2016
Street Range

Suoraviivaista suunnittelua.
Tinkimätöntä laadunvalvontaa.
Ylämäkitesti

Kiihdytystesti

Moottoripyörien tekninen keskus

Pudotustesti

Mukulakivitesti

Vedenpitävyystesti

Edistyksellistä teknologiaa, ammattitaitoista käsityötä.
Suzukin laadun salaisuus on yhdistelmä kehittynyttä teknologiaa
ja ammattitaitoista käsityötä. Suzuki-moottoripyörät syntyvät
lukemattomien testaustuntien ja tinkimättömän laadunvalvonnan
tuloksena.
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Valmistuksen kulmakivinä
intohimo ja tinkimättömyys.

Suzukin teknologia tukee
sinua
SDTV – Suzuki Dual Throttle Valve
system
SDTV

Kokoonpano

Läppärungossa on kaksi kaasuläppää: ensiöläppiä
ohjataan vaijerien välityksellä kaasukahvalla ja
toisioläppiä ohjataan askelmoottorilla moottorin
ohjausyksiköstä käsin.
Toisioläppien liikkeeseen vaikuttaa moottorin
kierrosluku, kaasun asento ja käytössä oleva vaihde.
Toisioläppien liike vaikuttaa läppärungon
ilmanvirtaukseen parantaen ilmantäyttöä sylinteriin,
parantaa kaasuun vastaavuutta ja lisää keskialueen
vääntöä.

SET – Suzuki Exhaust Tuning
SET

ABS - Anti-lock Brake System

Assembly

ABS

SCEM

Lopputarkastus

Electrochemical Material
Suzukin oma sylinterien pinnoitusmenetelmä.
Parantaa lämmön siirtymistä sylinteristä ja
mahdollistaa pienemmän sylinterin ja männän välisen
välyksen.
Hyvä kulutuksenkesto.

Rungon hitsaus

Enemmän vastinetta rahalle
Koko Suzukin 107-vuotinen historian ja 64-vuotisen
moottoripyörien valmistuksen ajan yksi toimintaperiaatteemme
on antaa enemmän vastinetta rahalle. Uskomme, että
intohimomme ja innostuksemme muuttuu käsissäsi
hauskuudeksi ja jännitykseksi. Ylpeydestämme käsityötaitojamme
kohtaan tulee luotettavuutta ja omistamisen ylpeyttä. “ ” merkki yhdistetään kautta maailman laadukkaisiin tuotteisiin
jotka ovat sekä luotettavia että omaperäisiä. Kuten nyt myös
tulevaisuudessa Suzuki jatkaa päättäväisesti linjallaan kehittää ja
valmistaa innovatiivisia ja luotettavia tuotteita, jotka antavat
enemmän vastinetta rahalle.

SCEM – Suzuki Composite
Electrochemical Material

STCS - Suzuki Traction Control System
STCS

Suzukin luistonesto tarkkailee jatkuvasti etu- ja
takapyörän nopeuseroa, kaasun asentoa, moottorin
kierroslukua ja käytössä olevaa vaihdetta.
Pystyy nopeasti vähentämään moottorin ulostulevaa
voimaa jotta vältetään takapyörän tahaton sutiminen.
Moottorin tehoa kontrolloidaan säätämällä moottorin
sytytysennakkoa ja imuilman virtausta.

Askelmoottorilla ohjattu pakokaasuläppä
pakoputkistossa.
Alakierroksilla pakokaasuläppä on lähes kiinni lisäten
pakovastusta ja parantaen alavääntöä.
Pakokaasuläppä avautuu progressiivisesti moottorin
kierrosluvun kasvaessa samalla vähentäen
pakovastusta ja lisäten keski- ja yläalueen tehoa.

ABS jarrujärjestelmä estää pyörien lukkiutumisen
jarrutuksen aikana jos jarrutus on hyvin voimakas tai
tien pinnan pito muuttuu jarrutuksen aikana.
Järjestelmä tarkkailee etu ja takapyörien nopeuseroja
jarrutuksen aikana 50 kertaa/pyörän pyörintä kierros.

Suzuki Easy Start
Tavallisesti moottoripyörää käynnistettäessä
kuljettajan pitää painaa käynnistyskytkintä kunnes
moottori käynnistyy. Suzuki Easy Start –järjestelmää
käytettäessä käynnistysnappia tarvitsee vain painaa
nopeasti ja ECM pitää starttimoottorin käynnissä
kunnes moottori käynnistyy.

Low RPM Assist
Low RPM Assistant käyttää ISC (Idle Speed Control) mekanismia käynnistyksessä ja ajettaessa alhaisella
nopeudella. Liikkeelle lähtö on sujuvampaa ja
ajaminen helpompaa nykivässä ruuhkaliikenteessä.

SCAS – Suzuki Clutch Assist System
SCAS

SAIS

Suzukin luistokytkin tekee alaspäin vaihtamisen
pehmeämmäksi ja vähentää moottorijarrutuksen
tehoa.
Kytkimen kruunussa olevat nokat avaavat
kytkinpakkaa moottorijarrutuksessa jolloin kytkin
luistaa ja moottorijarrutuksen vaikutus heikkenee.

SAIS – Suzuki Advanced Immobiliser
System
Suzukin ajonesto: elektroninen virta-avaimen
tunnistusjärjestelmä estää moottoripyörän
luvattoman käytön.
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Suzukin historia
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1909

1952

1958

1962

1965

Michio Suzuki alkaa valmistaa
kutomakoneita pienessä Hamamatsun
rannikkokylässä Shizuokan prefektuurissa
Japanissa. Michion aikomuksena on
valmistaa Japanin massiiviselle
puuvillateollisuudelle parempia ja
ergonomisempia koneita kuin silloin oli
tarjolla.

