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02 03Crossover, který jste hledali Váš aktivní přístup k životu může být nyní ještě pestřejší. SX4 je první crossover s mimořádně robustní konstrukcí 
SUV, nadstandardní světlou výškou a sofistikovaným pohonem 4×4, který Vám dává jistotu při řízení na rozbité silnici, 
ve sněhové vánici i mimo vozovku. Jestli už přemýšlíte, jak SX4 rozšíří Vaše hranice, pak jste tu správně.



04 05Za obzor klidně každý den Elegantní design maskující skutečné rozměry, prvotřídní jízdní vlastnosti a výkonné motory. Nepřehlédnutelná a obratná 
ve městě, svižná na dálnici a dostatečně odolná a vybavená na jízdu po nezpevněné komunikaci — to je recept úspěchu 
SX4. Vaše nová SX4 Vám garantuje, že se můžete v klidu a bezpečí vydat kdykoli kamkoli. 



Zážitky na počkání
Ve své podstatě se s každým autem můžete vydat mimo asfaltovou vozovku. V SX4 ale máte jistotu, že se na ni zase vrátíte. 
SX4 má prostě nejlepší předpoklady takové situace zvládnout, počínaje nadstandardní světlou výškou a konče pohonem všech 
kol i-AWD. Abyste vyzkoušeli, co SX4 dokáže, nemusíte nutně do terénu. Stačí namoklé listí na vozovce nebo vyšší vrstva 
sněhu a cíl Vaší cesty na konci prudkého stoupání — přesně jako ze života, co říkáte? Ale Vy a Vaše SX4 to hravě zvládnete.

T E C H N I K A

i-AWD

Protože život neběží jen po rovinách a dálnicích, dává 
SX4 řidičům na výběr ze tří módů pohonu, s nimiž si 
vystačí na jakémkoli povrchu vozovky i mimo ni — stačí 
jen jednoduše přepnout ovladač.

2WD je mód, u kterého je poháněna pouze přední 
náprava. Je úspornější a hodí se pro každodenní 
běžný provoz.

4WD Auto je ideálním pohonem na rozbitých cestách 
nebo na mokrých vozovkách. Tento pohon přináší opti-
mální rozložení hnací síly motoru na všechna čtyři kola 
a toto rozložení automaticky přizpůsobí, jakmile detekuje 
smyk nebo jen prokluz kola.

4WD Lock bude vždy správnou volbou na sněhu a blátě. 
Zde je přenášený točivý moment rovnoměrně rozdělen 
na kola přední a zadní nápravy pro lepší ovladatel-
nost a trakci za snížených adhezních podmínek. Při 
rychlostech vyšších než 60 km/h se systém automaticky 
přepne na 4WD Auto.

6stupňová manuální převodovka

Silnější z nabízených motorů 2.0 DDiS je osazen 6stup-
ňovou manuální převodovkou pro lepší využití točivého 
momentu motoru s turbodmychadlem. Šestý rychlostní 
stupeň nabízí při vyšších rychlostech na dálnicích klid-
nější chod a nižší spotřebu paliva.

4stupňová automatická převodovka

Automatická převodovka ve spojení s benzinovým agre-
gátem 1.6 VVT nabídne všem milovníkům pohodlí hladký 
a bezchybný chod.

5stupňová manuální převodovka

Motory 1.6 VVT jsou standardně vybaveny 5stupňovou 
manuální převodovkou s perfektním zpřevodováním 
rychlostních stupňů a krátkou řadicí pákou pro přesné 
a pohodlné řazení.

VVT — benzinový 16ventilový agregát s rozvodem DOHC 

Raději než postoj „průměrem nic nezkazíš“, jsme zapracovali na systému 
variabilního časování ventilů. Doplněním stávajícího systému VVT o nové sací 
potrubí s proměnnou délkou bylo dosaženo vyššího průběhu točivého momentu 
v celém rozsahu otáček a efektivnějšího využití paliva. Tyto technologie tak 
udrží spotřebu motoru 1.6 VVT kolem 6,2 l/100 km a emise CO2 na 141 g/km.

