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Նրա հետ կարող եք հասնել մինչև  

աշխարհի ծայրը  

Թող Ձեր ինտուիցիան առաջնորդի Ձեզ: Նոր SX4 S-CROSS-ը  

արկածախնդրության կատարյալ ուղեկից է ցանկացած պահի և  

ցանկացած վայրում՝ անսահմանափակ հնարավորություններով։  

Հողի վրա մեքենա վարելը նույնքան հաճելի է, որքան ասֆալտի վրա։  

Նոր սերնդի շարժիչն ապահովում է վստահ գործարկում, իսկ  

նորացված դիզայնը այնքան համարձակ է, որքան թույլ է տալիս  

հեչբեքի հնարավորությունը։ Ուր էլ որ Ձեր երևակայությունը  

Ձեզ տանի, նոր SX4 S-CROSS-ով հաստատ կարող եք այնտեղ հասնել:  
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ՊԱՏՐԱՍՏ  
ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԻՆ  

SX4 S-CROSS-ը ունիվերսալ ավտոմեքենա է և լիովին  

համապատասխանում է ժամանակակից կյանքի  

պահանջներին: Իր ֆունկցիոնալ լուծումների,  
հարմարավետ սրահի և ամենագնացին հատուկ ոճի  

շնորհիվ այն առանձնանում է մեծ քաղաքների  

աղմուկի և անցուդարձի մեջ:  SX4 S-CROSS-ը  

վստահելի ուղեկից է, և ցանկացած իրավիճակում  

կարող եք գոհ լինել Ձեր ընտրության մեջ:   
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ԱՆԶՈՒԳԱԿԱՆ-ՏԵՍՔ  
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SX4 S-CROSS-ը համարձակ և ինքնավստահ ամենագնաց  
է, որն աչքի է ընկնում իր անզուգական դիզայնով: 
Ամենագնացը միշտ ուշադրության կենտրոնում է իր  
յուրահատուկ տեսքի շնորհիվ, իսկ մեքենայի   
կբավարարի ցանկացած վարորդի սպասելիքները:   
Այն դինամիզմի և ուժի հիանալի համադրություն է:  

 

 



 
 

 

 
 

4  ՀԱՂԹԱՆԱԿ ԲՈԼՈՐ ԱՌՈՒՄՆԵՐՈՎ 
Դռների վրա տեղադրված կողային հայելիները  

ապահովում են առավելագույն տեսադաշտ, իսկ  

սահուն դիզայնը ոչ միայն նվազեցնում է քամու  

աղմուկը, այլև օդի դիմադրությունը՝ նպաստելով  

SX4 S-CROSS-ի ծախսի նվազմանը: GL+ և GLX  
մոդելներն  ունեն նաև ներկառուցված  

շրջադարձային ցուցիչներ՝ հայելու հատվածում: 

 
5 ՏԵՍԱԿԱՆԻ ՈՒ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆԻ 

ԲԱՐՁՐԱԿԱՐԳ ՀԱՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Տանիքի սահող ռելսերը հիանալի տեսք են  

հաղորդում (GL Սև, GL+ արծաթագույն, GLX  
արծաթագույն ալյումին): 

 
 

ՑԱՏԿԵԼՈՒ ՊԱՏՐԱՍՏ 
Նոր մարզական անիվները համապատասխանում են   
SX4 S-CROSS-ի հատուկ դիզայնին: Օդի հոսքի օպտիմալ  
ձևը-և-ոճման-ցածր-դիմադրողականությունը  
նույնպես-նվազեցնում-են-վառելիքի-սպառումը:   

 

6 17 դյույմ փայլուն ձուլածո անիվներ (GLX)  
7 17 դյույմանոց ներկված ձուլածո անիվներ (GL+)  
8 16 դյույմանոց պողպատյա անիվ՝ լիարժեք չափսի   
9 անվաշրջանակով (GL)  

 
 

9 

1 2 3 

4 5 

1 ԱՅՆ ԴԻՆԱՄԻԿԱ Է ՃԱՌԱԳՈՒՄ 
Եռաչափ HID լուսարձակները հիանալի համադրվում են 
մեքենայի վառ գծերին: Դիրքի ցուցիչի էներգախնայող 
լուսադիոդները նաև որպես ցերեկային լույս են ծառայում: 

 

 
 

     ԵՏևԻ LED ԼՈՒՅՍԵՐԸ  
Նոր LED լապտերների գերժամանակակից դիզայնի  
շնորհիվ  մեքենայի ետևի հատվածը անմիջապես  
աչքի է ընկնում իր բացառիկությամբ:   
 
2 2 
3 ՀԻԱՆԱԼԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

 
Մառախուղը ցրող լույսերի քրոմապատ շրջանակը հիանալի 

համադրվում է լուսարձակների վառ ձևին: 

8 

 
Մեքենան հզոր է, դինամիկ և անսահման առնական: Այ ն իր մեջ ամփոփում է ժամանակակից 
դիզայ նի, ամրությ ան և հզորությ ան հիանալ ի հատկանիշները: Նոր թափարգել ների, LED 
լ ուսարձակների, ցանցապատ ռադիատորի շնորհիվ մեքենան էլ  ավել ի յ ուրահատուկ և 
ժամանակակից տեսք ունի: 

 

ԴԻՆԱՄԻԿ ՏԵՍՔ 

6 7 8 

8 

 

Ձեզ սպասում է աննկարագրելի ցնցող տեսարան:  
Պանորամային տանիքից Ձեր առջև կբացի երկնքի և շրջակա 
բնության ամբողջ գեղեցկությունը: Այնպիսի  
տպավորություն է, ասես գնում եք գրավել ու ողջ աշխարհը: 

ՊԱՆՈՐԱՄԱՅԻՆ ԼՈւՍԱՎՈՐՈւԹՅՈւՆ 
(GLX սարքավորումների համար) 

2

 

 

1 

3 

4 



 

 

36 mm 

  40 mm 

1  ԸՆԿԵՐԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ                                         
SX4 S-CROSS-ը հնարավորություն է տալիս հարմարեցնել 
նույնիսկ ներքին ջերմաստիճանը: Ավտոմատ կլիմատ-կոնտրոլի 

միջոցով վարորդը և առջևի ուղևորը կարող են ինքնուրույն 
կարգավորել ջերմաստիճանը: 

մինչև հաջորդ լիցքավորման կետ, 4WD ռեժիմի ցուցիչը (միայն 
ALLGRIP մոդելների համար) և կայանման ռադարի տվյալները: 

2  ՄԻՇՏ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՏԵՄՊՈՎ                                                

Արագության սահմանափակիչը թույլ չի տալիս, որ մեքենան 

գերազանցի վարորդի կողմից սահմանված առավելագույն 
արագությունը: 

5  ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ                                     

Նստատեղերի տաքացվող բարձիկներն ու թիկնակները թույլ են տալիս, 
որ վարորդն ու դիմացի ուղևորը լիարժեք վայելեն ուղևորությունը: 

 