Suzuki valmistaa ensimmäisen
moottoroidun polkupyörän. “Power Free”
on edullinen ja helppohoitoinen. Siinä on
36cc 2-tahtimoottori kiinnitettynä
tavallisen polkupyörän runkoon.
Ainutlaatuinen vaihteisto mahdollistaa
liikkumisen ilman moottoria, moottorin
avustamana tai pelkästään moottorilla.

Kuuluisa Suzuki “S” tekee
ensiesiintymisensä.

Maailmamestarit! Itäsaksalainen Ernst
Degner voittaa Suzukille ensimmäisen TTkisan 50cc-luokassa. Samana vuonna hän
voittaa 50cc maailmamestaruuden ja tuo
Suzukille ensimmäisen
maailmanmestaruuden. Viisi muuta 50cc
mestaruutta tulee seuraavien kuuden
vuoden aikana.

Hugh Anderson voittaa neljännen
mestaruutensa, tällä kertaa 125ccluokassa.
Sensaatiomainen T20 Super Six nostaa
Suzukin lopullisesti maailman huipulle:
250-kuutioinen 2-tahtinen twin 6portaisella vaihteistolla ja 160 km/h
huippunopeudella on valtava
myyntimenestys.

1996

1999

2000

2001

2005

Suzuki keksii pyörän uudelleen. GSX-R750
ja uusi Twinspar-runko on uskollinen
jäljennös GP-kone RGV:stä: perusmitat ja
lyhennetty akseliväli luovat tasaisesti
ajettavan pyörän, jonka kuivapaino on
vain 179 kg.

Suzuki yllättää jälleen julkistamalla
GSX1300R Hayabusan. Voimanlähteenään
1298 kuutioinen nestejäähdytteinen
rivinelonen Hayabusa edusti tinkimätöntä
suunnittelua. Hayabusan merkittävimpiä
ominaisuuksia olivat aerodynaaminen
muotoilu ja moottorin tasapainoinen
suoristuskyky laajalla nopeusalueella.

Kenny Roberts Jr. voitti toisen kerran
peräkkäin Malesian GP:n. Yhteensä
neljällä voitolla hänestä tulee GP500luokan maailmanmestari. Suzukille voitto
on kuudes, ensimmäinen vuoden 1993
jälkeen.

Suzuki GSX-R1000 näkee päivänvalon.
GSX-R -perheen uudella tulokkaalla on
sama vaikutus kuin GSX-R750:llä oli
vuonna 1985. Vanhat standardit
suorituskyvystä, painosta, käsittelystä ja
muotoilusta kirjoitettiin uusiksi. Pian
pyörä tulisi hallitsemaan kilpailuja ja
palkintoseremonioita ympäri maailmaa.

Suzuki asettaa standardit jälleen uusiksi,
ja taas asialla on GSX-R1000. Se nousi
suoraan huipulle voittamalla useita
Superbike-meriittejä ml.
maailmamestaruus vuodelta 2005. Syyt
GSX-R1000:n hallitsevaan asemaan ovat
yksinkertaiset: mahtava käsiteltävyys ja
ergonomia, radikaali muotoilu ja riittävästi
käyttökelpoista voimaa.

1971

1976

1981

1985

1993

Joel Robert säilyttää motocrossmestaruutensa 250cc-luokassa. Roger De
Coster ja Suzuki RN71 voittavat
motocrossin maailmamestaruuden
500cc-luokassa.

Barry Sheene voittaa ensimmäisen kerran
500cc maailmanmestaruuden Suzuki
RG500:lla. Toiseksi ajoi samalla pyörällä
Teuvo Länsivuori. Loppupisteissä tämä
legendaarinen pyörä miehitti sijat 1-6.

Italialainen Marco Lucchinelle voittaa
500cc MM:n RG500:lla.

GSX-R750 - pyörä, joka muuttaa koko
moottoripyöräilyn. Ensimmäinen
todellinen Racing Replica, joka 100 hv
teholla ja 176 kg painolla loi kokonaan
uuden Superbike-luokan.
Ensimmäisessä kilpailussaan LeMans 24
Endurancessa GSX-R750 ottaa
kaksoisvoiton.

Kevin Schwantz voitta 500-kuutioisten
maailmanmestaruuden Suzuki RGV:llä ja
varmistaa, että hänet tullaan muistamaan
yhtenä kaikkien aikojen parhaista ajajista.

Suzukin ensimmäinen iso 4-sylinterinen GS750 - julkistetaan.

Suzuki yllättää maailman futuristisella
GSX1100 Katanalla. Sen aggressiivinen
muotoilu ja erinomainen suorituskyky
tekee siitä valtaisan myyntimenestyksen.

2008

2009

2012

2013

2016

Suzuki B-King - brutaali muskelipyörä julkistetaan. Suzuki lanseeraa maailman
ensimmäisen ruiskutusmoottorilla
varustetun motocross-mallin: RM-Z450:n.
Lisäksi julkistetaan GSX-R600 ja GSXR750-mallit sekä toisen sukupolven
Hayabusa 1300.

Täysin uudistunut GSX-R1000 näkee
päivänvalon. Rockstar Makita Suzukin Mat
Mladin nappaa seitsemännen AMA
Superbike mestaruutensa GSX-R1000:lla.