Dieselový turbomotor DDiS

Naftový dvoulitr nabízí od nízkých otáček velmi vysoké hodnoty točivého 
momentu, což Vám dá SX4 pocítit okamžitě po sešlápnutí plynového pedálu, 
kdy vyrazí kupředu. Systém vstřikování paliva common-rail rozděluje přesně 
vyměřené dávky paliva a drží tak spotřebu kolem 5,3 l/100 km a emise  
CO2 na 139 g/km — k tomu přispívá i vestavěný filtr pevných částic. 
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Všechno kolem je tu pro Vás
Radost z jízdy se nikdy neobejde bez klidu na duši. Právě proto Vás SX4 obklopí systémy, které se starají o Vaši bezpečnost. 
Ještě než návrh vozu opustil rýsovací prkna konstruktérů, byla bezpečnost jedním z jejich prvořadých úkolů. V řadě testů 
na sofistikovaných systémech prověřili tuhost a odolnost karoserie a navrhli řadu technologií, které hlídají dění uvnitř i vně 
vozidla a vyhodnocují potenciální nebezpečí, před nímž Vás mají ochránit. A protože sedíte výše než ostatní řidiči, máte tak 
dokonalejší přehled o situaci okolo vozu — a to je přece také dobré pro Vaši bezpečnost.
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Preventivní opatření

SX4 je navržena tak, aby měl řidič dokonalý výhled na všechny strany — pomocí 
vyššího posedu a maximálního prosklení. Před důsledky případného nežádoucího 
střetu chrání posádku šestice airbagů — dva přední, dva boční a dva záclonové.

Brzdy

Přední kotoučové brzdy s vnitřním chlazením i zadní kotoučové brzdy 
(ve stupních výbavy GL/AC a GLX) nebo zadní bubnové brzdy (GA) se kdykoli 
postarají o účinnou deceleraci. Desetipalcový posilovač brzdného účinku 
oceníte vždy a nepostradatelným pomocníkem je při nouzovém brzdění. 
Samozřejmostí je ABS s EBD.

Bezpečnostní pásy

Přední i zadní sedadla jsou vybavena tříbodovými bezpečnostními pásy 
s předpínači u předních sedadel. Vzadu jsou sedadla navíc vybavena 
systémem pro uchycení dětských autosedaček.

ESP®

Elektronická stabilizace podvozku (ESP®) je doplňkem vrozené stability SX4. 
Je postavena na třech vzájemně propojených bezpečnostních systémech: 
ABS s EBD, elektronické kontrole trakce a kontrole stability. Řídicí jednotka 
ESP® vyhodnocuje data ze senzorů na podvozku a automaticky reguluje hnací 
energii motoru, rozdělení brzdné síly s kontrolou protáčení a smyku kol.
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Spolehlivý a citlivý systém odpružení vozu

SX4 využívá nezávislé zavěšení kol McPherson na přední a pevné torzní tyče 
na zadní nápravě. Toto řešení spolehlivě absorbuje vertikální nerovnosti 
a redukuje odskakování, čímž je pak Vaše jízda hladší, klidnější, a i když 
zatáčíte na nerovném povrchu, dostává se Vám perfektní odezvy z řízení.

B E Z P E Č Í

Smyk na zadním kole

ESP®

Bez ESP®

Smyk na předním kole

Točivý 
moment 
motoru 
je redukován

Brzdná síla

Brzdná síla

Bez ESP®

ESP® je registrovanou značkou Daimler AG.

Bezpečně navržená karoserie

Karoserie vozu kombinuje tuhý rám, který maximálně ochrání prostor pro 
cestující, kde může dojít jen k minimálním deformacím, s chytře umístěnými 
deformačními zónami, jež absorbují náraz z jakéhokoli směru bez zásahu 
do interiéru. Tato konstrukční řešení mají za úkol odvést co nejvíce energie 
případného nárazu do jiného prostoru, než ve kterém sedí posádka.
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Klíč k volnosti
Vyberte cíl na mapě a vydejte se na cestu. Vyrazte směrem k romantickému útočišti. 
Objevte skryté poklady okolí. Vzpomínky se tvoří, jen když uděláte něco nevšedního, 
uchopíte tu chvíli a vytvoříte z ní den hodný zapamatování. SX4 byla stvořena 
k takovým okamžikům.



