DYRK DEN NYE
SWIFT SPORT HYBRID
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Siden den første generation blev introduceret i 2005, har Swift Sport haft en helt
særlig rolle i Suzukis modelprogram. I den opgraderede Swift Sport Hybrid er der
bygget videre på de stolte traditioner fra dens forgængere. Nu kan du nemlig få
Swift Sport med en optimeret udgave af 1.4 turbomotoren i kombination med
Suzukis nyudviklede 48V hybridsystem, der ikke blot leverer imponerende
præstationer, men også lavere forbrug og CO2-udledning.
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Den nye Swift Sport Hybrid er skabt til dig, der ikke vil gå på kompromis med
køreglæden, bare fordi bilen skal stå distancen i hverdagsbrug. Designet giver dig
lyst til at udforske bilens kræfter og teste præstationerne. Så hvor end turen går
hen, må den godt være lang og fuld af sving.
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Lettere, hurtigere og mere sporty end nogensinde. Den helt nye letvægtsplatform
kombineret med Suzukis 1.4 Boosterjet Turbomotor, krydret med en specialdesignet undervogn, forstærkede bremser og meget mere er opskriften på sublime
køreegenskaber og ultimativ køreglæde kilometer efter kilometer. Læg hertil at
der på udstyrssiden er kommet mere til i form af avanceret udstyr såsom rear
cross traffic alert, blind vinkel-advarsel og parkeringssensorer bag.
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ADRENALINFREMMENDE PRÆSTATIONER
Maximum 235 Nm drejningsmoment
1.4 BOOSTERJET 129hk motor

Wastegate ventil
Wastegate ventil
lukket

Wastegate ventil
åben

Turbo
Indsugning

Turbo
Udstødning

Når Wastegate ventil er lukket giver det højere
turbotryk og dermed hurtigere respons og
fremragende drejningsmoment.

Sjov bag rattet og nyttig transport bliver to sider af samme sag. Motoren reagerer øjeblikkeligt
på speederen, og hjulenes usvigeligt sikre vejgreb giver følelsen af at være i ét med bilen i selv
de hurtigste sving. Den ny Swift Sport Hybrid tager stikket hjem med kræfter og køredynamik,
der smelter sammen i én velkomponeret enhed.
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Indsugning

Udstødning

Når wastegate ventil er åben forebygges
overtryk og brændstofforbruget optimeres.

VI HAR SAT STRØM TIL
VORES HYBRIDMOTOR
Det nye 48V mild hybridsystem er både brugervenligt og selvopladende. Det består af et
48V lithium-ion batteri, en 48V-12V
omformer samt en 48V ISG (Integrated
Starter Generator) enhed, der også
fungerer som elmotor. Ved at bruge en
højere spænding end i et traditionelt
12V-hybrid-system, er det muligt at
regenerere mere energi, f.eks. under
nedbremsning, mens elmotoren kan levere
mere assistance under kørslen.
Det er til gavn for både forbruget og
præstationerne. Ved normal kørsel er fokus
48 Volts
på at reducere forbruget, men når der er brug
Lithium batteri
for hurtig acceleration, leverer systemet op til
50 Nm ekstra drejningsmoment med de to
funktioner ‘moment boost’ og ‘momentoptimering’.
Elmotoren benyttes desuden til at genstarte
benzinmotoren efter automatisk stop, hvilket sker
næsten lyd- og vibrationsfrit.

Direkte
indsprøjtning

Hastighed
Konstant hastighed

Gen-acceleration

Acceleration
Nedbremsning
Lydløs
genstart

(Oplader batteriet)

Moment-optimering
Moment-boost

Tomgang drevet
af el-motor

Automatisk
stop af motor

Automatisk
stop af motor
Tid

48–12 Volt omformer

Hybridsystemets funktion. Under acceleration
assisterer elmotoren benzinmotoren, hvilket giver
bedre trækkraft ved lavere omdrejninger, mens der på
den anden side spares benzin ved at aflaste
benzinmotoren. Under nedbremsning indvinder elmotoren en del af den energi, der ellers ville gå tabt.
Det hele kontrolleres af det avancerede styresystem,
som sørger for at aktivere elmotoren efter behov.