GSX-R -sarjan kokonaistuotanto ylittää
miljoonan kappaleen rajan. Vuodesta
1985 lähtien GSX-R on tarkoittanut
erittäin suorituskykyistä sporttipyörää.
Toisen sukupolven V-Strom 650ABS
julkistetaan. Vuoden 2004
ensiesittelystään lähtien V-Strom 650 on
ollut luokkansa suosituin malli. Nyt
moottorin suorituskykyä,
polttoainetaloutta ja
ympäristöystävällisyyttä parannettiin
entisestään.

Suzuki Endurance Racing Team (SERT)
voittaa neljännen peräkkäisen
maailmamestaruutensa, yhteensä voittoja
on 13.

2016
Suzuki lanseeraa uuden GSX-R1000:n
joka perustuu MotoGP:ssa testattuun
teknologiaan. GSX-R1000 on suunniteltu
luokkansa ykköseksi.
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GSX-S1000/A
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Powered by the heart of GSX-R
Supersport-sarjan legendasta geeninsä perinyt GSX-S1000 on
urheilullinen moottoripyörä valmiina vastaamaan arkielämän
haasteisiin.GSX-R1000:n moottori , pääkomponentit ja
legendaarinen suorituskyky tuo raskaan sarjan ajamisen iloa
kaduille ja vähän kauemmaksikin.

Rajaton suorituskyky

Pitkäiskuinen suunnittelu

Kaareva jäähdytin

Kymmenreikäiset ruiskusuuttimet

Moottori, joka suunniteltiin valtaamaan kilparadat on nyt
viritetty katukäyttöön. Tuloksena on rempseä roadster, laaja
tehoalue ja vastustamaton vääntö tarjoaa kaiken mitä tien
päällä tarvitset ja vielä vähän enemmän. Uusin teknologia
takaa varman toiminnan ja parantaa ajonautintoa kerta
toisensa jälkeen.

73,4 mm poraus ja 59,0 mm iskupituus mahdollistaa
kompaktin palotilan, optimaalisen puristussuhteen ja laajan
suorituskyvyn koko kierroslukualueella. Kevyiden ja silti
jäykkien mäntien ansiosta vääntömomentti on laaja ja
kiihtyvyys nopea.

Uudelleen suunnitellun jäähdyttimen pyöreä muoto pitää
tehokkaasti moottorin lämpötilan tasaisena. Ilmanohjaus
jäähdyttimen ytimeen parantaa suorituskykyä.
Nestejäähdytteinen öljynlauhdutin on kevyt ja pieni kooltaan
parantaen pyörän ulkonäköä antaen samalla enemmän tilaa
pakoputkistolle.

Polttoaineen ruiskutuksen optimointi edistää palamisen
tehokkuutta ja vähentää polttoaineen kulutusta. O²
palautejärjestelmän ja ilmanoton paineantureiden avulla
voidaan edelleen lisätä palamisen tehokkuutta ja pienentää
pakokaasupäästöjä.

Katukäyttöön viritetty, ei kesytetty
GSX-S1000:n voimanlähteenä on katukäyttöön viritetty versio
vuonna 2005 ensiesiintymisensä tehneen GSX-R:n
legendaarisesta moottorista. Nelitahtinen nestejäähdytteinen
999 cc rivinelonen tarjoaa loistavan kaasuvasteen ja
hallittavan kiihdytyksen.

Nokka-akselit uudella profiililla
Venttiilien ajoituksia optimoimalla on tehokäyrää sovitettu
ihanteelliseksi mutkaisille kujille, teille ja kaupungin kaduille.
Iridium-tulppien voimakas kipinä takaa tehokkaan palamisen.
Seurauksena on suurempi teho, lineaarinen kaasuvaste,
helpompi käynnistys ja vakaa tyhjäkäynti.

Suzuki Composite Electrochemical Material
(SCEM)
Jokainen sylinteri on päällystetty Suzukin omalla kilparadoilla
testatulla nikkeli-fosfori-piikarbidiseoksella joka pienentää
kitkaa, parantaa lämmönsiirtoa, lisää kestävyyttä ja parantaa
männänrenkaiden pitävyyttä.

4-2-1 Pakojärjestelmä
Huippuluokan moottorin ohjausta ja
päästöjen hallintaa
Huippuluokan moottorin ohjausyksikön (ECM) asetukset on
optimoitu urheilulliseen ajoon. ECM:n tukena on päivitetty
versio Suzuki Dual Throttle Valve (SDTV) –järjestelmästä.
SDTV-järjestelmä varmistaa tehokkaan palamisen ja tasaisen
ajon.

Järjestelmä hienosäätää pakokaasun lähdön varsinkin
alemmilla kierroslukualueilla. Poistokammion jälkeinen
liitososa on sijoitettu moottorin alle minimoiden
äänenvaimentimen koon. Pakoputkistossa on askelmoottorilla
ohjattu pakokaasuläppä - Suzuki Exhaust Tuning (SET).
Alakierroksilla pakokaasuläppä on lähes kiinni lisäten
pakovastusta ja parantaen alavääntöä. Pakokaasuläppä
avautuu progressiivisesti moottorin kierrosluvun kasvaessa
samalla vähentäen pakovastusta ja lisäten keski- ja yläalueen
tehoa.

Tekniset tiedot takakannessa.
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Ajonautintoa silmälläpitäen suunniteltu
alusta
GSX-S1000 on kevyt, kompakti, ketterä ja hauska ajaa.
Suunnittelun päämääränä on helppo käsiteltävyys ja vaivaton
hallinta niin kaduilla kuin kiemurtelevilla vuoristoteillä.

Rento ajoasento
Ajoasento on mukava ja ergonominen. Hoikan muotoilun ja
matalan istuinkorkeuden (810 mm) ansiosta jalat on helppo
laske maahan.