3  ԱՄԵՆ ԻՆՉ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է                                                                  

Կարգավորվող բարձրություն և առանցքային ղեկ`առավելագույն 
հարմարավետ նստատեղի համար: 

6 ՊԵՏՔ Է ԿԵՆՏՐՈՆԱՆԱԼ ՄԻԱՅՆ ՎԱՐԵԼՈՒ ՎՐԱ                 

Անձրևի կաթիլներ հայտնաբերելու դեպքում հողմապակու 

մաքրիչներն ինքնաբերաբար սկսում են աշխատել, նրանց 
արագությունը կարգավորվում է անձրևի ինտենսիվությամբ: 

 

4 ԱՄԵՆ ԻՆՉ ՄԵԿ ՏԵՂՈւՄ                                       

Բազմաֆունկցիոնալ մոնիթորին արտացոլվում են ամենակարևոր 
տվյալները՝ էներգիայի օգտագործման ցուցիչը, հեռավորությունը   

7 ՍԵՆՍՈՐԱՅԻՆ ԱՈՒԴԻՈ ՀԱՄԱԿԱՐԳԱ                   
Մուտքագրեք ուղևորության հասցեն և վայելեք 

ճանապարհորդության յուրաքանչյուր պահը:  
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ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈւՆ ԱՄԵՆ ԳՆՈՎ 
 

SX4 S-CROSS-ի ղեկին Դուք կունենանք աննկարագրելի  

զգացողություններ: Ցանկացած իրավիճակում կարող եք  

վստահել  այս լեգենդար ամենագնացի  

հնարավորություններին: Այս ճկուն և միևնույն ժամանակ  

չափազանց խնայող մեքենան Ձեզ կուղեկցի ցանկացած  

իրավիճակում և կպարգևի բազմաթիվ հաճելի  

զգացողություններ ու տպավորություններ: 
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 Չո ր ս  ռ ե ժ ի մ  
Չո ր ս  ռ ե ժ ի մ  
Չո ր ս  ռ ե ժ ի մ  
Չո Ավտո 

Ավտո 
Ապահովում է վառելիքի քիչ սպառում ճանապարհային միջին պայմաններում: Համակարգը լիարժեք   

շարժաբերների է փոխակերպվում միայն այն դեպքում, երբ սկսում է սայթաքել: 
 

Սպորտ 
Ապահովում է շրջադարձերի ավելի հաճելի անցում՝ ետևի անիվների պտտման  
մոմենտի մեծացման պատճառով: Պտտման մոմենտի բնութագրերը օպտիմալացնելով՝  
շարժիչն ավելի եռանդուն է արձագանքում արագության ուժգնացման հրահանգին, իսկ  
վեց աստիճան ավտոմատ փոխանցման տուփն ապահովում է շարժիչի պտտման առավել  
բարձր հաճախականությունը: 

 
Ձյուն  
Օպտիմալ պարամետրեր ձյունածածկ, փոշոտ և սառած ճանապարհների համար: Դրանք  
ավելի մեծ ձգում է տալիս, երբ արագություն եք հավաքում այդպիսի  
մակերևույթների վրա: 
 
Կողպեք 
Կողպեքը մեքենան ազատում է ձյունից, ցեխից կամ ավազից։ Համակարգն ավելի մեծ  
պտտող մոմենտ է փոխանցում ետևի անիվներին և այդ առաջադրանքի համար  
օպտիմալացնում է ESP® և այլ տեխնոլոգիաները:   
Անցնում է ձյան ռեժիմին 60 կմ/ժամ արագությամբ: 

15 
14 

Suzuki ընկերությունը մշակել է արդեն իսկ հայտնի լիարժեք  

շարժաբերը, որը անգամ ամենադժվարին ճանապարհային կամ  

եղանակային պայմաններում ապահովում է մեքենայի անթերի   

ընթացքը: Համակարգն աշխատում է այլ տեխնոլոգիաների հետ, այնպես  

որ Դուք կարող եք Ձեզ լիովին վստահ զգալ մեքենայի ղեկին և  
վայելել հաճելի ուղևորություն: 

ALL  GRIP  ՀԱՄԱԿԱՐԳ 



 

 
3 Պտտվող մոմենտ 

Գործարկման ժամանակ ներկառուցված  
էլեկտրաշարժիչը (ISG) հանդես է գալիս  
որպես ստարտեր և սահուն ու անաղմուկ 
վերագործարկում է բենզինային շարժիչը: 

 
48V-12V DC/DC փոխարկիչ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
48V լիթիում  

  
իոնային մարտկոց 

 

Պտտվող մոմենտ 
Դանդաղեցնելիս ISG պտտվող մոմենտի  
աշխատանքը համապատասխանեցվում է  
բենզինային շարժիչի պտտվող մոմենտի  
շարժիչի աշխատանքին: 

 
 
 

 
 
 

Հզորություն  

48V ISG             ISG սպասման ռեժիմ 

Դինամիկ շարժիչի և ճշգրիտ փոխհաղորդման շնորհիվ SX4 S-CROSS-ը միշտ հեշտությամբ է հաղթահարում  

խոչընդոտները՝ լինի  քաղաքային ջունգլիների լաբիրինթոս, թե երկրի ողջ տարածքով անվերջ թվացող  

մղոններ:  

 

6 աստիճանի մեխանիկական փոխանցման տուփ 

Փոխանցման անթերի մեխանիզմի շնորհիվ մեքենան ավելի խնայող է դարձել, իսկ այն վարելը` ավելի  

հեշտ ու հաճելի գործընթաց: Բացի այդ, փոխանցման տուփի կափարիչն այժմ ավելի դիմացկուն ու  

պինդ նյութից է և  ավելի լավ է կլանում աղմուկն ու վիբրացիան: 
 

Hybrid 48V  
Suzuki-ի թեթև և կոմպակտ նոր հիբրիդային համակարգը ունի սկավառակներով ինտեգրված նոր  

գեներատորով (ISG) և 48 վոլտլիթիում-իոնային մարտկոցով, 12 վոլտանոց DC/DC փոխարկիչ։ ISG-ն  

առաջացնում է հզորություն՝ դանդաղեցման ժամանակ, որը պահվում է մարտկոցներում: Բարձր  

արդյունավետություն ունեցող լիցքավորման գործընթացի շնորհիվ դիտվում է շարժիչի հզոր  

աջակցություն: Խնայված էներգիայի շնորհիվ հիբրիդային համակարգը նվազագույնի է հասցնում  

բենզինի սպառումը:  

 

 

 

  

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

17 

16 

 
Suzuki-ի թեթև և կոմպակտ  տուրբո  համակարգը ունի  
48-վոլտանոց լիթիում-իոնային մարտկոց: Խնայված էներգիայի  
շնորհիվ հիբրիդային համակարգը նվազագույնի է  
հասցնում բենզինի սպառումը:   

 

ՀԶՈՐՈւԹՅՈւՆ ԵՎ ԱՐԴՅՈւՆԱՎԵՏՈւԹՅՈւՆ   

1 

2 

1 

2 

3 

Պտտվող մոմենտ (Nm) 

