


EN RIKTIG FYRHJULSDRIVEN SUV  
– NU SOM FULLHYBRID
Vitara satte SUV-trenden och nu tar klassikern ett jättesprång.  
I Vitara kan du nu välja mellan en självladdande fullhybrid med AGS* 
 automatiserad växellåda, eller det beprövade mildhybridsystemet  
med manuell växellåda. Med fullhybridsystemet kör du bränsle- 
effektivt, och i vissa fall helt på el. Oavsett val har du alltid tillgång 
till AllGrip, Suzukis intelligenta fyr hjulsdrift, samt mängder av 
säkerhets funktioner. Allt paketerat i en modern design.

*Auto Gear Shift (AGS)



RING
Hantera dina samtal via 

Bluetooth Handsfree

ANSLUT
Spegla och styr din 

smartphone via displayen

LYSSNA 
Multimedia 

HITTA
Navigation med 

3D–karta

SPORTIG, SNYGG 
OCH SÄKER
Vitara är en driftsäker SUV med intelligent fyr-
hjuls drift, bra utrymmen och fina vägegen skaper. 
Perfekt för dig som vill ta dig fram överallt. Med 
Vitara har Suzuki tagit SUV-konceptet till en 
sport igare, snyggare och inte minst säkrare nivå.

I instrumentpanelen återfinns bland annat info- 
tainmentsystemet med 7-tums pekskärm, 
kom patibelt med Android Auto, MirrorLink och 
Apple CarPlay. Med genomgående hög kvalitet  
i materialvalen, en fullmatad utrustningsnivå  
och en väl genomtänkt design erbjuder Vitara 
hög komfort för både korta och långa resor. 

Och apropå resa, Vitara ger plats för 289*– 375** 
liter. Bak sätet är tvådelat och kan delas 60:40.  
I bagageutrymmet finns även ett 12V uttag för 
exempelvis kylväskan.

*1,5 Fullhybrid **1,4 Hybrid



FULL ELLER MILD 
– HYBRID FÖR ALLA
Suzukis nya lätta och kompakta fullhybridsystem består av 1,5 DUALJET-motor,  
en motor-generatorenhet (MGU) och ett 140V litiumjon batteri. Systemet 
 erbjuder både bränslesnål hybridkörning och, i vissa fall, helt med eldrift.

Suzukis mildhybridlösning består av en integrerad startmotor och generator. 
Systemet assisterar motorn vid acceleration och laddar bilens batteri under  
färd. Dessutom sköter systemet bilens stopp- och startfunktioner.

1,5 115 HK FULLHYBRID
Den högeffektiva motorgeneratorenheten i 
Suzukis fullhybrissystem (MGU) möjliggör drift 
av fordonet på ren el. Enheten hjälper även 
 motorn vid acceleration samt möjliggör körning 
på ren el och vid backning. MGU:n fyller i vrid-
moment-gapet medan kopplingen är urkopplad  
för mjukare växlingar.

1,4T 129 HK 48V – HYBRID 
Vitara finns även med Suzukis mildhybrid system. 
I systemet finns en integrerad startmotor (ISG) 
på 48V som assisterar motorn. Det betyder en 
bättre bränsleekonomi med lägre utsläpp.

AUTOMATISERAD VÄXELLÅDA  
(AUTO GEAR SHIFT)
AGS erbjuder fördelarna med en manuell och 
 automatisk växellåda genom att ge både en 
 direkt växlingskänsla och automatlådans enkel- 
het. Sex växlar tillsammans med optimala 
 utväxlingar bidrar till utmärkt bränsleekonomi.

6-VÄXLAD MANUELL  
VÄXELLÅDA
Med optimerade utväxlingar ger den manuella 
växellådan en ökad bränsleekonomi och dyna-
miska prestanda.

ALLGRIP SELECT 
– FYRA OLIKA KÖRLÄGEN
Med fyrhjulsdriften AllGrip Select kan du välja mellan 
fyra olika körlägen, Auto, Sport, Snow och Lock. 
Oavsett väderförhållande och väglag ger AllGrip Select 
ett optimalt grepp.