Täysin säädettävä jousitus
Kevyt runko
Suorien runkoputkien ansiosta runko on sekä jäykkä että
kevyt ja ketterä. Suzukin materiaalianalyysin ja tutkimustyön
ansiosta runko on jopa viimevuotista GSX-R1000:tta
kevyempi.

Tukeva takahaarukka
Tukeva alumiiniseos takahaarukka tulee suoraan GSXR1000:sta. Karun jäykistettynä se varmistaa hyvät ajoominaisuudet unohtamatta Superbike-ulkonäköä.

43 mm upside-down etuhaarukan vaimennus, esijännitys ja
paluuvaimennus on täysin säädettävissä.

Hyvät jarrut ja ABS
GSX-S1000:ssa on samat huippuluokan Brembo Monobloc
–jarrusatulat kuin GSX-R1000:ssa. Kullakin jarrustalulla on
vastassaan neljä 32mm jarrusylinteriä jotka yhdessä antavat
310mm levylle vahvan jarrutusvoiman. ABS on vakiona GSXS1000A-mallissa.

Tekniset tiedot takakannessa.

Kolmitoiminen luistonestojärjestelmä
Takarenkaan nopeusanturi

Etupyörän nopeusanturi
ECM
Kaasusensori

Suzukin kehittynyt luistonestojärjestelmä mahdollistaa luotettavamman kaasun käytön*
erilaisissa olosuhteissa, jolloin urheilullinen ajo on hauskempaa ja rennompaa.
Järjestelmä tarkkailee etu- ja takapyörän nopeuseroa, kaasun asentoa, moottorin kierroslukua
ja käytössä olevaa vaihdetta 250 kertaa sekunnissa ja nopeasti vähentää moottorin ulostulevaa
voimaa jotta vältetään takapyörän tahaton sutiminen. Järjestelmä toimii niin huomaamatta, että
se ei vähennä ajonautintoa.
Luistonestojärjestelmällä on kolme tilaa, ja halutessasi voit kytkeä sen myös pois päältä. Tila
yksi on urheilulliseen ajoon minimaalisella järjestelmän ohjauksella, tilassa kolme luistonesto
aktivoituu heti jos takapyörä menettää otteensa tien pinnasta. Tila kaksi on tasapainoinen
yhdistelmä kahdesta edellisestä, joka sopii tavallisiin ajo-olosuhteisiin.
* Luistonestojärjestelmä ei korvaa ajajan kaasunsäätöä missään vaiheessa. Se ei voi estää pidon menetystä liiallisen nopeuden, kaartamisen
tai jarrutuksen seurauksena. Se ei voi myöskään estää etupyörää menettämästä pitoaan.

Vaihdesensori
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Kampiakselin asentoanturi

Paljaan aggressiivinen muotoilu

Kattava mittaristo

GSX-S1000 on muotoilultaan villi, karu ja aggressiivinen – ja silti
aina mukava ajaa. Hiipivä peto, jolla on LED-seisontavalot
hampainaan. Mustat muovi - ja maalatut metalliosat korostavat
pyörän vakuuttavan urheilullista persoonaa.
Alumiinisen Renthal Fatbar –ohjaustangon kapeneva rakenne on
kestävä, kevyt ja tärinää vaimentava.
Satula on muotoiltu urheilullisen ajoon ja kuljettajalla on tilaa
liikkua.
Takavalot ovat tavanomaisia hehkulamppuja kirkkaammat ja
pitkäikäisemmät LED-valot.

LCD-mittaristo on kirkkaudeltaan sädettävä. Nähtävissä on
nopeus- ja kierroslukumittari, kaksi matkamittaria, vaihdenäyttö,
jäähdytysnesteen lämpötila, ajettavissa oleva matka,
keskimääräinen polttoaineenkulutus, hetkellinen
polttoaineenkulutus, luistoneston tila ja kello.
Valkoisen taustavalon ansiosta mittari on selkeälukuinen myös
pimeällä. Näyttöä reunustavat LED-indikaattorit vilkuille,
kaukovalolle, toimintahäiriölle, ABS:lle, luistonestolle,
jäähdytysnesteen lämpötilalle ja öljynpaineelle.

GSX-S1000FA
Suzukilta on myös
saatavana GSX-S1000F.
GSX-S1000:n monia
hienoja ominaisuuksia
katetussa muodossa
tarjoava GSX-S1000F
löytyy Suzukin Sport
Range-esitteestä.
Metallic Triton Blue (YSF)

Metallic Matt Fibroin Grey (PGZ)

Glass Sparkle Black/
Candy Daring Red (AV4)
SDTV

SCEM

STCS

SAIS

SET

ABS
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GSR750A
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Tyylin ja ajettavuuden fuusio
Nykyajan ja tulevaisuuden yhdistelmä. Tehokas 749cc
nelisylinterinen ruiskukone yhdistettynä tulevaisuuden
muotoiluun. Tämä pyörä on tehty hauskaa ja jännittävää ajamista
varten. Vapaus kutsuu ja GSR750 odottaa sinua.

GSX-R750:stä peritty moottori

Urheilullinen käsittely ja ajoasento

12,3:1 puristussuhde tuottaa laajan alakierroslukualueen
väännön, vahvan kiihtyvyyden keskialueella ja verrattoman
kaasuvasteen.

Urheilullinen ajoasento ja huolellisesti mitoitettu
ajoergonomia, säädettävä etu- ja takajousitus ja kompakti
runko tekevät GSR750:stä luotettavan ja dynaamisen
ajettavan.