 

         

 
 

 

 
 
 

Idő 

 Պտտվող մոմենտ(Nm) 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Փոխանցման տուփը չեզոք 
վիճակում է 

Երբ 
սեղմվում է 
արագության 
ոտնակը 

ISG պարապ ռեժիմ 

Ակտիվանում է պարապ 
շարժընթացային 
ռեժիմըռեժիմի 
fordulatszáma 
az alapjárati szintre csökken 

Արագացում 

 Սե
 

Բենզինային շարժիչի արագություն 

Երբ ճնշման հետևանքով շարժիչի  

աշխատանքը    դանդաղում է, և մեքենան  

անցնում է ազատ շարժընթացով ռեժիմի ն, ISG  
սկսում է աշխատել  բենզինային շարժիչով  

և վառելիքի ծախսը դադարում է: Երբ ազատ 

շարժընթացով ռեժիմը շարունակվում է,  
անհրաժեշտության դեպքում  

տրանսպորտային միջոցի արագությունը  

կարող է վերականգնվել  ցանկացած պահի:   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՑԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆ  

ԱՅԺՄ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ Է 

Դուք պատրաստվու՞մ եք մեկնել երկար  

ճանապարհորդության, թե պարզապես՝ կարճատև հանգստի:  
Դուք կտրել անցնելո՞ւ եք երկրի սահմանը, թե պարզապես  

ուղևորվելու եք քաղաքից քաղաք: Ուր էլ որ գնալու  

լինեք, SX4 S-CROSS-ը կուղեկցի Ձեզ և իր հարմարավետ ու  

պրակտիկ սրահով Ձեր ճանապարհորդությունը կդարձնի  

հաճելի և անմոռանալի:   
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Կապ 

Smartphone Linkage Display Audio-ն աշխատում է Apple CarPlay, Android AutoTM և  

MirrorLinkTM տեխնոլոգիաներով, այնպես որ Ձեր սմարթֆոնի  

օգնությամբ կարող եք այսուհետ օգտվել մի շարք հավելվածներից  

հենց մեքենայի 7-դյույմանոց մոնիթորի վրայից:  

Apple CarPlay-ի օգնությամբ Դուք կարող եք   օգտագործել Ձեր iPhone-ը և պատասխանել հեռախոսային զանգերին,  լսել  

Ձեր նախընտրած երաժշտությունը, ուղարկել և ստանալ կարճ հաղորդագրություններ:     

Apple CarPlay-ը հասանելի է հետևյալ հղման մեջ թվարկված երկրներում http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-

applecarplay   

 Հավելյալ տեղեկատվության և Apple CarPlay-ին համատեղելի iPhone-ի մոդելների ցանկին ծանոթանալու համար այցելե՛ք  

http://www.apple.com/ios/carplay/   
Android Car™-ը ստեղծվել է հենց վարելու համար: Այն թույլ է տալիս նվազագույնի հասցնել շեղող գործոնները  
մեքենավարման ընթացքում, իսկ վարելու գործընթացը դարձնում է էլ ավելի հաճելի  Google-ի այնպիսի  
ծառայությունների շնորհիվ, ինչպիսիք են  Google Maps-ը  և Google Play Music-ը:  Android Auto™  հավելվածը հնարավոր է  
բեռնել Google Play խանութից*: 
* Android Auto ™ հասանելի է հե տևյալ հղման մեջ նշված երկրներում` https://www.android.com/auto/faq/  

* Android 5.0 և ավելի թարմ տարբերակները համատեղելի են Android Car™-ի հետ 

https://support.google.com/androidauto/answer/6348019?hl=en&ref_topic=6140477 

* Google-ը, Android-ը, Google Play-ը  և Android Auto™-ն Google LLC-ի ապրանքային նշաններն են  

MirrorLink™-ն արտացոլում է Ձեր սմարթֆոնի մի շարք   հավելվածները ավտոմեքենայի սենսորային էկրանին և  հնարավորություն է տալ      իս   

Ձեզ օգտվել հեռախոսի մի շարք գործառույթներից. 

* MirrorLink™-ը համատեղելի է հետևյալ հղման մեջ նշված սմարթֆոնների հետ`   
https://mirrorlink.com/phones 

 

Բազմաֆունկցիոնալ մոնիթոր   
Կենտրոնում տեղադրված մոնիթորը թույլ է տալիս հեշտությամբ կարդալ  
կարևոր տեղեկատվությունը, տեսնել  4WD ռեժիմի ցուցիչը (միայն 4WD  
մոդելների համար): 
Փոխանցման ցուցիչի օգնությամբ, Դուք ցանկացած պահի կարող եք անցում  
կատարել ցանկալի մոմենտի,  ինչի շնորհիվ հնարավոր կլինի խնայել  
վառելիքը:  

 

Ձանային համակարգ 
Ունի ռադիոյի, MP3-ի գործառույթներ, USB-ի օգնությամբ միանալու  
հնարավորություն, Bluetooth: Հնարավորություն է տալիս լսել երաժշտություն  
և պատասխանել զանգերին բարձրախոսով: Բոլոր միացումները կարելի է  
կատարել ղեկի վրայից: 

* Bluetooth®-ը Bluetooth SIG, Inc.-ի գրանցված ապրանք անիշն է  

 
Հակադարձ դիմացի և հետևի ռադար (GLX) 

Հետընթաց շարժման ընթացքում թափարգելին ներկառուցված  
ուլտրաձայնային սենսորները  հայտնաբերում են մեքենայի ճանապարհին  
գտնվող օբյեկտները: Վարորդը կարող է դա տեսնել մոնիթորին, ինչպես նաև   
լսել նախազգուշացնող ազդանշանները:   

 
Ավտոմատ մաքրիչներ և ավտոմատ լուսավորություն  

Մաքրիչները միանում են ավտոմատ կերպով, երբ համակարգը  
հայտնաբերում է անձրևի կաթիլներ: Մաքրման արագությունը  
կարգավորվում է՝ հաշվի առնելով անձրևի ուժգնությունը և մեքենայի  
արագությունը: Հետևի լուսարձակների միացումն ու անջատումը  
պայմանավորված է արտաքին լուսավորության ինտենսիվությամբ:   

Երկկողմանի ավտոմատ օդափոխիչ  

Օդափոխության համակարգը ստեղծված է վարորդին հնարավորինս հաճելի   

ուղևորություն պարգևելու նպատակով: Վարորդն ինքը կարող է սահմանել ցանկալի   

ջերմաստիճանը:  

 

Անջատիչ կոճակի գործարկման համակարգ (GL+ և GLX) 

SX4 S-CROSS-ի դռները բացելու և փակելու համար պարզապես  
հեռակառավարման վահանակը պահեք Ձեզ մոտ:

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 3 

5 

6 7 

4 
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http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
http://www.apple.com/ios/carplay/
http://www.android.com/auto/faq/
http://www.android.com/auto/faq/


 
 

 

 
 