Moment (Nm)

Moment fra benzin- og el-motor
Moment fra benzinmotor

Moment-optimering

48 Volt elmotor
(ISG enhed)

Ny 1,4 boosterjet motor
med 48v hybridteknologi

6-trins manuel
transmission

Den nye 1,4 BOOSTERJET turbomotor med 129 hk fremhæver den
kraftfulde køreoplevelse.
Turboladeren med intercooler er
helt ny og leverer et solidt
drejningsmoment på 235 Nm
allerede fra 2.000 omdrejninger i
minuttet, mens teknologi som
direkte indsprøjtning, dobbelt VVTsystem (variabel ventil-timing) og
højere kompression har gjort det
muligt yderligere at reducere
forbruget, uden at gå på
kompromis med præstationerne.

Det sportslige gearskifte
er både letgående og
præcist takket være
kort vandring mellem
gearene og anvendelse
af dobbelt synkromesse
til det tredje gear for
ekstra blød indkobling.
Betjeningen af koblingen
er forbedret ved at
optimere koblingspunktet
for bedst mulig kontrol
under alle kørselsforhold.

Tid

Moment-optimering styrker accelerationen ved
øjeblikkeligt at tilføre drejningsmoment fra elmotoren
ved lave omdrejningstal, og speeder-responsen bliver
dermed langt mere direkte

Moment (Nm)

Moment-boost
Moment fra benzin- og el-motor
Moment fra benzinmotor
Motoromdrejninger

Moment boost giver en mere glidende acceleration,
ved at tilføre moment fra elmotoren indtil turboladeren tager over.

FULDBLODS KØREGLÆDE

Monroe® MacPherson
forhjulsophæng

Chassissets og hjulophængenes funktion er af afgørende betydning for førerens kontrol med køretøjet. Så derfor er hele karrosseriet
til den ny Swift Sport Hybrid gjort både lettere og stivere med det formål at opnå bedre føling med bilen ved enhver hastighed og under
enhver manøvre. Hjulophæng og affjedring er kraftigt forbedret med henblik på at give føreren en klar feedback om underlagets
beskaffenhed og hjulenes vejgreb. Her bidrager den Monroe® optimerede undervogn. Hertil kommer styrtøjet, der er tilpasset til at
give en mere direkte føling med vejen. Desuden er bremsesystemet blevet forstærket og afstemt til større motorkraft og højere fart.
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Torsionsbagaksel med
specialdesignet svingarm

Køreegenskaber og vejgreb
Swift Sport Hybrid er baseret på Suzuki HEARTECHTplatform, der er den stiveste og letteste fra Suzuki
nogensinde. Den vridningsstabile konstruktion forbedrer præstationerne og den strukturelle sikkerhed.
Bilen har en køreklar vægt på kun 1096 kg (med
fører). Den lave vægt bidrager til bedre kontrol og
mere stabilitet.
Affjedringen er komponeret med McPherson-fjederben til forhjulene og støddæmpere til baghjulene fra
velrenommerede Monroe®.
Krængningsstabilisatoren er specielt udviklet til høj
hastighed i sving. Desuden er bøsningerne foret med
teflon for at mindske friktionen.
Skruefjedrene er optimeret til præcist det punkt,
hvor der er balance mellem fleksibilitet og krængningsmodstand. Swift Sport Hybrid har dermed endnu
engang løftet niveauet for køreglæde med sportslige
køreegenskaber i perfekt balance mellem knivskarp
manøvreevne og usvigeligt sikkert vejgreb.

*Monroe® er et registreret varemærke, der tilhører Tenneco Automotive.

17-tommers alu-fælge
Roller

Flow-forming
process

De eksklusive aluminiumsfælge med tynde
eger er fremstillet efter en speciel teknik
kaldet 'flow forming', hvorved fælgen opnår
større styrke med mindre godstykkelse.
Dermed reduceres bilens uaffjedrede vægt.

Bremse-egenskaber
Kraftfuld nedbremsning er ikke mindre vigtig
end kraftfuld fremdrift. Derfor er den ny Swift
Sport Hybrid udstyret med 16-tommers ventilerede bremseskiver til forhjulene og 15-tommers massive bremseskiver til baghjulene.

16-tommers ventilerede
bremseskiver i front.

