2017 SUZUKI MOTORSYKLER

FØRSTEKLASSES INGENIØRKUNST KOMPROMISSLØS KVALITETSKONTROLL
Avansert teknologi, kunnskap og håndverk
Hemmeligheten bak Suzukis kvalitet er kombinasjonen av avansert teknologi
og dyktige håndverkere. Suzuki motorsykler skapes gjennom endeløse timer
med testing og kompromissløs kvalitetskontroll av dedikerte ingeniører med
uovertruffen entusiasme og fagkunnskap.

Motorcycle Technical Center

2

Water resistant test

Wind tunnet test

Hill climb test

Dropping test

Stone paved road test

VÅR SKAPERGLEDE GIR
KRAFT TIL DIN SUZUKI
Fullpakket med avanserte detaljer
I løpet av fabrikkens 107 år lange historie, hvorav 64 år har gått
med til å produsere motorsykler, har vi alltid bestrebet oss på å
levere modeller fullpakket med avanserte detaljer. Vi har tro på
at vår lidenskap og entusiasme gir spenning og kjøreglede for
deg. Vår stolthet ligger i håndverket slik at du skal bli en stolt
Suzuki-eier.
Varemerket “
” er anerkjent over hele verden som et merke
som leverer produkter av høy kvalitet, som står for pålitelighet
og originalitet. Suzuki står bak dette globale symbolet, og vi
skal jobbe målrettet med å opprettholde denne tilliten også
i fremtiden gjennom å fortsette med å skape produkter
stappfulle av solide, avanserte detaljer.

Final inspection

Engine assembly

Welding of Frame

Assembly

Engine inspection

Final inspection
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SUZUKI-HISTORIEN
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History progressed with customers worldwide.

1909

1952

1958

1962

1965

Michio Suzuki åpner Suzuki Loom Works i
den lille kystlandsbyen Hamamatsu, Shizuoka
Prefecture, Japan. Den nye fabrikken
produserer vevstoler til Japans massive
bomullsindustri og Michios intensjon er enkel:
å bygge bedre, mer ergonomiske vevstoler enn
noe annet som er tilgjengelig.

Suzuki bygger sin første motoriserte sykkel «Power Free». Den er ment å være billig og enkel
å vedlikeholde og har en 36cc, totaktsmotor
innebygget i rammen på en vanlig sykkel. Power
Free’s unike doble tannhjulgirsystem lar førere
bruke pedalene med eller uten hjelp fra motoren
eller kjøre kun med motorkraft.

Den nå berømte Suzuki «S» gjør sin debut.

Verdensmestere! Den østtyske føreren Ernst
Degner tar Suzukis første TT-seier ved å vinne
50cc-racet. Han vinner VM i 50cc-klassen
samme år og Suzuki får sin første VM-tittel.
Ytterligere fem VM-titler i 50cc-klassen følger i
løpet av de neste seks årene.

Hugh Anderson vinner sin fjerde VMtittel, denne gangen i 125cc-klassen. Den
sensasjonelle T20 Super Six setter Suzuki på
det internasjonale motorsykkelkartet. Med en
250cc, totaktsmotor med 6-trinns girkasse
og en toppfart på 160 km/t blir T20 en stor
salgssuksess.
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Suzuki lanserte en oppdatert versjon av
G SX- R 7 5 0 i 1 9 9 6 . D e t t e e r G SX- R 7 5 0 modellen som ble vendepunktet med en
ny twin-spar ramme i stedet for den doble
understellsrammen. GP-maskinen RGV-Γ,
med grunnleggende dimensjoner og kortere
hjulavstand, genererte myk kjøring med en
overraskende lav tørrvekt på 179 kg.

Suzuki forbløffer på nytt med lanseringen
av GSX1300R Hayabusa. Den ultimate
1298cc væskeavkjølte, 4-sylindrede DOHCrekkemotoren på Hayabusa ble selve
innbegrepet på kompromissløs teknikk.
Hayabusas mest banebrytende egenskaper var
aerodynamisk design og den overlegne balansen
mellom motorytelse og kjøreegenskaper på
veien.

Kenny Roberts Jr. vinner Malaysia GP to år på
rad i sesongens 2. runde. Med totalt fire seire
blir Roberts Jr. verdensmester i GP500, noe
som for Suzuki er den sjette VM-tittelen, og
den første på syv år.

