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מכונית מעולה צריכה להיות כזו שמעוררת את הרגשות, 
וה-SWIFT החדשה נועדה להלהיב. היא בעלת אופי בולט 

המתבטא באמצעות עיצוב וצבע מיוחדים. 
ה-SWIFT נוחה ומשחררת, ובעזרתה תחוו את הדחף הפנימי 

היומיומי וההתלהבות לשבת מאחורי ההגה ולנהוג ללא גבולות! 
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היופי הוא הרבה מעבר למשהו שטחי. 
 SWIFT-הנוכחות המדהימה, הדינמיות הגולשת וקווי המתאר החזקים של ה

יוצרים עיצוב שנותן תחושה של תנועה, אפילו כשהרכב במנוחה, 
ומאיצים את הריגוש של הנהג. 
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   SUPER SWIFT-המרכב והמתלה החדשים של ה
מעבירים את תחושת הקלילות והנסיעה ללא מאמץ לרמה הגבוהה 

ביותר  והופכים אותו להרבה יותר מרכב לנהיגה עירונית בלבד. 
כל השדרוגים שנעשו ברכב נועדו להקסים נהגים ברחבי העולם 

עם חוויה ספורטיבית ומהנה הרבה יותר. 
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תאוצה גבוהה ומתפתחת. ביצועי פניה המאפשרים לך לשמור על המסלול המתוכנן שלך.
ה-SWIFT נולדה מחדש עם מתן תשומת לב לכל פרט של מערכת ההנעה והמרכב שלה להעלאת איכות הנהיגה ומעניקה לנהג חוויית 

נהיגה אופטימלית והרגשת שליטה מלאה.
מאחר ומערכת ההנעה והמרכב במיוחד הם חלקים שאין להם תחליף בחוויית הנהיגה, אומצו טכנולוגיות מתקדמות ללא הסתייגות, 

אפילו במקומות שמעבר לשדה הראייה של הנהג.

מנוע ה-DUALJET 1.2 מצויד בשני מזרקים בכל 
צילינדר, המביאים לעלייה ניכרת של הנצילות 
התרמית. הדטונציה מדוכאת על ידי אמצעי 
קירור שונים כגון מערכת EGR )מחזור גזי 
פליטה( מקוררת מים, למרות שיחס הדחיסה 
הוגדל על ידי הקטנת תא הבעירה. זהו מנוע 
שקל לטפל בו המגלה איזון אידיאלי בין 

הספק מיטבי וביצועי דלק טובים.

מספקת נהיגה מרגשת ויעילות בצריכת דלק בלתי מתפשרת באמצעות טכנולוגיות מתקדמות

1011

אשכול מחוונים מסוגנן וגלוי לעין
 הבוהק של הכרום משי המדגיש את הפנים בגוון המושחר, העיצוב הספורטיבי והאופנתי של השעונים הראשיים המעוצבים בדייקנות, המוצגים בצורה אופנתית - והמעוטרים בפסים אדומים ולבנים.

העיצוב הספורטיבי של השעונים הראשיים, משפרים להם את המראה ומקנים להם מראה של שעוני כרונוגרף.

 צג LCD המספק מידע רב
צג TFT LCD צבעוני 4.2 אינץ' רב מידעי מתקדם תופס את מרכז אשכול המחוונים כדי להעביר לנהג נתונים מדויקים ומובנים באופן אינטואיטיבי - על התנהגות ופעולת הרכב. בין היתר מוצגים 

באופן גרפי תאוצת הרכב, הספק המנוע והמומנט שלו, והשימוש בדוושת ההאצה ובבלם.

תצוגת מעקב אחר נתוני 
תאוצת הרכב

תצוגה בזמן אמת של הספק 
ומומנט

רישום של שימוש בדוושת 
ההאצה והבלימה

תצוגה של צריכת דלק ממוצעת 
נוכחית ובעבר התמונה להמחשה בלבד
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תיבת הילוכים ידנית

מרגע שהתיישבת, הדחף להמריא מתגבר מיד, הודות לעיצוב בתפיסת 'הנהג הוא במרכז' המיושמת בקפדנות.
גלגל ההגה בסגנון מכונית מרוץ, המעוצב בצורת D , המושבים הקדמיים היציבים והקונסולה המרכזית הנטויה 

כלפי הנהג יוצרים סביבה ספורטיבית יותר באיכות גבוהה המאחדת את המכונית עם הנהג.

עם כניסתך לתא הנהג, שעוצב תוך תשומת לב לצרכיך, תחוש מיד כחלק מהרכב

התרעה לפני התנגשות ברכב שמלפנים
תספק  שלפנים  ברכב  התנגשות  סכנת  של  במקרה 

המערכת התרעה של עד 2.7 שניות לפני ההתנגשות.

התרעה לפני התנגשות בהולך רגל או רוכב אופניים
או  רגל  בהולך  התנגשות  סכנת  לפני  מתריעה  המערכת 
פעילה  ההתרעה  הרכב.  לפני  הנמצאים  אופניים  רוכב 
כאשר המערכת מזהה אובייקט הנע במהירות נמוכה מ-50 

קמ״ש ובשעות היום בלבד. 

זיהוי תמרורי מהירות שונים והתרעה על חריגה 
מהמהירות המותרת

המערכת מזהה תמרורי מהירות שונים ותמרורי דרך נוספים 
ומתריעה בפני הנהג במקרה שחרג מהמהירות המותרת.

התרעת אי שמירת מרחק
המערכת מנטרת את מרחק הנסיעה מכלי הרכב שלפנים 
בטוח  נסיעה  מרחק  על  לשמור  לנהג  מסייעת  ובכך 
התרעות  מספקת  הצורך  במידת  שלפניו,  מהרכב 
והתקרבות  מרחק  שמירת  אי  עקב  וקוליות  ויזואליות 

מסוכנת.