15-tommers massive
bremseskiver bag
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INSPIRERENDE INTERIØR
Kabinen præges af dynamiske kontraster mellem sort
og rødt. Kontrasten ses også i instrumenteringen med
rød baggrundsfarve til omdrejningstælleren. Mellem
denne og speedometeret ses et 4,2-tommers display,
der viser bl.a. turbo-boost og olietryk.

Multimediesystemet gør det muligt at tilslutte en smartphone (via
Bluetooth). Betjeningen sker på
det 7” store, trykfølsomme display
i instrumentpanelet. Multimediesystemet råder desuden over en
smartphone integration, FM-radio
og DAB+ modtager.

Apple CarPlay™ *

Bakkamera

I cockpittet er du mere end klar til at angribe kurverne. De skålformede sæder giver dig sideværts støtte,
og pedalerne er placeret for fremragende kontrol med speeder, kobling og bremse. Så bare sæt dig godt
tilrette i førersædet, hvor du også kan nyde den flotte instrumentering og de skarpe detaljer i rødt.
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* Se specifikationer og standardudstyr for oplysninger om smartphone connectivity (Apple CarPlay™og Android Auto™)

Navigation (på dansk)

Det fede, D-formede rat er smykket
med røde syninger, og en del af
ratkransen har en nubret overflade
for at optimere grebet.

Sæderne af semi-bucket-typen har
røde kantsyninger og sports-logo
i ryggen. Skålformen giver ikke blot
god komfort og sideværts støtte,
men øger også stivheden, hvilket
sikrer god føling med vejen – selv
i de hurtigste sving.

Alu-sportpedalerne gør sig tydeligt til kende i den mørke
fodbrønd og bidrager til kabinens sportslige udtryk.
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STYR PÅ SIKKERHEDEN

Automatisk nødbremse – AEB (med DSBS)
Ved hjælp af to sensorer (DSBS) – et kamera og en laser –
registrerer Swift om der er risiko for at påkøre en bil eller en
fodgænger forude. Afhængig af situationen reagerer systemet
på en af tre følgende måder:

Laser-sensor
Kamera

Advarsel

Monocular
Kamera

Display
1. Føreren advares akustisk og visuelt.

Advarsel

Føreren bremser
Bremsekraften øges

Display
2. Hvis der er høj risiko for en kollision, og hvis føreren træder på
bremsen, øges bremsetrykket automatisk.

Advarsel

Automatisk bremsning

Display Blink

3. Der bremses automatisk hårdt op, hvis risikoen for en kollision
stiger yderligere.

Større præstationer stiller krav om større kontrol. Suzukis sikkerhedsteknologi opfylder dette
krav i den ny Swift Sport Hybrid med en vifte af teknologier og avancerede funktioner.
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Aktiv fartpilot (ACC)
Den aktive fartpilot er koblet til bilens radar og måler hele
tiden afstanden til den forankørende bil. ACC øger eller
sænker farten automatisk for at holde den rigtige sikkerhedsafstand. Den aktive fartpilot kan indstilles til hastigheder fra
40 km/t og op til og med motorvejshastighed (max. 160 km/t).

Blind vinkel-advarsel (BSM)

Vognbaneassistent (med aktiv force-back)

Automatisk op- og nedblænding

Vognbaneændring ved hastigheder over 15 km/t gøres sikre
ved hjælp af to bagtil monterede side-radar sensorer, der er i
stand til at registrere køretøjer, der er placeret i eller nærmer
sig i en af de blinde vinkler på begge sider af køretøjet.
Når andre køretøjer nærmer sig eller befinder sig i en blind
vinkel bagved (på højre- eller venstre side af bilen), lyser et
advarsels- LED-ikon i det relevante udvendige spejl. Hvis
føreren af bilen tilmed indikerer eller indleder et vognbaneskift,
ledsages det oplyste advarsels-LED-ikon af en advarsel/-alarm.

Systemet "Lane Departure Warning Function" er aktivt ved
hastigheder over cirka 60 km/t. Systemet registrerer vejstriberne forude med det formål at kunne give en advarsel,
hvis bilen krydser striberne uden at blinklyset er aktiveret.
Advarslerne kommer i form af vibrationer i rattet og et
blinkende signal i instrumentpanelet.

Med hastigheder på 40 km/t og derover er den automatiske
op- og nedblændings-funktion slået til. Funktionen er designet
til automatisk at skifte mellem fjern- og nærlys afhængig af
trafikken forude og de aktuelle lysforhold.