1 Նա վերցնում է ամեն ինչ 

Հինգ ուղևորով ավտոմեքենայում կա նաև ուղեբեռի 430 լիտրանոց  

տարածք, որը կարելի է օգտագործել՝ հարմարեցնելով, երկարեցնելով և  

տարբեր կերպով ծալելով 60:40 բաժանմամբ ետևի նստատեղերի  

թիկնակները: Յուրաքանչյուր մոդելի բեռնախցիկը ավելի ճկուն է՝  

բազմաֆունկցիոնալ բեռնախցիկի շնորհիվ։  

 

2 Հիանալի տեսարան 

Արտաքին հայելիները տեղադրված են այնպես, որ վարորդի տեսադաշտը  

հնարավորինս լայն լինի։  

 

3 Ամեն ինչ աչքի համար 
Ներկառուցված լուսավորության շնորհիվ վարորդի և ուղևորի  
հայելիները կարող են օգտագործվել մթության մեջ։  

 

4 Հարմարավետության գոտի 
Առջևի կենտրոնի բազկաթոռը սահում է, այնպես որ կարող եք  
հեշտությամբ տեղադրել այն առավել հարմարավետ դիրքում: Ներքևում  
տեղադրված վահանակն ունի ներկառուցված USB միակցիչ: 

5 Բարձրակարգ ճանապարհորդություն  
Ծալովի արմնկակալն անգամ ավելի մեծ հարմարավետություն է  
ստեղծում ճանապարհային երթևեկության համար: Ներկառուցված  
տակդիրները կարող են օգտագործվել երկու ուղևորի կողմից:  

 

6 Ուշագրավ մանրամասներ 

Առջևի ուղևորի նստատեղի ետևի գրպանը հարմար է քարտեզներ, թերթեր և գրքեր  

պահելու համար: 

 

7 Խելացի մանրուքներ 
Ուղեբեռի խցիկում կա 12-վոլտանոց հաստատուն հոսանքի միակցիչ,  
ինչպես նաև ուղեբեռի կայուն փոխադրումն ապհովելու համար  
նախատեսված կեռիկներ: 
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Վերջապես Դուք կարող  եք իրականությ ուն դարձնել  Ձեր ամենամեծ ծրագրերը, անգամ երբ ավտոմեքենայ ում  կա 4 ուղևոր: 430 լ  ծավալ ով 
բեռնախցիկը հնարավորությ ուն է տալ իս առանց դժվարությ ան տեղափոխել  ցանկացած իր` լ ինեն դրանք սպորտայ ին սարքավորումներ թե 
ընտանեկան հանգստի համար նախատեսված իրեր:  

* Բեռնախցիկի տարողունակությ ունը համապատասխանում է Գերմանական ավտոմոբիլայ ին ասոցիոցիայ ի (VDA) կողմից նշված 
չափանիշներին: 

ՏԱՐՈՂՈւՆԱԿ ԲԵՌՆԱԽՑԻԿ 
22 

Վստահելի ուղեկցի հետ կարող եք լիարժեք հանգիստլինել,  
քանի որ Դուք գիտեք,  որ նա կհոգա Ձեր մասին: SX4 S-CROSS-ը  
մշտապես օգնում և պաշտպանում է Ձեզ: Մեքենայի  
անվտանգության համակարգերը նախազգուշացնում են արտակարգ  
իրավիճակների մասին, օգնում են խուսաբել բախումներից, իսկ  
պաշտպանական համակարգ  օգնում է նվազագույնի հասցնել  
բախման հետևանաքները:    

ՉԱՓԱԶԱՆՑ   ԱՆՎՏԱՆԳ  
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RADAR ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԱՐԳԵԼԱԿԱՅԻՆ ՕԳՆԱԿԱՆ 

Վարելիս SX4-ի S-CROSS ալիքի միլիմետրային երկարությամբ ռադարը հայտնաբերում է առջևի  
մեքենան։ Բախման վտանգի դեպքում, կախված իրավիճակից, մեքենան կարող է արձագանքել  
հետևյալ  եղանակներով. 

 

1. Նախազգուշացում  

Համակարգը հայտնաբերում է առջևում գտնվող  
տրանսպորտային միջոցը և նախազգուշացնում է  
վարորդին : 

 

 

ՀԱՐՄԱՐՎՈՂ ՏԵՄՊ 

Այն օգտագործում է ռադարը՝ մեքենայի հեռավորությունը նախապես չափելու համար և  
ինքնաբերաբար դանդաղեցնելով կամ արագացնելով՝ պահպանում է դիտարկման համար սահմանված  
հեռավորությունը:  

 

1. Մշտական արագություն  

SX4 S-CROSS-ը պահպանում է նախապես սահմանված արագությունը, եթե դիմացի տրանսպորտային միջոցը գտնվում 
է համապատասխան հեռավորության վրա:    

 Բախումից մոտավորապես 3 վայրկյան առաջ (կախված  

 արագությունից)
 
Ճանապարհային անշարժ խոչընդոտների դեպքում համակարգն աշխատում է 5-80 կմ/ժամ  
դիտահորիզոնի շրջանակներում: Շարժական խոչընդոտների դեպքում համակարգ ն  
աշխատում է 5 կմ/ժամ-ից բարձր արագության պարագայում: 

 

2. Ավտոմատ արգելակային ազդանշան   

Բախման վտանգի դեպքում համակարգը  
թարթող լույսի օգնությամբ  
նախազգուշացնում է վարորդին: 

 
 

 
 
 
 

 
Բախումից մոտավորապես 2.2 վայրկյան   
առաջ  (կախված արագությունից) 

2. Դանդաղ 

Եթե առջևից ընթացող տրանսպորտային միջոցը դանդաղ է ընթանում, SX4 S-CROSS-ը ավտոմատ 
կերպով դանդաղում է և պահպանում անհրաժեշտ հեռավորությունը: 

Աշխատո ւմ է 5 կմ/ժամ-ից բարձր   
արագության դեպքում  

 

3. Արգելակման օժանդակ համակարգ  

Եթե բախման վտանգը մեծ է, և վարորդը ուժեղ  

սեղմում է արգելակման ոտնակը, 

համակարգը ավելացնում է արգելակային  

ուժը` այդպիսով խույս տալով բախումից  

կամ մեղմելով  բախման հետևանքները: 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Բախումից մոտավորապես  

1.2 վայրկյան առաջ  

(կախված արագությունից) 

3. Արագացում  

Եթե կողքից ընթացող ավտոմեքենանան գտնվում է երթևեկության գոտուց այն կողմ, իսկ առջևից  
ընթացող տրանսպորտային միջոցը գտնվում է համապատասխան հեռավորության վրա, SX4 S-CROSS-ն  
ավտոմատ կերպով արագանում է և շարունակում է ընթացքը սահմանված արագությամբ:  

Աշխատում է 5 կմ/ժամ-ից բարձր   
արագության դեպքում  

 
 

4. Ավտոմատ արգելակում  

Եթե համակարգը զգում է, որ բախումն  
անխուսափելի է, ավտոմատ կերպով  
արգելակու մ է` խուսափել ու համար  
բախումից կամ մեղմելու համար բախման  
հետևանքները: 

 
 
 
 

Բախումից մոտավորապես 1 

վայրկյան առաջ (կախված  

արագությունից)  

  

 

 
Վթարային արգելակման ազդանշան  

Եթե 55 կմ/ժամ արագության դեպքում վարորդն անսպասելի կերպով արգելակում է, վթարային արգելակման  

ազդանշանը ավտոմատ կերպով միանում է` նախազգուշացնելով բախման հնարավոր վտանգի մասին:   

 Ճանապարհային անշարժ խոչընդոտների դեպքում համակարգն աշխատում է 5-30  
կմ/ժամ դիտահորիզոնի շրջանակներում: Շարժական խոչընդոտների դեպքում  
համակարգն աշխատում է 5 կմ/ժամ-ից բարձր արագության  
պարագայում:  

 

 

 

1. Հանկարծակի արգելակում 55 կմ/ժամ-ից բարձր արագության դեպքում  

2. Վտանգի ազդանշանը անմիջապես միանում է  

3. Երբ արգելակման ոտնակի վրա ճնշումը նվազում է, վտանգի թարթող ազդանշանն անջատվում է  

 

 
100 կմ/ժամ 
սահմանել 
արագությունը 

 

80 կմ/ժամ               առջևի ամտոմեքենան      100 կմ/ժամ → 80 կմ/ժամ

 

80 կմ/ժ 

առջևի ամտոմեքենան 80 կմ/ժ → 100 կմ/ժ  սահմանված արագություն

 

 

  

 
 

  

Ուշադրություն  

■ Որոշ իրավիճակներում վթարային արգելակման ռադարը կարող է սխալ աշխատել: ■ Կախված խոչընդոտի  
տեսակից, եղանակային կամ ճանապարհային պայմաններից համակարգը հնարավոր է չկարողանա 
խուսափել բախումներից կամ չկարողանա մեղմել բախման հետևանքները: ■ Համակարգը կարող է  
չաշխատել, եթե վարորդը փորձի խույս տալ բախումից` օգտագործելով արագության ոտնակը կամ ղեկը:  ■ 
Վթարային արգելակման ռադարը որոշակի սահմանափակմամբ է ճանաչում ճանապարհային  
խոչընդոտները: Խնդրում ենք, ղեկին լինել զգոն և հույսը չդնել համակարգի վրա:   ■ Խնդրում ենք,  
ծանոթացեք օգտագործման գրքույկին, քանի որ այն պարունակում է անվտանգության վերաբերյալ  

կարևոր տեղեկատվություն: ■ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք Suzuki-ի Ձեր դիլլերին: 

Գործարկման պայմանները 

 

Գործարկման  պայմանները 

 

Գործարկման պայմանները 

 

Գործարկման պայմանները 
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Ուշադրություն 

 

  Ուշադրություն 

Ուշադրություն 

Ուշադրություն 
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ESP®* (կուրսային կայունության էլեկտրոնային 
ծրագիր) 

Եթե շրջադարձ կատարելիս տրանսպորտային միջոցը կորցնում է կայուն ընթացքը, 
կուրսային կայունության  էլեկտրոնային ծրագիրը (ESP® *) ավտոմատ կերպով 

օգնում է վարորդին վերականգնել  մեքենայի կառավարումը` ազդելով շարժիչի 

կառավարման և արգելակման համակարգերի վրա:

Պարագաներ 

 
Դռան  շ ե մայ ի ն  
հատված  

   

 
 

Բեռնախցիկի կողային պաշտպանիչներ  Բեռնախցիկի գորգեր և բաժանարարներ   

 

Օժանդակ համակարգ 
 Զառիթափ ճանապարհներին օժանդակ համակարգը վարորդին  
օգնում է և թույլ չի տալիս, որ մեքենան հետ սահի, երբ վարորդը  
տեղափոխում է ոտքը արգելակման  ոտնակից արագության  
ոտնակին:  

 

3 Բախման դեպքում  
SX4 S-CROSS-ն ապահովվում է լրացուցիչ պաշտպանությամբ.  
վարորդի և ուղևորների ֆիզիկական անվտանգություն առջևի և  
կողային անվտանգության բարձիկներ: 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Արգելակայի
ն ճնշում  
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Suzuki-ի արտոնագրած Total Effective Control Technology (TECT) 
Արտոնագրված թափքը վթարային բախման ժամանակ կլանում է էներգիան,  
որպեսզի պաշտպանի ոչ միայն մեքենայի ուղևորներին, այլև,  
անհրաժեշտության դեպքում, նաև հետիոտներին:

 

Պտտվող  
մոմենտի 
կրճատում  

 

Արգելակային  
ճնշում  
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    Տանիքի  ձող , տանիքի  խցիկ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Սպորտայ ի ն  ղ ե կ  և  փոխան ց ման  
գ լ խի կ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ալ յ ու մինե  
անիվներ

Սպորտայ ին  ոտնակներ  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Բախման ուղղություն  
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Անվտանգության բարձիկները ցուցադրվում են բաց վիճակում`միայն       

տեղեկատվության համար 
 

   Անվադողերի ճնշման համակարգ (TPMS) 

TPMS-ն ազդանշանի միջոցով նախազգուշացնում է վարորդին: Եթե 
անվադողերից որևէ մեկում ճնշումն ավելի քիչ է, համակարգը                                                              
կարգավորում է յուրաքանչյուր անվադողի ճնշումը` փականների մեջ 

ներկառուցված ցուցիչների միջոցով: 
 
 
 

 

4 

5 

Դռան շեմային հատված  

 

    Տանիքի ձող, տանիքի խցիկ   Սպորտային ոտնակներ  

խիկ Ալյումինե անիվներ   Սպորտային ղեկ և փոխանցման տուփ  

 



Գույներ

GL GL+ GLX ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Դռների քանակը 5 դուռ

Շարժիչ
Բենզին

1,4 l BoosterJet
Հրում 2WD ALLGRIP
ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ

Երկարություն (մմ) 4300
Լայնություն (մմ) 1785    
Բարձրություն (մմ) 1580 (1585 Տանիքի ձողեր)  
Անիվի հիմք (մմ) 2600    

Տրամաչափ
Առջևի (մմ) 1535    
Ետևի (մմ) 1505    

Ամենափոքր շրջադարձային շրջանի ռադիուսը (մ) 5,4
Ճանապարհային լուսավորություն (մմ) 180   
ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղերի քանակը (անձինք) 5

Ուղեբեռի տարածքի հնարավորությունները

Առավելագույն չափը (լիտր) 1 269
Ետևի նստատեղը ծալվում է (լիտր) 875
Ետևի նստատեղը ծալվում է (լիտր) 430
Ետևի նստատեղի մեջքը ունի 2-րդ դիրք (լիտր)                                                                                              440

Վառելիքի բաքի հզորություն․(լիտր)                        47
Շարժիչ

Տեսակներ K14D
Մխոցների քանակը 4    
Փականների քանակը 16    
տեղափոխման ծավալ (սմ 3)  1373    