Ainutlaatuinen mittaristo
Metallic Triton Blue/
Pearl Glacier White (AGQ)

Mittaristossa on selkeälukuinen analoginen kierroslukumittari
ja suuri digitaalinen LCD-nopeusmittari. LCD-näytössä on
myös keskikulutusmittari, vaihteenilmaisin, polttoainemittari,
matka- ja osamatkamittari sekä kello. Mittariston kirkkaus on
säädettävä.

Kapea runko
Kapean rungon ansiosta kuljettajan on helpompi laskea jalat
maahan.

Alumiinivanteet ja kelluvat jarrulevyt
Upside-down –etuhaarukka
Metallic Matt Black No.2 (YKV)

Pearl Glacier White (AJX)

Kilpakäyttöön suunnitellussa KYB-etuhaarukassa on
halkaisijaltaan 41mm putket ja jousen esijännityksen säätö.

GSR750:ssä on kolmipuolaiset valualumiinivanteet.
Lukkiutumattoman ABS-järjestelmän apuna etupyörää
hillitsee kaksi 310mm kelluvaa jarrulevyä, joissa Tokicon
hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat. Takapyörässä on
240mm levy ja yksimäntäinen Nissin-jarrusatula.

Tekniset tiedot takakannessa.

Metallic Triton Blue (YSF)
SDTV

SCEM

SAIS

SET

ABS
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BANDIT 1250S
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Mukavuudeksi jalostettu muotoilua
Suzuki Bandit on tehoalueeltaan, suorituskyvyltään ja teknisiltä
ominaisuuksiltaan poikkeuksellisen tasapainoinen kokonaisuus.
Uusi Bandit 1250S ABS parantunut ulkonäkö ja aerodynaamiset
ominaisuudet takaa entistä paremman ajomukavuuden.

Erittäin tasainen kiihtyvyys ja laaja tehoalue

Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS)

Banditin voimalaitos - 1 255cc suorasuihkutusmoottori –
tuottaa erittäin tasaisen kiihtyvyyden laajalla
kierroslukualueella väännön ollessa parhaimmillaan
suhteellisen alhaisilla kierroksilla. Se on omiaan urheilulliseen
ja joutuisaan matka-ajoon.

Bandit 1250S:n digitaalinen ABS tarkkailee renkaiden
pyörimistä ja sovittaa jarrutusvoiman tienpinnan pidon
mukaan. Jarruina on edessä kaksi 310mm levyä ja 4mäntäiset jarrusatulat kun taas takana on 240mm levy ja
yksimäntäinen jarrusatula.

Jousitus

Mittaristo

Bandit 1250S:ssä on yksi takaiskunvaimennin joka vaimentaa
progressiivisesti tien epätasaisuuksia. Takajousituksen
paluuvaimennus ja jousen esijännitys on säädettävissä.

Vasemmalla puolella on analoginen kierroslukumittari sekä
ABS- ja FI-indikaattorit. Oikean puolen LCD-paneeli näyttää
nopeuden, matkan, kaksi osamatkamittaria, kellon sekä
polttoainemittarin.

Tuulisuoja
Glass Sparkle Black (YVB)

Veistoksellisen puolikatteen muotoilu on toistuvien
tuulitunnelitestien tulos. Muotoilu parantaa aerodynamiikkaa
ja suojaa sekä kuljettajaa että matkustajaa.

Vakiovarusteet
Muotoilultaan mukavan istuimen korkeutta voi säätää 20mm
ylös tai alas. Tartuntakahva kiinnityskoukuilla sekä
keskiseisontatuki kuuluvat vakiovarustukseen.

Pearl Glacier White (YWW)
Tekniset tiedot takakannessa.

Candy Daring Red (YYG)
SDTV

SCEM

ABS
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SV650
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15

SV650

Tuplasti hupia kaikille kuljettajille
Vuonna 1999 Suzuki julkisti SV650:n tuomaan V-kakkosten
ilosanomaa. Vaikka se on suosittu katupyörä niin se oli myös
kilparadoilla kuin kotonaan. Kun nyt esittelemme uusitun version
SV650:stä rima on entistä korkeammalla ja mukana on uusimmat
Suzukin innovaatiot.
Ei ole väliä oletko ajanut vuosia vai juuri saanut kortin, SV650:n
keveys ja helppokäyttöisyys saavat sinut liikkeelle yhä
uudestaan. Oli sitten kyseessä päivittäinen työmatka tai
mutkainen viikonloppuretki.

Klassinen ajovalo

Puhdaslinjainen muotoilu

Pyöreä etuvalo valaisee kirkkaasti ja takaa että sinutkin
nähdään. Pyöreä muotoilu on linjassa perinteisen SV650:n
tyylin kanssa ja mahdollistaa myös helpon kustomoinnin.

Muotoilu noudattaa kevyttä ja hoikkaa yleislinjaa ja tukee VTwinin vahvuuksia.

Valmis kustomoitavaksi
Häkellyttävät LED-valot takana
Integroitu LED-takavalo/jarruvalo-yhdistelmä on kompakti ja
ohut. Tehokkaat LED-valot näkyvät hyvin ja ovat pitkäikäiset.
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SV650-perusmallia on helppo muokata omakseen laajalla
valikoimalla Suzukin alkuperäisiä tarvikkeita. Oli tyylisi sitten
Café Racer tai päivittäinen työjuhta, SV650 sopii kaikkeen.

V-kakkosen voimaa kadulle

Dual Spark Technology

SV650:n 645cc DOHC 90° V-kakkosmoottorin ainutlaatuinen
syke ja lineaarinen tehontuotto laajalla kierroslukualueella on
erittäin kuljettajaystävällinen. Tämä voimalaitos yhdistettynä
SV650:n solakkaan runkomuotoiluun takaa nautinnollisen
ajokokemuksen joka kerta kun käännät virta-avainta.