Tam, kde dobrodružství začíná
Uchopte volant a ucítíte, jak Vás SX4 přímo propojuje se silnicí, jak ve Vás začínají převládat řidičské instinkty a Vy přejímáte 
plnou kontrolu nad vozem. Prostor, pohodlí a intuitivní ergonomii — přesně to nabízí interiér SX4 nejen řidiči, ale i celé 
posádce. Řidič má navíc všechny palubní přístroje po ruce a jejich ovládání ho nijak nezatěžuje. Jakmile jednou zkusíte SX4, 
budete už navždy chtít sedět na místě řidiče.

P O H O D L Í

Ovládací konzole u řidiče

Samostatné ovladače otevírání všech 
oken a nastavení zrcátek umístěné 
na dveřích řidiče.

Klimatizace

Ovládání klimatizace je umístěno v dosahu 
řidiče i spolujezdce. Snadno tak mohou 
vytvořit v kabině klima, které jim vyhovuje.

Audiosystém

Kompaktní systém s tunerem a přehráva-
čem CD/MP3 navodí v interiéru tu správnou 
atmosféru pro cestování. Ať už z devíti 
vestavěných reproduktorů zazní některá 
z Vašich oblíbených melodií, nebo se 
zaposloucháte do rozhlasové stanice, čtyři 
výškové a čtyři středobasové reproduktory 
se rozezní, jako byste seděli v soukromém 
poslechovém studiu. Navíc si můžete 
poslech vylepšit ještě středovým reproduk-
torem umístěným v palubní desce.
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Podsvícení kapličky přístrojů

Efektní podsvícení kombinuje modrou a červenou barvu. Středový displej kromě 
údajů o ujetých kilometrech zobrazuje také čas, venkovní teplotu a spotřebu paliva. 
Podsvícení prvků na středovém panelu koresponduje s přístroji v kapličce.

Nastavitelný multifunkční volant

Pro komfortnější, pohodlnou a především bezpečnou polohu za volantem si jej 
můžete výškově nastavit přesně tak, jak Vám to vyhovuje. Navíc při ovládání audio-
systému nemusíte pouštět volant — všechny ovládací prvky máte přímo u levé ruky.



Místo pro všechny
Každá cesta je lepší, když s sebou máte přátele, a SX4 se postará, aby pro ně byla Vaše cesta stejně perfektní jako pro Vás. Do výše 
umístěných pohodlných sedaček se příjemně nasedá a v prostorné kabině se všemi vymoženostmi, které SX4 nabízí, kilometry 
nerušeně ubíhají. Všichni si mohou vychutnávat panoramatický výhled z vozu. Nejtěžším úkolem se tak stává výběr cíle, na kterém 
se všichni shodnete.

P R O S T O R

Dokonalý přehled

SX4 nabízí díky výše umístěným sedadlům 
vpředu i vzadu skvělý výhled z vozu. 
Řidič má lepší přehled o dění na vozovce 
a ostatní se mohou bavit pozorováním 
okolí. Navíc je tak k sedadlům lepší přístup 
a snadněji se nastupuje i vystupuje.

Přihrádky a držáky nápojů

Zavazadlový prostor je dále rozšířen 
o systém chytře a prakticky rozmístěných 
odkládacích přihrádek a držáků nápojů, 
na které narazíte jakoby mimoděk, když 
je budete potřebovat.

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
Všichni nejsme stejného vzrůstu a SX4 
myslí i na ty, kteří se cítí lépe ještě 
o něco výš mimo již zmiňovaný vyšší 
posed daný konstrukcí vozu.