Փոս x հարված (մմ) 73,0×82,0
Սեղմման հարաբերակցությունը 10,9
Առավելագույն էներգիա (կՎտ / արագություն) 95/5500
Առավելագույն շրջադարձի մոմենտ (Նմ / արագություն) 235/2000-3000
Ինյեկցիա Ուղիղ ինյեկցիա  
Փոխանցման տուփ

Տեսակներ 6MT

Անիվի աշխատանքը  

I 3,615
II 1,955
III 1,207
IV 0,886
V 0,738
VI 0,644
հակադարձ 3,481

Փոխանցման վերջնական հարաբերակցությունը 4,059
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

Ղեկի.կառավարումը    Ատամնավոր.անվի.փոխանցում  

Արգելակ
Առջև   Սառեցված.սկավառակի.արգելակ  
Ետև Արգելակման սկավառակներ

Վայրէջքի մեխանիզմ  Առջև Մակֆորսոն քուղավոր զսպանակով  
Ետև Torsion շասսի քուղավոր զսպանակով  

 Անվադողի չափը 215/60R16, 215/55R17
ՔԱՇԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ 

Սեփական քաշը (կգ) 1180 - 1220 1265 - 1285
Թույլատրելի ընդհանուր քաշը (կգ) 1785
ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԸ

Առավելագույն արագություն (կմ / ժամ) 190
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

Բնապահպանական չափանիշ Euro 6d
Հարմարություններ GL, GL+, GLX GL+, GLX

Վառելիքի սպառում (WLTP)
Քաղաք (լիտր / 100 կմ) 6,623 (M) 6,496 (A) 7,241 (M) 7,133 (A)
Ճամփեզր (լ / 100 կմ) 5,088 (M) 4,907 (A) 5,612 (M) 5,369 (A)
Համակցված (լ / 100 կմ) 5,859 (M) 5,637 (A) 6,392 (M) 6,17 (A)

Վառելիքի սպառում (NEDC)
Քաղաք (լիտր / 100 կմ) 5,3 (M) 5,2 (A) 5,4 (M) 5,5 (A)
Ճամփեզր (լ / 100 կմ) 4,3 (M) 4,2 (A) 4,6 (M) 4,5 (A)
Համակցված (լ / 100 կմ) 4,6 (M) 4,6 (A) 4,9 (M) 4,9 (A)

CO2-արտանետումներ (գ / կմ) (WLTP)
Քաղաք (գ/  կմ) 149,6 (M) 146,76 (A) 163,3 (M) 161,2 (A)

Ճամփեզր (գ/ կմ) 114,81 (M) 110,75 (A) 126,68 (M) 121,22 (A)

Համակցված (գ / կմ) 132,3 (M) 127,3 (A) 144,36 (M) 139,36 (A)

CO2-արտանետումներ (գ / կմ) (NEDC)
Քաղաք (գ/  կմ) 118,64 (M) 118,15 (A) 123,35 (M) 123,73 (A)

Ճամփեզր (լգ/  կմ) 97,82 (M) 95,77 (A) 104,38 (M) 102,45 (A)
Համակցված (գ / կմ) 105,48 (M) 104,01 (A) 111,35 (M) 110,27 (A)
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Վառելիք Բենզին
Շարժիչ 1,4 l BoosterJet

Հրում 2WD 2WD/ALLGRIP

Փոխանցման տուփ 6MT 6MT
Հարմարություններ GL GL+ GLX
Ղեկ և կառավարում

 
 

Բաց դռների նախազգուշացման ազդանշան S S S
Քիչ վառելիքի նախազգուշացում S S S         
Վառելիքի  փոփոխության նախազգուշացման ազդանշան S S S

Զուշացման ազդանշան. Լուսարձակների,բանալիի     S S S
ՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Էլեկտրական պատուհաններ
Առջև S S S

Ետև S S S

Կենտրոնական փական Վարորդի կողմը միացնելով            S S S
Կենտրոնական փական հեռակառավարմամբ Վտանգավոր ազդանշանային լույսեր S   S S     
Առանց բանալու մեկնարկ - S S
Օդորակիչ  ավտոմատ(երկակի գոտի) S S S
Ջեռուցում S S S

Խորը մաքրման ֆիլտր S S S

Աուդիո

Բարձրախոս x 4 S S S
Բարձրախոս x 2 - S S
Կենտրոնական բարձրախոս - - S
MP3 / WMA համատեղելի CD նվագարկիչ + Bluetooth®*6 S - -
Սմարթֆոնի անջատիչ: սենսորային էկրան + Bluetooth® * 6 +
Ետևի տեսախցիկ - S -

Սմարթֆոնի անջատիչ: սենսորային էկրան + Bluetooth® * 6 +
ետևի տեսախցիկ + NAV - - S

Շարժման․ռեժիմի․անջատիչներ 4․ռեժիմ - S(ALLGRIP) S(ALLGRIP)
Կռուիզ կոնտրոլ  S S S
Ադապտիվ կրուիզ կոնտրոլ (ACC) S S S
արագության սահմանափակում S S S
Նստատեղի․(երկու առջևի նստատեղ) - S S
Ետևի ջեռուցում - S S
ԻՆՏԵՐԻԵՐ

Լուսավորություն

Առջևի լապտերներ (2․դիրք) S - -
Առջևի լապտերներ (3․դիրք) - S S
Կենտրոնական խցիկի լուսավորություն(3․դիրք) S S S
 
Ոտնատեղի լուսավորություն (առջևի երկու նստատեղերի համար) - S S
Կենտրոնական ստորին վահանակի լուսավորություն S S S

Ծածկարաններ  
Կոսմետիկ .հայելի  S S S   
Այցեքար  ի  տեղտ            S S S
Ներկառուցված.լուսավորությամբ S S

Ապակի - S S

Ձեռնոցներ  
Ուղևորի կողմում S S S
2 հատ ետևում S S S

Բաժակ դնելու համար նախատեսված  
2 հատ դիմացում S S S
2 հատ ետևում - S S

Շշեր դնելու համար նախատեսված տեղեր       2 հատ առջևի մասում, ետևի մասում `2 հատ S S S
Վերին գործիքների վահանակ  S S
Պահման խցիկ ներքևի մասում S S S
լծակ Սև S S S
USB  Պահման խցիկ S S S
12 V ուղևորի խցիկի էլեկտրական միակցիչ Կենտրոնական բարձիկ S S S
Ոտքերը դնելու տեղ S S S  

Առջևի և ետևի դռների կտոր  
Կտոր S S S

Սինթետիկ-կաշվե ներդիրների - - S
Ներքին․դռների․բռնակներ Քրոմ S S S

Ապակի
Սև - - -

Մետաքսի արծաթ S S S

Դռան․բռնակ
Կտոր S S S

Սինթետիկ-կաշվե ներդիրների - - S

Վառելիք Բենզին
Շարժիչ 1,4 l BoosterJet

Հրում 2WD 2WD/ALLGRIP

Փոխանցման տուփ 6MT 6MT
Հարմարություններ GL GL+ GLX
ՆՍՏԱՏԵՂԵՐ

Առջևի նստատեղեր
Կարգավորելի.բարձրություն (վարորդի նստատեղ+ուղևորի նստատեղ) S S S
Նստատեղի թիկունքի հետևի գրպան (ուղևորի նստատեղ) S S S