AUTO
I Autoläget prioriteras bränsleekonomin och läget 
används främst vid normal körning. Systemet kopplar 
blixtsnabbt över till 4x4 vid hjulspinn.

SPORT
Sportinställningen optimerar accelerationen, vilket gör 
att motorn svarar snabbare vid gaspådrag. Vid låga och 
normala hastigheter anpassar systemet vridmomentet 
för att optimera kurvtagnings förmågan.

LOCK
Med den här inställningen är det lättare att få loss  
bilen ur snö, lera eller sand. Systemet levererar konti-
nuerligt maximalt vridmoment även till bakhjulen.

SNOW
Som namnet antyder är inställningen anpassad för 
körning på halt och snöigt väglag. Systemet i nte grerar 
såväl gaspådrag som styrning för maximal dragkraft 
och stabilitet på ytor med låg friktion.



AVANCERAD SÄKERHETSTEKNIK 
FÖR EN TRYGG OCH SÄKER RESA
Vitara är standardutrustad med avancerade säkerhetssystem för alla som 
färdas i bilen och för dina medtrafikanter. I bilen hittar du bland mycket annat 
system för autobroms med fotgängaravkänning, trafikskyltsigenkänning  
samt filbytes- och trötthetsvarnare. Dessutom finns döda vinkel-varnare och 
varning för bakomvarande trafik när du backar. 

AUTOMATISK INBROMSNING
Om systemet bedömer att en kollision är  
oundviklig sker automatisk inbromsning.

BACKKAMERA
En backkamera hjälper dig att parkera smidigt och 
säkert även i trånga utrymmen. Backkamerans 
hjälplinjer underlättar avståndsbedömning och 
riktning ytterligare.

 • ADAPTIV FARTHÅLLARE MED 
 STOP & GO 
 (Stop & Go endast med AGS)

 • BACKKAMERA

 • DUAL SENSOR BRAKE SUPPORT  
	 (AUTOBROMS	MED	 
	 FOTGÄNGARAVKÄNNING)

 • DÖDA	VINKELN-VARNING	 
	 (BSM)

 • HILL DESCENT CONTROL 
 (Hjälp vid körning nedför brant backe)

 • HILL HOLD CONTROL 
	 (MOTLUTSASSISTENT)

 • LED-STRÅLKASTARE

 • 7 KROCKKUDDAR

 • LANE DEPARTURE WARNING  
	 (FILBYTESVARNARE)

 • VARNING OM KORSANDE  
	 TRAFIK	BAKTILL	(RCTA)

 • VEHICLE SWAYING WARNING  
	 (TRÖTTHETSVARNARE)

 • TRAFFIC SIGN RECOGNITION  
	 (TRAFIKSKYLTSIGENKÄNNING)

 • PARKERINGSSENSOR



TEKNISK SPECIFIKATION
PRESTANDA 1.4T HYBRID 1.5 FULLHYBRID

Topphastighet km / h 190 180

Acceleration 0-100 km / h sek 10,2 13,5

CHASSI

4x4-system AllGrip Select  
(Auto+Sport+Snow+Lock)

Styrning Kugghjulsstyrning

Hjulupphängning fram McPherson med spiralfjädrar

Hjulupphängning bak Torsion med spiralfjädrar

Bromsar fram Ventilerade skivor

Bromsar bak Skivor

Vänddiameter m 10,4

Däck 215 / 55R17

MÅTT

Längd / bredd / höjd (med takrails) mm 4 175 / 1 775 / 1 610 4 175 / 1 775 / 1 610

Hjulbas mm 2 500 2 500

Spårvidd fram / bak mm 1 535 / 1 505 1 535 / 1 505

Markfrigång mm 175 175

Bagageutrymme max. volym 1 120 1 046

Bagageutrymme  
nedfällt ryggstöd (VDA) l 710 642

Bagageutrymme  
uppfällt ryggstöd (VDA) l 375 289

Bränsletankens volym l 47 47

Antal sittplatser 5 5

VIKT

Tjänstevikt kg 1339 1 338

Maximal totalvikt kg 1 770 1 780

Max släpvagnsvikt – obromsat kg 600 400

Max släpvagnsvikt – bromsat kg 1 500 1200

Kultryck kg 75 75

Med förbehåll för ändringar.