Display Blink

Fjernlys
Automatisk
nedblænding

Ved hastigheder mellem 60 og 160 km / t genkender kameraet
vognbanen ud fra vejstriber. Hvis systemet tolker, at bilen
krydser linjerne - eller viger ud af vognbanen – vil bilen
automatisk hjælpe føreren til at holde bilen i vognbanen,
ved at det elektriske styretøj aktivt leder styringen ind/retur
i vognbanen.

Driver steering input
Torque assist

Vehicle path with assist plus driver steering input
Vehicle path without driver steering input

Slingre-advarsel

Når der ikke registreres
lys fra forankørende
eller fra modkørende
biler, er fjernlyset
automatisk tændt

Når der registreres lys
fra forankørende eller
modkørende biler,
skiftes automatisk til
nærlys

Der blændes
automatisk op
til fjernlys igen

Når der ikke længere
registreres lys fra
forankørende eller
modkørende biler,
skiftes der automatisk
tilbage til fjernlys

Rear cross traffic alert (RCTA)
Ved hastigheder på op til 8 km/t i bakgear, benyttes
køretøjets to bagved monterede side-radarsensorer til at
assistere og hjælpe føreren ved at advare om nærliggende
køretøjer, når der bakkes ud af parkeringspladser. Hvis der
opdages et køretøj, får føreren både en visuel advarsel via
informationsdisplayet og en advarselslyd/-alarm.

Systemet "Weaving Alert Function" er aktivt ved hastigheder
over cirka 60 km/t. Hvis bilen begynder at slingre i vognbanen,
udsender systemet en akustisk alarm, og et advarselssymbol
blinker i instrumentpanelet. Formålet er at gøre føreren opmærksom på slingrende kørsel, der kan være tegn på træthed eller
uopmærksomhed.

Parkeringssensorer, bag
Ultrasoniske sensorer i bagkofangeren registrerer eventuelle
forhindringer og udsender
advarsler i form af akustiske signaler og visuelle
symboler, der vises på
informationsdisplayet.

Display Blink

Advarsel
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FARVEUDVALG

Champion Yellow (ZFT)

Pure White Pearl* (ZVR)

Burning Red Pearl Metallic* (ZWP)

Premium Silver Metallic* (ZNC)

Burning Red (D7Z)
Pearl Metallic med Super Black Pearl tag

Metallic-farver samt to-farvede kombinationer er mod merpris. Leveringstid kan forekomme.
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Speedy Blue Metallic* (ZWG)

Mineral Gray Metallic* (ZMW)

Speedy Blue (C7R)
Metallic med Super Black Pearl tag

Super Black Pearl* (ZMV)

Flame Orange (CFK)
Pearl Metallic med Super Black Pearl tag

SPECIFIKATIONER
Motor
Type
Boring x slaglængde, mm

1.4 Hybrid

Sporvidde for, mm

1.510

Røde paneler med sort udtoning på instrumentpanel, dørsider og ved midterkonsol

4 cyl. DOHC 16V
rækkemotor med turbo

Sporvidde bag, mm

1.515

Teleskopjustering af læderrat

73,0 x 82,0

Frihøjde, mm

120

Alu sportspedaler

Venderadius, m

5,1

Omdrejningstæller med rød baggrund

Slagvolumen, ccm

1.373

Antal siddepladser

5

Informationsdisplay med 4,2" farvedisplay med bl.a. visning af olietryk og turbo-boost

Kompressionsforhold

10,9:1

Tankkapacitet, liter

37

Gearstang/manchet med krom og røde syninger

Bagagerum, liter (til loft)

947

Funktionelt udstyr

Antal HK (kW) omdr. pr. minut

129(95)/5.500

Max drejningsmoment, Nm/omdr. pr. minut

235/2.000-3.000

Bagagerum med nedfældet bagsæde, liter (til rudekant)

579

Automatisk klimaanlæg

Indsprøjtningsanlæg

Direct injection

Bagagerum (max volumen, VDA liter)

265

Fjernbetjent centrallås

Oktanbehov
Emissionsstandard

95 blyfri
Euro 6

El-moter
Type

Garanti
Mekanisk garanti

Nøglefri betjening med trykknap start
3 år/100.000 km

Rustgaranti
Starter/generator (ISG)

Max output (kW)

10

Max moment (Nm)