Հետևի նստատեղեր
60:40 ետ գնացող մեջք                                                           S S S

Կարգավորվող.թիկնակ.(2.դիրք) - S S  

Նստատեղերի երեսպատում   
Կտորը S - -

Կտորով գործվածքներ - S S
Բնական կաշի+սինթետիկ կաշի -  -  S       

Արմնկակալ
Առջև S S S

Ետև - S S

ՈՒՂԵԲԵՌԻ ՄԱՍ  
Կախովի դարակ S S S

Բեռնախցիկի․միջնորմ  S S S  

Բեռնախցիկի կախիչներ
Զամբյուղների․կախիչ 1․հատ S S S
Կախովի․ցանց 2․հատ S S S

12 V Բեռնախցիկի էլեկտրական միակցիչ S S S
Բեռնախցիկում լուսավորում S S S
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ, Սեփականություն և շրջակա միջավայրի պաշտպանություն
SRS երկակի առջևի բարձիկներ S S S
Առջևի ուղևորի անվտանգության բարձիկ S S S
SRS-ի կողմնակի բարձիկներ         S  S S  
SRS անվտանգության  բարձիկներ S S S  
SRS ծնկի բարձիկ Վարորդի կողմում S S S

Ամրագոտիներ S
Ետևում՝ 3 բալանոց.ELR S S S

ISOFIX մանկական նստելատեղեր x 2 S S S
Երեխայի նստատեղի ամրացումը x 3 S S S
Երեխայից ետևի դռների կողպումը S S S
Դռան.մեջ.ներկառուցված.դարակ S S
ABS EBDl S S S

ESP®*7 (Էլեկտրոնային կայունության ծրագիր) S S S
Ռադիոտեղորոշիչ արտակարգ արգելակի դեպքում(RBS) S S S
 Վտանգի մասին նախազգուշացնող ավտոմատ սարք S S S
Hill Start Assist S S S
TPMS(Անվադողերի ճնշման վերահսկման համակարգ) S S S
Արգելակումլ S S S

Ավտոկայանատեղի  
Առջևում - - S

Ետևում - - S

DRL (Ցերեկային լույս) LED S S S
Գողությունը կանխող էլէկտրոնային սարք S S S
տագնապ S S S

Ազատորեն․պտտվող․կողպեքի․ներդիր S S
Start / Stop ավտոմատ համակարգ (կանգնեցնում և վերագործարկում է շարժիչը պարապ վիճակում) S S S
Հիբրիդ 48V 48V S S S

     

Վառելիք Բենզին
Շարժիչ 1,4 l BoosterJet

Հրում 2WD 2WD/ALLGRIP

Փոխանցման տուփ 6MT 6MT
Հարմարություններ GL GL+ GLX
ԿԱՍԵՑՈՒՄ

Անվադողեր անիվներ
215/60R16 + պողպատե անիվ   S - -
215/55R17 + ներկված ձգվող անիվներ - S -
215/55+ փայլեցված ձգվող անիվներ  - - S

Վնասված մասի վերանորոգման կոմպլեկտ   
ԱՐՏԱՔԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ
Էլեկտրական բացմամբ տանիք - - S
Առջևի․ամորտիզատորի․մաս Սև S S S

Ետևի և կողային .սպոյիլեր
Սև S - -

Արծաթագույն - S S

Տանիք
Սև S - -

Արծաթագույն - S S
Արտաքին․բռնակներ Մարմնագույն S S S
Բեռնախցիկի․դուռ Էլեկտրամագնիսական S S S
Պաշտպանիչ․ցանց Քրոմ S S S
Պատուհանների․․եզր Քրոմ - S S
ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ
Լուսարձակներ   LED բազմաշերտ ռեֆլեկտոր (ցածր ճառագայթ և բարձր ճառագայթ) S S S   
Լուսարձակների․կարգավորում Ավտոմատ   S S S     
Լուսավորության․ավտոմատ․կառավարում S S S

Հակամառախուղային լուսարձակներ
Առջևում S S S

Ետևում S S S

Ետևի լույսերը LED S S S
Կանաչ երանգավորված պատուհաններ S S S  
Գունավոր ապակեպատում              Ետևի կողային պատուհաններ + ետևի եռանկյունաձև պատուհաններ 

+ետևի․ապակի - S S

Մաքրիչներ
Առջև ՝ 2 մակարդակ (դանդաղ, արագ) + կարգավորելի ընդհատվող մաքրում 
+ լվացում S S S

Ետևի՝․1․քայլ+ընդհատվող․սրբում+լվցում   
Ավտոմատ մաքրիչ S S S
Ետևի ապակու չորացում S S S  

Արտաքին հայելիներ

Երանգավոր  S S S     
Էլեկտրական կարգավորվող S S S  
Էլեկտրական ծալվող - S S
Ջեռուցմամբ - S S
Շրջադարձային ազդանշան - S S

Ցերեկային / գիշերային ներսի հայելու  դեպի ետ դիտում
 ետևի տեսարան Ավտոմատ մթնեցում S S S

Ղեկանիվ  
  Պլաստիկ S - -

Կաշի - S S

Ձայնային․համակարգի,միակցիչ S S S  
Կրուիզ-կոնտրոլ S S S
Արագության կառավարում S S
Բարձր կապի․միացում S S S  

Ղեկ S S S

Ներկառուցված ինֆորմացիոն   
դիսփլեյ

Թվային ժամացույց S S S
Արտաքին ջերմաստիճանի ցուցադրում S S S
Սպառման ցուցադրում (ընթացիկ/միջին) S S S
Միջին արագությունը S S S
Հեռավորությունը մղոններով (կմ) S S S
Դիսփլեյ էկրան S S S
Փոխանցման տուփ (MT) S S S
Ինդիկատորի․ճնշման․ցուցիչ  S S S       
Վարորդական ռեժիմ(ALLGRIP) - S(ALLGRIP) S(ALLGRIP)
Նստատեղերի գոտու նախազգուշացման ազդանշան (վարորդի ) S S S
Նստատեղերի գոտու նախազգուշացման ազդանշան (ուղեւորի) S S S
Նստատեղերի գոտու նախազգուշացման ազդանշան (ետևի նստատեղ) S S S

Առջևում S S S

S

S

Իրերի պահման խցիկ S S S

S

S

S S S

S S S

տեղեր



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

«Սուզուկին կենսակերպ է» կարգախոսն արտահայտում է մեր ապրանքանիշի էությունը, քանի որ մենք նախագծում ենք մեր բոլոր ավտոմեքենաները, մոտոցիկլները  
և ծովային շարժիչները` մեր հաճախորդների առօրյան ավելի գեղեցիկ դարձնելու նպատակով: 

 

 
 
 
 

 

 

 


	Նրա հետ կարող եք հասնել մինչև աշխարհի ծայրը
	Թող Ձեր ինտուիցիան առաջնորդի Ձեզ: Նոր SX4 S-CROSS-ը արկածախնդրության կատարյալ ուղեկից է  ցանկացած պահի և ցանկացած վայրում՝ անսահմանափակ հնարավորություններով։ Հողի վրա մեքենա վարելը նույնքան հաճելի է, որքան ասֆալտի վրա։ Նոր սերնդի շարժիչն ապահովում է վ...
	ՊԱՏՐԱՍՏ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԻՆ
	SX4 S-CROSS-ը ունիվերսալ  ավտոմեքենա է և լիովին համապատասխանում է ժամանակակից կյանքի պահանջներին: Իր ֆունկցիոնալ լուծումների, հարմարավետ սրահի և ամենագնացին հատուկ ոճի շնորհիվ այն առանձնանում է մեծ քաղաքների աղմուկի և անցուդարձի մեջ:  SX4 S-CROSS-ը վս...