*המידע לגבי מערכת המובילאיי התקבל מחברת ®MOBILEYE ובאחריותה. מפרט מערכת המובילאיי עשוי להשתנות מעת לעת וללא כל הודעה 
מוקדמת. ניתן לכייל את המערכת באופן ידני.

התרעה על סטייה מנתיב
במקרה של תחילת סטייה מנתיב הנסיעה ללא איתות, 
לנתיב  לחזור  לנהג  תאפשר  ובכך  תתריע  המערכת 
במהירות  )מופעלת  בבטחה.  לנסוע  ולהמשיך  הנסיעה 

הגבוהה מ- 65 קמ״ש(.

מערכת מובילאיי סורקת את הכביש מלפנים, משמשת כ״עין שלישית״ ומבחינה בין כלי רכב, הולכי רגל, רוכבי אופניים וסימוני נתיבים.
המערכת תפיק התרעות ויזואליות וקוליות, אשר יסבו את תשומת ליבך ויסייעו למנוע תאונה.

חסכון 
בדלק

הפחתת בלאי צמיגים 
ובלמים

מעודדת נהיגה מתונה ומסייעת ב-

מניעת 
תאונות

תיבת הילוכים רציפה
תא נהג מרווח)CVT( עם הילוכי עזר
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כניסת USB ו- AUX ושקע אביזרים כיס אחסון בדלתות 
הקדמיות

מנשא בקבוקים 
תא כפפותבדלתות האחוריות מגש אחסון מרכזי תא אחסון במשענת מושב הנוסע

תא נוסעים וחלל מטען המתרחב בדרך מהנה
חלל המטען הגדול של ה- SWIFT החדשה מאפשר לך לקחת יותר, והפיצול של גב המושב האחורי המתקפל עוזר לך לענות על 

צרכיך. מרווח גובה גדול מושג בזכות עמדות ישיבה נמוכות, וחללי אחסון רבים ונוחים לשימוש נמצאים בהישג יד.

 2x מנשא ספל קדמי מנשא ספל אחורי

בקרת אקלים עם צג נוח ובקרי פיקוד נוחים לשימוש
 לוח הבקרה של מיזוג האוויר מאפשר הפעלה אינטואיטיבית.

שימוש בצג LCD עם ניגודיות גבוהה מאפשר זיהוי קל.

קומפטי מבחוץ, קל לתמרון וגדול מבפנים. ההתפתחות של מעטפת הרכב, מאפשר ל-SWIFT לענות על כל צורכי הנהג. כאשר ההנאה שבנהיגה היא צורך, 
תוספת נפח בתא הנוסעים ובחלל המטען יכולה למקסם את ההנאה שלך לעסוק בתחביבים שלך. קח איתך ברכב שלך את מי שאתה רוצה ואת מה שאתה רוצה. 

חלל המטען הגדול של ה-SWIFT מאפשר לך לקחת יותר, והפיצול של גב המושב האחורי המתקפל עוזר לך לענות על כל צרכיך. 
המרווח הרחב מושב באמצעות עמדות ישיבה נמוכות וחללי אחסון רבים ונוחים הנמצאים בהישג יד. 

חלל פנימי המאפשר לך לנצל אותו בצורה אופטימלית
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זמינות פריטי הציוד התקניים והאופציונליים תלויים בשווקים השונים. ברר בסוכנות, מאחר שהמפרטים והאיורים עשויים להתייחס לדגמים שאינם זמינים במדינתך, מפרטים ביחידות שאינן מטריות מצוינים בערכים מקורבים. 
חברת SUZUKI MOTOR CORPORATION שומרת על הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת, מחירים, צבעים, חומרים, ציוד, מפרטים ודגמים, וכן להפסיק לייצר דגמים. כל הצילומים המופיעים בקטלוג זה מובאים ברשות של הגורמים 
המתאימים. תמונות של כלי רכב ללא מספרי רישוי הנעים בדרכים ציבוריות, התקבלו מצילומים שעברו עיבוד גרפי. הקטלוג נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך פונה לשני המינים. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות מעבדה. 

צריכת הדלק בפועל מושפעת מגורמים שונים, לרבות תנאי הדרך, תחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה, ועל כן יכולה להיות גבוהה ביחס לנתוני המעבדה. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

לפרטים נוספים:  9955 * 

"אורח החיים" של סוזוקי הוא לב מותג סוזוקי, הבנוי להעניק התרגשות והנאה בחיי היומיום של לקוחותינו.
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 C 06-17-02 :מק״ט

(EC) NO.715/2007 and 2016/646ZA נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן *
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

151413121110987654321 זיהום מזעריזיהום מרבי
דרגת זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

דרגה 4.03בינעירוני5.7עירוניסוויפט ידני

דרגה 4.13בינעירוני5.8עירוניסוויפט אוטו׳

876543210
רמת 

בטיחות 
נמוכה

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת האבזור דגםקוד דגם 
הבטיחותי 

SW921G5סוויפט ידני
SW922G5סוויפט אוטו׳

כריות אויר   6
בקרת סטייה מנתיב 		●
ניטור מרחק מלפנים 		●

זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"   
בקרת שיוט אדפטיבית  		

זיהוי הולכי רגל 		●

מצלמות רוורס 		
חיישני לחץ אויר 		●

חיישני חגורות בטיחות 		●

	  שליטה באורות גבוהים
	  בלימה אוטומטית בעת חירום

זיהוי תמרורי תנועה 		●

מקרא:
מערכת מותקנת בדגם הרכב 		●

מערכת אופציונאלית להתקנה 		❍
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב  	

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:


