med overraskende lethed. Takket være sin
lave vægt, den kompakte størrelse og det stærke AllGrip
Pro 4WD-system. Jimny Vans robuste chassisramme er
smedet til udholdenhed og styrke. Undervognen er
terrænoptimeret med stive aksler og smidige fjedre.
Reduktionsgearet øger trækkræften, og det særlige

styretøj forbedrer komforten ved kørsel på ujævnt underlag. Den ekstra frihøjde og de store hjul tæt ved front
og hæk lægger til listen af egenskaber, som fuldendes af
et design med lodrette flader, tilpassede kofangere og et
væld af praktiske detaljer dedikeret den professionelle
bruger. Suzuki Jimny Van er en rendyrket offroader, der
på én gang er opsigtsvækkende kompromisløs og stærkt
forankret i Suzukis mere end et halvt århundrede lange
4x4-historie.

Jimny Van har både kræfter og elektronik til at opfylde
dine offroad-ambitioner. Den robuste 1,5-liters motor
med 102 hk og 5-trins manuel gearkasse leverer et
kraftigt moment præcist, når du skal bruge det, mens
elektronikken reagerer på situationen og hjælper dig
effektivt og ubesværet fremad.

Afgangsvinkel 49°

Rampevinkel 28°
Frihøjde 210mm
Indgangsvinkel 37°

Styr på vinkler og frihøjde
Jimny Van er særdeles manøvredygtig i terræn. En stor indgangs- og afgangsvinkel betyder, at du kan møde skrænter
og komme væk fra dem igen uden at beskadige kofangere

eller undervogn. Den gode frihøjde øger rampevinklen og
gør det muligt at passere skarpe knæk i terrænet, uden at
undervognen skraber imod.

Jimny Van er udstyret med Suzukis AllGrip Pro 4WD
system – udviklet til dig, der behøver mest mulig kontrol
og fremkommelighed. Systemet betjenes med en lille
ekstra gearstang, der giver dig direkte føling med skiftet
i transfer- og reduktionsgearkassen.
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I 2H-indstillingen kører Jimny med baghjulstræk. Du kan
skifte til 4H (firehjulstræk) under kørsel på løst underlag
med op til 100 km/t. Reduktionsgearet (4L) kan indkobles,
når bilen holder stille og bruges, når der virkelig er behov
for ekstra fremkommelighed i terrænet. Det giver nemlig
en lavere gearudveksling i alle gear, hvilket gør det muligt
at klare selv de vanskeligste stigninger.
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Foruden reduktionsgearet indeholder AllGrip Pro tre elektroniske hjælpesystemer

Ingen vejgreb

Hjulspind

Hjulspind

Vejgreb

Ingen vejgreb Nedbremset

Nedbremset

Vejgreb

Uden LSD (Traction Control) LSD (Traction Control) tilkoblet

Den 2-personers Jimny Van har et lille men regulært varerum
A Indvendig bredde: 1.300 mm

 16 mm
B Indvendig dybde: 9
C Å bning højde: 913 mm

Bagagekapacitet: 863 liter
målt efter VDA-metoden.
Max. anhængervægt med
bremse: 1.300 kg

Hill Hold Control, der giver god
kontrol ved igangsætning/kørsel
op ad bakke.

Hill Descent Control, der assisterer
dig under stejle nedkørsler ved
automatisk at holde en konstant
lav hastighed (10 km/t i 4H og
5 km/t i 4L)

LSD Traction Control, der anvender bremsesystemet
til at nedbremse et spinnende hjul, så det modsatte
hjul får mere vejgreb, og bilen derved kan komme frem.
En stor hjælp, hvis underlaget er glat eller terrænet
så ujævnt, at et hjul løftes fri og ikke har greb.

STANDARDUDSTYR

SPECIFIKATIONER
Motor

Chassis
4 cyl. DOHC 16V 1,5
med VVT

Type
Boring x slaglængde, mm

74,0 x 85,0

Sikkerhedsudstyr

Karosseriopbygning

Solid chassisramme

Styretøj

Nødbremsesystem (AEB) med laser og kamera (bil- og fodgængergenkendelse)

Kuglekredsløb m. dæmper

Bremser, for/bag

Vognbaneassistent og slingreadvarsel

Skiver/Tromler

Fartpilot med hastighedsbegrænser (ratbetjent)