Systém bezklíčkového startování vozu

Stačí nosit u sebe v kapse nebo v tašce malé ovládání o velikosti klíčenky a nastar-
tujete pouhým stisknutím aktivačního tlačítka. Ovládáním můžete samozřejmě dveře 
také na dálku odemykat i zamykat. Pro případ, že dálkové ovládání nebude možné 
použít, je v ovladači integrován konvenční klíček.
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Zavazadlový prostor

Zadní řada sedadel rozdělená v poměru 60 : 40 díky své variabilitě umožňuje převážet různě objemné náklady spolu 
s dalším cestujícím vzadu. Úplným složením obou zadních sedadel vytvoříte kompaktní prostor s objemem 1 045 l.



16 17Cestou necestou Existuje tolik cest, kolik je řidičů. Stačí si zvolit tu svou a Vaše zážitky budou stejně jedinečné, jako jste Vy. SX4 je připravena 
objevovat, překračovat horizonty a zbytek světa nechat za zády. A až se vrátíte do civilizace, důmyslná konstrukce SX4 opět 
zaručí nadhled nad situací v uličkách měst, v provozu mezi jinými vozy i při parkování. 
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Hledání je konec
SX4 je bezesporu univerzální vůz, který spolehlivě reaguje na Vaše požadavky 
a brilantně zvládne všechny jízdní situace i podmínky. S nadčasovým designem je 
pasován do role nestárnoucího společníka na Vašich cestách. Crossover SX4 je 
jednoznačně skvělá volba.



Váš dealer Suzuki:

Technické parametry
MOTOR 1.5 VVT 1.6 VVT 2.0 DDiS
Převodovka 5MT 5MT 4AT 5MT (4×4) 6MT (4×4)
Objem motoru (cm3) 1 490 1 586 1 956
Počet válců / ventilů 4 / 16 4 / 16 4 / 8
Maximální výkon (kW/min-1) 82/6 000 88/6 000 99,2/3 500
Max. točivý moment (Nm/min-1) 145/4 400 156/4 400 320/1 500
Distribuce paliva vícebodové vstřikování vícebodové vstřikování common-rail
Maximální rychlost (km/h) 180 185 175 175 180
Zrychlení 0—100 km/h (s) 11 10,7 12,3 11,5 11,2
EU emisní norma Euro 5 Euro 5 Euro 5
Pohon 2WD 2WD 2WD 4WD 4WD

SPOTŘEBA PALIVA, EMISE
Spotřeba paliva — město (l/100 km) 7,8 7,9 8,7 8,2 6,6
 — mimo město (l/100 km) 5,1 5,1 5,6 5,5 4,7
 — kombinovaná (l/100 km) 6,1 6,2 6,7 6,5 5,3
Emise CO2 (g/km) 139 141 155 149 139

ROZMĚRY
Celková délka (mm) 4 120 4 150 4 150
Celková šířka (mm) 1 730 1 755 1 755
Celková výška (mm) 1 555 (195/65 R 15) 1 605 (205/60 R 16) 1 620
Rozvor (mm) 2 500 2 500 2 500
Rozchod — vpředu (mm) 1 500 1 500 1 495
 — vzadu (mm) 1 495 1 495 1 495
Světlá výška (mm) 165 / 175 165 / 175 190
Počet míst (osob) 5 5 5
Objem zavazadlového prostoru
 — vzpřímená opěradla (VDA) (l) 270 270 270
 — složená opěradla (VDA) (l) 625 625 625
 — max. (l) 1 045 1 045 1 045
Objem palivové nádrže (l) 50 50 50

HMOTNOSTI
Pohotovostní (kg) 1 140 1 140 1 155 1 200 1 350
Celková (kg) 1 610 1 650 1 650 1 685 1 810

PODVOZEK
Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
Brzdy — vpředu / vzadu kotoučové s vnitřním chlazením / bubnové (GA), kotoučové (GL/AC, GLX)
Zavěšení kol — vpředu / vzadu vzpěry McPherson a vinuté pružiny / torzní náprava a vinuté pružiny

Barvy

Cosmic Black Pearl Metallic 

Smoky Green Metallic

Galactic Gray MetallicSuperior White

Sunlight Copper Pearl

Cool White Pearl 

Kashmir Blue Pearl Metallic

Silky Silver Metallic

Bright Red

Dovozce si vyhrazuje právo změn bez předchozího oznámení.


