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Suzuki lansează în Europa noul Jimny, versiunea comercială 
 

Suzuki lansează o nouă versiune comercială cu două locuri bazată pe 

micul off-roader Jimny. De la apariția pe piață a modelului, în 2018, acesta a 

atras o clientelă cu activități variate printre care și profesioniști care au avut 

nevoie de performanță off-road veritabilă. 

 

Pentru a satisface în continuare nevoile profesioniștilor, noul vehicul 

comercial ușor Jimny propune un spațiu încăpător pentru bagaje, cu podea 

plată, dar și o compartimentare de siguranță pentru încărcătură. 

 

 

 

 Caracteristicile esențiale ale noului Jimny: 

 

- Performanță off-road autentică 

Versiunea comercială a noului Jimny propune aceleași caracteristici 

autentice off-road, apreciate de profesioniști, ca și modelul destinat 

pasagerilor, cu unele elemente cheie – șasiul cu ramă, separat de 

caroserie, unghiurile de atac, trecere și degajare, puntea spate rigidă 

cu 3 legături și ALLGRIP PRO, un sistem de tracțiune integrală 

nepermanentă care are și raport de transmitere cu funcție de 

reductor. 
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- Compartiment practic pentru bagaje 

Pentru o utilitate sporită, noul model utilitar ușor oferă un volum util 

pentru încărcătură de 863 litri, cu 33 mai mulți decât versiunea de 

pasageri în configurația cu bancheta pliată, iar podeaua este plată 

pentru a spori practicalitatea, în timp ce pentru a împiedica 

încărcătura să se deplaseze necontrolat, au fost prevăzute elemente 

de siguranță pentru fixare. 

 

- Sisteme de siguranță avansate 

Pentru a oferi un plus de siguranță atât în cazul deplasărilor de pe 

drumurile amenajate cât și off-road, noul model comercial ușor vine 

echipat cu aceleași sisteme de asistare ca și versiunea pentru 

pasageri, incluzând sistemul DSBS (Dual Sensor Brake Support) care 

poate frâna automat pentru a evita un eveniment nedorit sau o 

coliziune, dar și funcțiile „Hill Hold Control” și „Hill Decent Control”, 

care controlează și asistă autovehiculul la coborârea în pantă. În plus, 

sistemul eCall, o funcție de urgență care trimite automat mesaje în 

cazul unei coliziuni, a fost introdus suplimentar pe noul model. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noul Suzuki Jimny, versiunea comercială, este așteptat să debuteze pe piața 

din Romania în primul trimestru al anului 2021. 
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SPECIFICATII

 

Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Toate cifrele sunt date ale producătorului și pot varia pentru fiecare piață.*  

Noul Ciclu de conducere European *  Ciclul de testare a vehiculelor ușoare armonizate la nivel mondial 

09 septembrie 2020    

Magyar Suzuki – Romanian Branch Office 

SPECIFICATII TEHNICE

Numar usi

Motorizare

Tractiune

Transmisie

Lungime bară faţă - roată rezervă mm

bară faţă - carcasă roată rezervă mm

Latime mm

Inaltime mm

Ampatament mm

Ecartament Fata mm

Spate mm

Raza de virare m

Garda la sol mm

Unghi de atac grd

Unghi de trecere grd

Unghi de degajare grd

Numar locuri persoane

Volum portbagaj Vol max litri

Capacitate rezervor carburant litri

Tip

Numar cilindri

Numar supape

Capacitate cilindrica cm3

Alezaj X Cursa mm

Raport compresie

Putere maxima CP/rpm

Cuplu maxim N・m/rpm

Sistem de aprindere

Tip

Raport de transmisie Treapta 1

Treapta 2

Treapta 3

Treapta 4

Treapa 5

Mers inapoi

Raport de transmisie final

Raport de transfer High

Low

Directie

Frane Fata 

Spate

Suspensii Fata 

Spate

Anvelope

Masa proprie kg

Masa totala kg

Viteza maxima km/h

Norma de poluare

Consum combustibil (NEDC) Urban litri/100km

Extra-urban litri/100km

Combinat litri/100km

Emisii CO2  (NDEC)* g/km

Emisii CO2  (WLTC)* g/km

(Low / High) 5.4

(Low / High) 6.1

(Low / High) 138

(Low) 173 (High) 174

1.000

2.002

1,090

LCV (5MT)

145

(Low / High) 7.2

1,435

PERFORMANTE

CONSUM CARBURANT

Euro 6

5MT

4.425

2.304

1.674

Discuri

Tamburi

Punte rigidă cu arcuri elicoidale

Punte rigidă cu arcuri elicoidale

195/80R15

MASE

102/6,000

130/4,000

Injectie multipunct

TRANSMISIE

SASIU

Recirculating ball

1.190

1.000

5.151

4.090

K15B

4

16

1,462

74.0 x 85.0

10

2

863

40

MOTOR

4.9

210

37

28

49

CAPACITATI

3,645

1,645

1,720

2,250

1,395

1,405

3

Benzina

1.5L VVT

ALLGRIP PRO

DIMENSIUNI

3,480