Suzukin Dual Spark Technology hyödyntää kahta
sytytystulppaa sylinteriä kohden saaden aikaan tarkan
sytytyksen. Käyttämällä korkean suorituskyvyn
nikkeliseostulppia Iridium-sytytystulppien sijasta Suzuki on
onnistunut minimoimaan ylläpitokustannuksia tinkimättä
suorituskyvystä. Tuloksen on tehokkaampi palaminen,
pehmeämpi tehonanto, pienempi polttoaineenkulutus ja
pienemmät päästöt.

Käsiteltävissä kaikilla kierroslukualueilla
Suzukin V-kakkosmoottori on todellinen insinööritaidon
mestariteos. Alakierroksilla tarjolla on tehokasta ja
helppokäyttöistä vääntöä. Keskialueella kaasuvaste on
lineaarinen ja aina hallinnassa. Suuremmilla kierrosluvuilla
kiihtyvyyttä riittää isommallakin vaihteella. Suorituskykyinen
moottori on erittäin polttoainetaloudellinen ja täyttää
viimeisimmät päästövaatimukset.

Pakokaasujärjestelmä
SV650:n pakoputkisto on kevyt ja kompakti, mutta täyttää
silti uudet tiukat päästövaatimukset. Mikä tärkeintä, se
tukee loistavasti SV650:n erinomaista tehonantoa ja lisäksi
kuulostaa hyvältä.

SDTV –ruiskutusjärjestelmä
SV650:ssä on Suzukin suorituskykyinen SDTV
–ruiskutusjärjestelmä. Kaksi kaasuläppää sylinteriä kohden
parantaa tehonantoa. Yhdessä kymmenreikäisten
ruiskusuuttimien kanssa polttoaineen palamishyötysuhde on
optimoitu. Lisäksi ohuemman ja kevyemmän 39mm
kaasuläpän rungon ja sisäänrakennetun
tyhjäkäynninohjauksen (ISC, Idle Speed Control) kanssa
saadaan tyhjäkäynti vakaammaksi ja
ympäristöystävällisemmäksi.

Uudelleen suunnitellut mäntä ja
männänrenkaat
Jotta voitaisiin edelleen parantaa polttoainetehokkuutta ja
pienentää päästöjä on SV650:ssä kaksi maailmanuutuutta:
männän helman hartsipinnoite minimoi sylinterin ja
männän välistä kitkaa ja L:n muotoinen männänrengas on
entistä tiiviimpi ja vähentää ohivirtauskaasuja.

Pysy viileänä
SV650 käyttää uudelleensuunniteltua jäähdytintä, joka on
erittäin tehokas ja varmistaa maksimaalisen suorituskyvyn.
Musta viimeistely tukee pyörän minimalistista, riisuttua
ulkomuotoa.

Suzuki Composite Electrochemical Material
(SCEM)
Valualumiinisylinterissä on Suzukin oma patentoitu
pinnoitusmenetelmä, joka parantaa lämmön siirtymistä
sylinteristä ja mahdollistaa pienemmän sylinterin ja
männän välisen välyksen sekä kestää hyvin kulutusta ja
pidentää männänrenkaiden käyttöikää.

17

Kevyt alusta
Ajokuntoisena SV650:n paino on vain 197 kg. Sen ohjaus ja käsittely on helppoa
ja hauskaa niin kaupungissa kuin mutkaisella maantiellä.

Kapea runko
SV650:n profiili on virtaviivainen ja muotoilussa on painotettu erityisesti
ajoergonomiaa. Satulan korkeus on 785 mm ja se on edestä lähes tasainen
tukien kuljettajaa ajoasennossa. Käyttömukavuutta lisää myös tavarakoukut
kypärän tai matkatavaroiden kiinnittämiseksi. Kapean ja urheilullisesti
muotoillun polttoainesäiliön tilavuus on 14,5 litraa.

Alumiinivanteet
Urheilulliset viisipuolaiset alumiinivanteet ovat kaarteissa tasapainoiset ja
suorilla vakaat. SV650 käyttää Dunlop Radial Sport –renkaita. Edessä on
120/70ZR17M/C ja takana 160/60ZR17M/C.

Täydellinen mittaristo
Monitoiminen säädettävällä taustavalolla varustettu LCD-mittaristo näyttää
kierrosluvun, valitun vaihteen, nopeuden digitaalisesti, matkan ja osamatkan,
jäähdytysnesteen lämpötilan, polttoainemittarin ja kellonajan. Taustavalon säätö
on kuusiasentoinen.

Jousitus
Etujousituksena on 41mm teleskooppihaarukka 125mm joustovaralla ja
säädettävällä jousen esisäädöllä. Takajousituksen esijännityksen voi valita 7
esiasetuksesta, joustovaraa on 63mm. SV650:n jousitus takaa tasaisen kyydin,
hyvän ajettavuuden ja urheilullisen suorituskyvyn.

Jarrut & ABS
SV650:n pysäytysvoiman takaa kaksi suurta 290mm levyä edessä ja 240mm levy
takana. ABS kuuluu kattaukseen vakiovarusteena.
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Low RPM Assist
Low RPM Assistant käyttää ISC-tyhjäkäynninhallintamekanismia käynnistyksessä
ja ajettaessa alhaisella nopeudella. Liikkeelle lähtö on sujuvampaa ja ajaminen
helpompaa nykivässä ruuhkaliikenteessä. Tämä uusi menetelmä estää moottorin
tukehtumisen kylmäkäynnistyksessä tai alhaisilla nopeuksilla ja helpottaa
liikkeellelähtöä varsinkin nykivässä kaupunkiliikenteessä.

Suzuki Easy Start
Suzuki Easy Start –järjestelmä käynnistää moottorin napin painalluksella.
Tietokoneohjattu 32-bittinen ECM pitää starttimoottorin käynnissä kunnes
moottori käynnistyy.

Lukkiutumattomat jarrut(ABS)
SV650:n pienikokoinen ABS-järjestelmä on Nissinin valmistama. 32-bittinen ECM
tarkkailee etu ja takapyörien nopeuseroja jarrutuksen aikana 50 kertaa/pyörän
pyörintä kierros pitäen jarrutustehon parhaana mahdollisena kaikissa
tieolosuhteissa.

Tekniset tiedot takakannessa.

Kuvissa näkyvät lisävarusteet on saatavana kesällä 2016

Metallic Matt Black No.2 (YKV)

SDTV

SCEM

Pearl Glacier White (YWW)

Pearl Mira Red (YVZ)

Metallic Triton Blue (YSF)

ABS
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SV650
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VANVAN 125 & VANVAN 200
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Suzuki VanVan
Pieni ja pippurinen VanVan erottuu joukosta. Kaupunkien kujien
perinteisien seikkailijoiden hengenheimolainen on pikkuhiljaa
saanut kulttimainetta harrastajien parissa. Selkeästi erottuva
retromuotoilu tekee siitä ainutlaatuisen. Leveä satula, matala
maavara, helppo hallinta ja varsinkin taloudellisuus muistuttaa
taas vanhasta totuudesta: parhaat asiat tulevat pienissä
paketeissa. VanVan on käytännöllinen ja konstailematon
kulkuväline kaupunkiin. Yksilöllinen ja tyylilleen uskollinen
moottoripyörä.

Ruiskutusmoottori

Notkea käsitellä

Ruiskumoottori, ilmanotto ja pakoputkisto sekä
kuusiportainen vaihteisto on viritetty helppoon
käynnistykseen ja nopeaan liikkeellelähtöön.
Polttoaineenkulutus on maltillinen ja parhaimmillaan VanVan
on kaupunkiajoon sopivalla ala- ja keskikierroslukualueilla.

Levyjarru edessä ja rumpujarru takana antavat vahvan
jarrutusvoiman.

Integroitu tavarateline

Edukseen erottuva ulkomuoto

Tavarateline/tartuntakahva kätevillä tavarakouluilla on omiaan
ostoskassin tai viikonlopun retkivarusteiden kuljetukseen.

Edessä on pyöreä 60/55W ajovalo ja takana rohkeasti
muotoiltu yhdistelmävalo.

Ajomukavuutta

Edessä leveä 18-tuumainen 130/80 eturengas
alumiinivanteella ja takana vielä leveämpi 14-tuumainen
180/80 –rengas korostavat VanVanin klassista ulkoasua.

Leveä ja mukavaksi topattu satula ja matala (770mm)
istuinkorkeus sekä kumipäällysteiset leveät jalkatapit tekevät
matkasta mukavan niin kuljettajalle kuin matkustajalle.

33mm teleskooppietuhaarukka ja takajousitus 136mm
joustovaralla pitävät käsittely notkeana.

Tekniset tiedot takakannessa.

Selkeä nopeusmittari
Helppolukuisen nopeusmittarin mustalla taustalla valkoiset
numerot hohtavat pimeässä vihreänä.

Solid Black (019)

Solid Black (019)

Metallic Triton Blue (YSF)

Metallic Triton Blue (YSF)

Metallic Matt
Fibroin Grey (PGZ)
SCEM

Metallic Matt
Fibroin Grey (PGZ)
SCEM
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GSX1250FA
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Joka paikan kiitäjä
Uljas muoto ja vakuuttava voima leimaavat tätä mukavaa,
helppokäyttöistä ja rajuvääntöistä 1 255-kuutioista kiituria.
Virtaviivainen ulkomuoto minimoi ilmanvastuksen ja takaa
ajomukavuuden kaikissa oloissa. Suorituskyky on riittävä
kaikkeen ajoon.

Nykyaikaista ruiskutekniikkaa

Istuimen korkeussäätö

Suzuki Dual Throttle Valve system (SDTV) –järjestelmän ja
kehittyneen digitaalisen polttoaineen ruiskutusjärjestelmän
ansiosta kaasuvaste on välitön, tehokäyrä lineaarinen,
käynnistys helppoa ja ajaminen taloudellista.

Ajomukavuutta lisää istuimen 20mm korkeudensäätö.

Helppolukuinen mittaristo

Vahvaa vääntöä

Toiminnallisesti järjestelty kattava mittaristo. Kätevä
ominaisuus on mm. vaihtamisen merkkivalo ja valitun
vaihteen näyttö.

1 255cc moottorin suurin vääntömomentti on 3.700
kierroksen paikkeilla joten kiihdytys on vaivatonta millä
tahansa vaihteella.

Jousitus ja jarrut
Etu- ja takajousituksessa on säädettävä jousen esijännitys.

ABS vakiona
Pearl Glacier White (YWW)

Candy Daring Red (YYG)

Digitaalinen ABS-järjestelmä vertaa pyörien nopeutta
matkanopeuteen sadasosasekunnin tarkkuudella pitäen
jarrutustehon parhaana mahdollisena kaikissa
tieolosuhteissa.

Edessä jarruina on kaksi 310mm levyjarrua 4-mäntäisillä
jarrusatuloilla. Takana yski 240mm levyjarru.