	ԱՆԶՈՒԳԱԿԱՆ ՏԵՍՔ
	4  ՀԱՂԹԱՆԱԿ ԲՈԼՈՐ ԱՌՈՒՄՆԵՐՈՎ
	5 ՏԵՍԱԿԱՆԻ ՈՒ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆԻ ԲԱՐՁՐԱԿԱՐԳ ՀԱՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
	6 17 դյույմ փայլուն ձուլածո անիվներ (GLX)

	1  ԸՆԿԵՐԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ                                         SX4 S-CROSS-ը հնարավորություն է տալիս հարմարեցնել նույնիսկ ներքին ջերմաստիճանը: Ավտոմատ կլիմատ-կոնտրոլի միջոցով վարորդը և առջևի ուղևորը կարող են ինքնուրույն կարգավորել ջերմաստիճանը:
	2  ՄԻՇՏ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՏԵՄՊՈՎ                                                Արագության սահմանափակիչը թույլ չի տալիս, որ մեքենան գերազանցի վարորդի կողմից սահմանված առավելագույն արագությունը:
	5  ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ                                     Նստատեղերի տաքացվող բարձիկներն ու թիկնակները թույլ են տալիս, որ վարորդն ու դիմացի ուղևորը լիարժեք վայելեն ուղևորությունը:
	3  ԱՄԵՆ ԻՆՉ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է                                                                  Կարգավորվող բարձրություն և առանցքային ղեկ`առավելագույն հարմարավետ նստատեղի համար:
	6 ՊԵՏՔ Է ԿԵՆՏՐՈՆԱՆԱԼ ՄԻԱՅՆ ՎԱՐԵԼՈՒ ՎՐԱ                 Անձրևի կաթիլներ հայտնաբերելու դեպքում հողմապակու մաքրիչներն ինքնաբերաբար սկսում են աշխատել, նրանց արագությունը կարգավորվում է անձրևի ինտենսիվությամբ:
	4 ԱՄԵՆ ԻՆՉ ՄԵԿ ՏԵՂՈւՄ                                       Բազմաֆունկցիոնալ մոնիթորին արտացոլվում են ամենակարևոր տվյալները՝ էներգիայի օգտագործման ցուցիչը, հեռավորությունը
	7 Սենսորային աուդիո համակարգ                   Մուտքագրեք ուղևորության հասցեն և վայելեք ճանապարհորդության յուրաքանչյուր պահը:
	ԱՐԴՅՈւՆԱՎԵՏՈւԹՅՈւՆ ԱՄԵՆ ԳՆՈՎ
	SX4 S-CROSS-ի ղեկին Դուք կունենանք աննկարագրելի զգացողություններ: Ցանկացած իրավիճակում կարող եք վստահել  այս լեգենդար ամենագնացի հնարավորություններին: Այս ճկուն և միևնույն ժամանակ չափազանց խնայող մեքենան Ձեզ կուղեկցի ցանկացած իրավիճակում և կպարգևի բազ...
	Ավտո
	Ապահովում է վառելիքի քիչ սպառում ճանապարհային միջին պայմաններում: Համակարգը լիարժեք
	շարժաբերների է փոխակերպվում միայն այն դեպքում, երբ սկսում է սայթաքել:
	3 Պտտվող մոմենտ
	Պտտվող մոմենտ
	Հզորություն
	ISG սպասման ռեժիմ
	6 աստիճանի մեխանիկական փոխանցման տուփ
	Hybrid 48V


	ՅՈւՐԱՔԱՆՉՅՈւՐ ՑԱՆԿՈւԹՅՈւՆ
	ԱՅԺՄ ԻՐԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ Է
	Դուք պատրաստվու՞մ եք մեկնել երկար ճանապարհորդության, թե պարզապես՝ կարճատև հանգստի: Դուք կտրել անցնելո՞ւ եք երկրի սահմանը, թե պարզապես ուղևորվելու եք քաղաքից քաղաք: Ուր էլ որ գնալու լինեք, SX4 S-CROSS-ը կուղեկցի Ձեզ և իր հարմարավետ ու պրակտիկ սրահով Ձե...
	Կապ
	Բազմաֆունկցիոնալ մոնիթոր
	Ձայնային համակարգ
	Հակադարձ դիմացի և հետևի ռադար (GLX)
	Ավտոմատ մաքրիչներ և ավտոմատ լուսավորություն
	Երկկողմանի ավտոմատ օդափոխիչ
	1 Նա վերցնում է ամեն ինչ
	2 Հիանալի տեսարան
	3 Ամեն ինչ աչքի համար
	4 Հարմարավետության գոտի
	6 Ուշագրավ մանրամասներ
	7 Խելացի մանրուքներ
	1. Նախազգուշացում
	1. Մշտական արագություն
	2.  Դանդաղ
	3. Արգելակման օժանդակ համակարգ
	Եթե բախման վտանգը մեծ է և վարորդը ուժեղ սեղմում է արգելակման ոտնակը, համակարգը ավելացնում է արգելակային ուժը` այդպիսով խույս տալով բախումից կամ մեղմելով բախման հետևանքները:
	3.  Արագացում
	4. Ավտոմատ արգելակում

	Վթարային արգելակման ազդանշան
	ESP®* (կուրսային կայունության էլեկտրոնային ծրագիր)

	Եթե շրջադարձ կատարելիս տրանսպորտային միջոցը կորցնում է կայուն ընթացքը, կուրսային կայունության  էլեկտրոնային ծրագիրը (ESP® *) ավտոմատ կերպով օգնում է վարորդին վերականգնել  մեքենայի կառավարումը` ազդելով շարժիչի կառավարման և արգելակման համակարգերի վրա: Պ...
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	Անվադողերի ճնշման համակարգ (TPMS)
	TPMS-ն ազդանշանի միջոցով նախազգուշացնում է վարորդին: Եթե անվադողերից որևէ մեկում ճնշումն ավելի քիչ է, համակարգը                                                              կարգավորում է յուրաքանչյուր անվադողի ճնշումը` փականների մեջ ներկառուցված ցուցի...