VITARA 1.4T HYBRID 1.5 FULLHYBRID

AllGrip Select 4x4 AllGrip Select 4x4

Man AGS (Auto Gear Shift)

MOTOR

Cylindervolym cm3 1 373 1 462

Borrning x slag mm 73,0 x 82,0 74,0 x 85,0

Cylindrar / ventiler (antal) 4 / 16 4 / 16

Kompressionsförhållande 10,9 13

Maximal effekt bensinmotor kW / hk 95 / 129 75 / 102

Maximal effekt elmotor kW / hk 10 / 13,6 24,6 / 60

Maximal effekt totalt bensin- / elmotor kW / hk - 85 / 115

Maximalt vridmoment Nm 235 138

vid v / min 2 000 - 3 000 4 400

Bränsletillförselsystem Direktinsprutning Direktinsprutning

Bränsletyp 95 oktan / el 95 oktan / el

BRÄNSLEFÖRBRUKNING*

Blandad körning l / 100 km 5,9 5,8

KOLDIOXIDUTSLÄPP CO2*

CO2-utsläpp g / km 132 132

VÄXELLÅDA

Manuell / Automat 6MT (6) (6) AGS

Utväxlingsförhållande:

1 3,615 3,846

2 1,955 2,238

3 1,207 1,540

4 0,886 1,170

5 0,738 0,868

6 0,644 0,660

back 3,481 3,769

Slutlig utväxling 4,059 4,688

*Från och med 2020-01-01 gäller WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) som mäter fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning.



STANDARDUTRUSTNING SELECT

UTRUSTNING INCLUSIVE (UTÖVER SELECT)

KOMFORT

Smartphone Linkage Display Audio (SLDA) inkl: •
• Apple CarPlay, MirrorLink, Android Auto •
• 7-tums pekskärm •
• 4 högtalare, digitalradio (DAB), USB, rattkontroll, Bluetooth* •
• Röststyrning (svenskt tal) •
Adaptiv farthållare och fartbegränsare •
Backkamera •
ECO Mode (gäller fullhybrid) •
Elmanövrerade och uppvärmda ytterbackspeglar •
Elektrisk servostyrning •
Elfönsterhissar, fram och bak •
Klimatanläggning (ACC) •
Stopp- och startsystem •
Växlingspaddlar (endast fullhybrid) •
INSTRUMENTPANEL

Färddator inkl:

• 4,2-tums LCD-färgskärm •
• Digital klocka •
• Bränsleförbrukning (konstant / genomsnittlig) •
• Genomsnittshastighet •
• Utomhustemperatur •
• Växelindikator / växlingsindikator •
• Körlägesindikator för AllGrip-lägen •
INTERIÖR

Belysning i bagageutrymme •
Flaskhållare fram (2), bak (2) •
Förankringsöglor på golvet i bagageutrymme (6) •
Förar- och passagerarstol, höjdjusterbara •
Förvaringsficka i framsätets ryggstöd, passagerare •

Insynsskydd för bagageutrymme •
Läderratt, ställbar i höjd- och längsled •
Läslampa, fram •
Mittarmstöd, fram •
Mittkonsol med mugghållare (2), 12-voltsuttag och USB-port •
Nackstöd som kan ställas in i höjdled, fram (2) och bak (3) •
Nedfällbart delbart ryggstöd i baksätet (60:40) •
Solskydd med biljetthållare, makeup-spegel och belysning •
Stolsvärme, förare och passagerare •
Tygklädsel och tygmattor •
EXTERIÖR

Bakrutetorkare med intervall och spolare •
Dörrhandtag i karossens färg •
Eluppvärmd bakruta •
Grill i krom •
Lättmetallfälgar 17" •
Mörktonade rutor (bakre sidorutor och bakruta) •
Takreling, silverlackerad •
Vindrutetorkare (2 lägen + variabel intervall och spolare) •
Ytterbackspeglar i karossens färg (ej i kombination med tvåtonslack) •
SÄKERHET