Tekniset tiedot takakannessa.

Keskiseisontatuki vakiona
Tukevan keskiseisontatuen avulla pyörän hoito ja huolto on
vaivatonta ja pysäköinti turvallista.
Glass Sparkle Black (YVB)

SDTV

SCEM

ABS
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GSX1250FA
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Malli

Moottori

Kuutiotilavuus

Vaihteisto

Teho

Vääntö

Polttoaineen
kulutus

Istuinko
rkeus

Paino
ajokunnos

Jousitus

Jarrut

Renkaat

Edessä

Takana

Edessä

Takana

Edessä

Takana

Maavara

Polttoainesäiliö

GSX-S1000

4-tahtinen,
4-sylinterinen,
nestejäähdytetty,
DOHC

999 cm3

6-portainen

107 kW
(143,50 hv) /
10.000rpm

106 Nm /
9500 rpm

18.05 km/L *

810 mm

207 kg

USD-teleskooppi,
kierrejousi,
öljyvaimennus

Link type,
coil spring,
oil damped

2 x levy

Levy

120/70ZR17M/C
(58W), tubeless

190/50ZR17M/C
(73W), tubeless

140 mm

17.0 L

GSR750

4-tahtinen,
4-sylinterinen,
nestejäähdytetty,
DOHC

749 cm3

6-portainen

78 kW
(105 hv) /
10.000 rpm

80 Nm /
9.000 rpm

25.7 km/L *

815 mm

210.0 kg

USD-teleskooppi,
kierrejousi,
öljyvaimennus

Linkkutyyppinen,
kierrejousi,
öljyvaimennus

2 x levy

Levy

120/70ZR17M/C
(58W), tubeless

180/55ZR17M/C
(73W), tubeless

145 mm

17.5 L

Bandit
1250S

4-tahtinen,
4-sylinterinen,
nestejäähdytetty,
DOHC

1.255 cm3

6-portainen

72 kW
(97 hv) /
7.500 rpm

108 Nm /
3.700 rpm

Ei tiedossa

805 mm

254 kg

Teleskooppi,
kierrejousi,
öljyvaimennus

Linkkutyyppinen,
kierrejousi,
öljyvaimennus

2 x levy

Levy

120/70ZR17M/C
(58W), tubeless

180/55ZR17M/C
(73W), tubeless

135 mm

19.0 L

SV650

4-tahtinen,
nestejäähdytetty,
DOHC
V-twin

645 cm3

6-portainen

56 kW
(75 hv) /
8.500 rpm

64 Nm /
8.100 rpm

26.05 km/L*

785 mm

197 kg

Teleskooppi,
kierrejousi,
öljyvaimennus

Linkkutyyppinen,
kierrejousi,
öljyvaimennus

2 x levy

Levy

120/70R17M/C
(58W), tubeless

160/60R17M/C
(69W), tubeless

135 mm

13.8 L

VANVAN
200

4-tahtinen,
ilmajäähdytteinen,
SOHC

Ei tiedossa

6-portainen

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Ei tiedossa

770 mm

128 kg

Teleskooppi,
kierrejousi,
öljyvaimennus

Kierrejousi,
öljyvaimennus

Levy

Rumpu

130/80-18 M/C
66P tube type

180/80-14 M/C
78P tube type

215 mm

6.5 L

VANVAN
125

4-tahtinen,
ilmajäähdytteinen,
SOHC

125 cm3

6-portainen

8,50 kW
(11,4 hv) /
9.000 rpm

9,8 Nm /
7.500 rpm

Ei tiedossa

770 mm

128 kg

Teleskooppi,
kierrejousi,
öljyvaimennus

Kierrejousi,
öljyvaimennus

Levy

Jarru

130/80-18 M/C
66P tube type

180/80-14 M/C
78P tube type

215 mm

6.5 L

GSX1250FA

4-tahtinen,
4-sylinterinen,
nestejäähdytetty,
DOHC

1.255 cm3

6-portainen

72 kW
(97 hv) /
7.500 rpm

108 Nm /
3.700 rpm

Ei tiedossa

805 mm

257 kg

Teleskooppi,
kierrejousi,
öljyvaimennus

Linkkutyyppinen,
kierrejousi,
öljyvaimennus

2 x levy

Levy

120/70ZR17M/C
(58W), tubeless

180/55ZR17M/C
(73W), tubeless

135 mm

19.0 L

* Polttoaineenkulutus Suzukin mittaama ja noudattaa Worldwide Motorcycle Test Cycle (WMTC) ohjeita.

SUZUKI JÄLLEENMYYJÄSI

Suzuki pidättää oikeuden muuttaa teknisiä tietoja, ulkonäköä, värejä, lisävarusteita, materiaaleja ja muita
yksityiskohtia tässä esitteessä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Jokainen malli voidaan poistaa
tuotannosta ilman ennakkoilmoitusta. Tällaisista muutoksista saat lisätietoja Suzuki-jälleenmyyjältäsi tai
maahantuojalta. Kuvia on voitu korjaillu tietokoneella ja niissä saattaa olla valinnaisia lisävarusteita.
Kaikissa kuvissa on käytetty ammattikuljettajia suljetuissa tieolosuhteissa.
• Käytä aina kypärää, suojalaseja ja suojaavaa
vaatetusta.
• Lue käyttöohjekirja huolellisesti.

Lähin Suzuki-jälleenmyyjäsi:
soita 010 321 2000 tai käy

www.suzuki.fi

• Nauti turvallisesta ajosta.
• Älä koskaan aja alkoholin tai muiden päihteiden
vaikutuksen alaisena.
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