Slagvolumen, ccm

1.462

Affjedring, for/bag

Kompressionsforhold

10:1

Indgangsvinkel, vinkel-grad

37

Fører- og passagerairbag

102(75)/6.000

Rampevinkel, vinkel-grad

28

ESP og traction control

130/4.000

Afgangsvinkel, vinkel-grad

49

Hill-hold og hill-descent funktion

Antal HK (kW) omdr. pr. minut
Max drejningsmoment, Nm/omdr. pr. minut
Indsprøjtningsanlæg

Multipoint injection

Oktanbehov

95 blyfri

Emissionsstandard

Euro 6

Præstationer
Tophastighed, km/t

145

Brændstoføkonomi iflg. ny WLTP-norm:

3-link med skruefjedre-ben

Hjul og dæk

Traffic Sign Recognition (skiltegenkendelse via infodisplay)

195/80R15

Halogen multi-reflektor forlygter m. manuel højdejustering

Vægt

Automatisk nærlys og fjernlysassistent

Køreklar vægt, kg

1.165

Selestrammere og pedalsikkerhedssystem

Totalvægt, kg

1.435

Tågelygter, for og bag

Max. anhængervægt m. bremse, kg

1.300

Udvendigt udstyr

Max. anhængervægt u. bremse, kg

350

15" stålfælge (195/80R15)

Lav hastighed (by), km/l

12,3

Dimensioner

Mellem hastighed (forstad), km/l

14,9

Udvendig længde, mm (med reservehjul)

3.645

Tonede ruder

Høj hastighed (landevej), km/l

14,7

Udvendig bredde, mm

1.645

Reservehjul

Ekstra høj hastighed (motorvej), km/l

11,2

Udvendig højde, mm

1.720

Sorte sidespejle og dørhåndtag

Blandet kørsel, km/l

13,0

Akselafstand, mm

2.250

Funktionelt udstyr

CO2 udslip, gram/km (ved blandet kørsel)

173

Sporvidde for, mm

1.395

Aircondtion (manuel)

Sporvidde bag, mm

1.405

Varme i forsæderne

Energiklasse
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Transmission

5MT

Sorte skærmkanter og sideskørter

Frihøjde, mm

210

Integreret CD-radio med FM/DAB+, USB-indgang og 2 højttalere

4,9

Højdejusterbart rat med audioknapper

1. gear

4,425

Venderadius, m

2. gear

2,304

Antal siddepladser

2

Bluetooth, håndfri via rattet

3. gear

1,674

Tankkapacitet, liter

40

Informationsdisplay

4. gear

1,190

Bagagerum, liter (til loft)

863

El-betjente sidespejle

5. gear

1,000

Garanti

Bakgear

5,151

Mekanisk garanti

Differentiale

4,090

Rustgaranti

Reduktionsgear (4H)

1,000

Reduktionsgear (4L)

2,003

El-betjente sideruder, for
3 år/100.000 km

Fjernbetjent centrallås

12 år

12V udtag i centerkonsol og varerum

Km/l og CO2 udledning er iflg. den nye, mere restriktive og realistiske WLTP-norm. Det aktuelle
brændstofforbrug vil afhænge af den enkeltes kørselsbehov og –måde og kan afvige fra det oplyste.

Kopholder, foran
Fast varerumsadskillelse og nødåbning af bagdør (indefra)
AllGrip PRO (4WD) med reduktionsgear

FARVEUDVALG
* Speciallak, pearl, metallic og to-farvet er mod merpris.

Kinetic Yellow +
Bluish Black Pearl (DG5)*

Brisk Blue Metallic +
Bluish Black Pearl (CZW)*

Chiffon Ivory Metallic +
Bluish Black Pearl (2BW)*

Jungle Green (ZZC)*

Bluish Black Pearl (ZJ3)*

Alle oplysninger og illustrationer er baseret på den udførelse af bilerne, som var gældende ved brochurens endelige redigering (maj 2021). Modelprogram,
tekniske data og udstyrsspecifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Nærmere oplysninger fås hos Suzuki-forhandlerne. Bemærk at fotos i denne
brochure kan vise biler med udstyr eller ekstraudstyr, der ikke markedsføres i Danmark. Der tages forbehold for trykfejl. www.suzuki.dk

Medium Gray (ZVL)*

Silky Silver Metallic (Z2S)*

Suzuki Bilimport Danmark A/S
Unionsvej 16, 4600 Køge
BROC 00 JIMV 21

White (26U)