AllGrip Select, 4x4-system med fyra lägen: Auto+Sport+Snow+Lock •
ABS, EBD, BAS och ESP®** •
Blind Spot Monitor (dödavinkelvarnare) •
Bältessträckare och spännkraftsbegränsning, fram och bak •
Dimljus, fram och bak •
Dual Sensor Brake Support (autobroms med fotgängaravkänning) •
Däcktrycksövervakning (TPMS) •
Hill Descent Control (hjälp vid körning nedför brant backe) •
Hill Hold Control (motlutsassistent) •

INCLUSIVE

Diskanthögtalare (2) •
Elmanövrerade och uppvärmda ytterbackspeglar, infällbara med blinkers •
Lättmetallfälgar 17”, polished •
Mocka / konstläder-klädsel •
Navigation •
Parkeringssensor, fram och bak •
Regnsensor •
Nyckelfritt startsystem (endast mildhybrid) •

Med förbehåll för ändringar.

ISOFIX-fästen för bilbarnstolar (2) •
7 krockkuddar (förare, passagerare, knä, sida, gardiner) •
Krockkudde passagerare, urkopplingsbar •
Lane Departure Prevention (filbytesvarnare med riktningsassistans) •
Lane Departure Warning (filbytesvarnare) •
LED-belyst registreringsskylt •
LED-strålkastare (halv / helljus) •
LED-varselljus (DRL) •
Nyckelfritt system (endast fullhybrid) •
Rear Cross Traffic Alert (varnar för bakomvarande trafik) •
Reparationskit för punktering •
Säkerhetsbälten som kan ställas in i höjdled, fram •
Traffic Sign Recognition (trafikskyltsigenkänning) •
Trepunktsbälte alla platser •
Vehicle Swaying Warning (trötthetsvarnare) •

*Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. **ESP® är ett registrerat varumärke som tillhör Daimler AG. 



SUZUKI GARANTERAR
3 års nybilsgaranti /10.000 mil, 3 års vagnskadegaranti, 3 års lackgaranti,  
3 års Suzuki Assistans, 12 års garanti mot genomrostning
5 års hybridgaranti*

*Gäller fullhybrid

©2021 Louwman Sverige AB – Suzuki Sverige. Återgivning och/eller publicering av hela eller delar av materialet, oavsett form, är endast 
tillåten med skriftligt godkännande från Louwman Sverige AB – Suzuki Sverige. Tryckt Januari 2022.

Samtliga Suzuki-modeller som visas i denna broschyr kan vara extrautrustade. Modellerna som visas kan även avvika från 
det verkliga utförandet. Färgerna kan avvika från de verkliga till följd av tryckprocessen. Louwman Sverige AB – Suzuki Sverige 
förbehåller sig dessutom rätten att när som helst genomföra förändringar i konstruktion och utförande hos våra produkter 
utan att detta innebär att tidigare levererade produkter förändras i enlighet med detta. Trots att denna broschyr har 
producerats med största möjliga noggrannhet, kan inga garantier lämnas för att eventuella felaktigheter, oavsett typ, inte 
förekommer. För detaljerad information gällande våra garantier vänligen besök suzukibilar.se

Importör: Louwman Sverige AB – Suzuki Sverige – Tel: +46 8 517 323 00  www.suzukibilar.se

LÄTTMETALLFÄLGAR 17"

InclusiveSelect

FÄRGER 

TVÅTONSLACK / SVART TAK

STANDARD MOT TILLÄGGSKOSTNAD

  Solar Yellow pearl metallic (DBH)  Bright Red 5 solid (ZCF)  White solid (26U)

  Atlantis Turquoise metallic (A9L)   Bright Red 5 solid (A9H)   Galactic Gray metallic (A9G)

  Silky Silver 2 metallic (ZCC)  Cool White pearl (ZNL)  Cosmic Black pearl metallic (ZCE)

SOLID LACK

METALLIC / PÄRLLACK

TVÅTONSLACK / SVART TAK