53

Brændstoføkonomi iflg. ny WLTP-norm

Garanti på ISG og lithium-ion batteri

12 år
5 år/100.000 km

VIGTIGSTE STANDARDSUDSTYR

Lav hastiged (by), km/l

15,3

Sikkerhedsudstyr

Mellem hastiged (forstad), km/l

19,3

Nødbremsesystem med laser og kamera (bil og fodgængergenkendelse)

Høj hastiged (landevej), km/l

20,3

Vognbaneassistent (med aktiv force-back) og slingreadvarsel

Ekstra høj hastiged (motorvej), km/l

16,2

Rear Cross Traffic Alert (RCTA)

Blandet kørsel, km/l

17,8

Blindvinkel-advarsel (BSM)

CO2-udslip, gram/km

127

Aktiv fartpilot med hastighedsbegrænser (radarbaseret)

Energiklasse

6 airbags og airbag cut-off i passagersiden

Transmission

ESP og traction control

1. gear

3,615

Hill-hold funktion

2. gear

1,955

Full-LED lygteføring (nær-, fjern-, køre- og baglygter)

3. gear

1,276

Automatisk op og nedblænding

4. gear

0,943

Automatisk nærlys

5. gear

0,795

Selestrammere, for og bag (yderste pladser)

6. gear

0,674

Tågelygter, for og bag

Bakgear

3,481

Udvendigt udstyr

Differentiale

3,944

17" alufælge (sortlakerede/polerede) med 195/45 dæk

Præstationer

Multimediesystem med 7" skærm, DAB+, Bluetooth, bakkamera og navigation (på dansk)
Smartphone integration til bl.a. Apple Carplay og Android Auto
El-betjente sidespejle med blinklys, varme og fold-in funktion
El-betjente sideruder for og bag
Automatisk stop/start af motor
Parkeringssensorer bag

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. Energimærke er anført iht. den aktuelt foreliggende energimærkningsbekendtgørelse (som vedr. WLTP-testede biler).
ESP er et registreret varemærke af DaimlerChrystler AG. Bluetooth er registreret varemærke af Bluetooth SIG, Inc.
Vær opmærksom på, at det ikke er alle Smartphones/ Tablets der er kompatible med
Android Auto™ og Apple CarPlay™. Benyttelse af App’s sker udelukkende via mobiltelefonen. Dataforbrug forudsætter at bruger har mobilabonnement tilknyttet med
mobildataforbrug.
Android Auto™ er et registreret varemærke der tilhører Google inc. Eksempler på tje
nester
er Google Maps™ og Google Search™. Android Auto passer til de fleste smartphones med
Android 10+. Se yderligere her: www.android.com/auto
Apple CarPlay™ er et registreret varemærke af Apple Inc. Liste over kompatible iPhones
kan ses her: www.apple.com/ios/carplay/

Sportsfront

Tophastighed, km/t

210

Lakeret tagspoiler

0-100, km/t, sek

9,1

Front-, hæk- og sideskørter i carbon-look

Vægt

Sorte ruder, bag

Køreklar vægt, personbil, kg

1.096

Sportsudstødning med dobbelt afgangsrør

Totalvægt, kg

1.445

Sports-optimeret undervogn med bl.a. Monroe støddæmpere

Dimensioner

Indvendigt udstyr

Udvendig længde, mm

3.890

Sportssæder i stof med integrerede nakkestøtter og ekstra god support

Udvendig bredde, mm

1.735

Førersæde, højdejusterbart

Udvendig højde, mm

1.495

Varme i forsæderne

Akselafstand, mm

2.450

Sport læderrat med røde syninger og pianosorte detaljer
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SUZUKI SWIFT SPORT HYBRID. FULDBLODS KØREGLÆDE

ESP er et registreret varemærke af DaimlerChrystler AG. Bluetooth er registreret varemærke af Bluetooth SIG, Inc. Alle oplysninger og illustrationer
er baseret på den udførelse af bilerne, som var gældende ved brochurens endelige redigering (oktober 2020), Modelprogram, tekniske data og
udstyrsspecifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Nærmere oplysninger fås hos Suzuki-forhandlerne. Der tages forbehold for trykfejl.
www.suzuki.dk

Suzuki Bilimport Danmark A/S
Unionsvej 16, 4600 Køge
BROC 00 SPOR 19