Et uforglemmelig år med lanseringen av den
ultimate sportssykkelen - Suzuki GSX-R1000.
Det nyeste tilskuddet i GSX-R familien fikk
en like heftig mottakelse som da den første
modellen ble lansert i 1985, og skrev seg inn
i historiebøkene med hensyn til ytelse, vekt,
kjøreegenskaper og styling. Den ble snart en
vinner på racerbanen og på prisutdelinger over
hele verden.

Suzuki setter ny standard for sportssykler
nok en gang, nå med lanseringen av 2005
GSX-R1000. Den gikk rett til topps i superbikeverdenen. GSX-R1000 vinner en rekke
Superbike-titler, inkludert World Superbike
Championship i 2005. Årsakene til Suzuki GSXR1000-sykkelens dominans er enkel. Meget
gode kjøreegenskaper og ergonomi, radikal
styling og full kraft.
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Joel Robert beholder VM-tittelen i motocross
i 250cc-klassen. Roger De Coster blir den
første VM-vinneren i motocross i 500ccklassen med sin Suzuki RN71.

Barry Sheene vinner sin, og Suzukis, første
VM-tittel i 500cc-klassen med RG500. Den
legendariske motorsykkelen tok de seks første
plassene i mesterskapet.

Marco Lucchinelli fra Italia vinner VM- tittelen
i 500cc-klassen med RG500. Suzuki forbløffer
motorsykkelverdenen med sin futuristiske
GSX1100S Katana. Motorsykkelens heftige
styling og overlegne ytelse gjør den til en stor
salgssuksess.

Motorsykkelen som vil endre motorsykkelverdenen lanseres. Suzukis GSX-R750 vil for
alltid bli husket som den første ekte race
replica-maskinen. Med 100 hk og en vekt
på 176 kg skapte den en helt ny kategori for
motorsykler med høy ytelse.

Kevin Schwantz vinner VM-tittelen i 500ccklassen med RGV-γ500 og sikrer dermed
at han for alltid vil bli husket blant de aller
største.

I mellomtiden blir GS750 lansert. Dette er
Suzukis første store 4-sylindrede motorsykkel.

GSX-R750 oppnådde 1.- og 2. plass under
debuten i World Endurance Championship - Le
Mans 24-timersløpet.

2008

2009

2012

2013

2016

Suzuki B-King, en brutal muskelsykkel med
karakter, ble først vist som konseptmodell
i 2001. Suzuki lanserer verdens første
produksjonsmodell av en motocross-sykkel
med drivstoffinnsprøytning - RM-Z450. Samme
år lanserer Suzuki de nye GSX-R600 og 750
modellene - de intelligente sportssyklene.
Suzuki lanserer 2. generasjon Hayabusa 1300.

Den helt nye GSX-R1000 lanseres. I USA vant
Rockstar Makita Suzukis Mat Mladin sitt syvende
AMA Superbike Championship med GSX-R1000.

GSX-R serien når 1 million produserte enheter.
Siden lanseringen i 1985 har navnet GSX-R vært
synonymt med sportssykler med høy ytelse.
Suzuki lanserte 2. generasjon V-Strom 650ABS.
V-Strom 650 har alltid vært den mestselgende
modellen i sin klasse helt siden den ble lansert
i 2004. For å oppnå enda bedre ytelse og
kjørekomfort har motoren – en 645cc V-Twin
- forbedret ytelse ved lavt-til-middels turtall
i tillegg til bedre drivstofføkonomi og lavere
utslipp.

Suzuki Endurance Racing Team (SERT) tar sitt
fjerde Endurance World Championship på rad
og sin 13. tittel totalt.

Den splitter nye GSX-R1000/R, Suzukis
flaggskip modell lanseres. I tillegg kommer
V-Strom 1000/XT, V-Strom 650/XT, GSX-S750,
BURGMAN 400 etc. Totalt 9 nye modeller
introduseres.
Team SUZUKI ECSTAR, Maverick Viñales vinner
British Grand Prix med GSX-RR i sin andre
sesong etter comebacket.
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SUZUKI TEKNOLOGIEN STÅR BAK/I HVER ENESTE DETALJ
TEKNOLOGI
Suzukis motorsykler gir deg masse
avansert teknologi, som ikke bare
leverer høy ytelse, spenning og
kjøreglede, men også førsteklasses
komfort og praktiske egenskaper
for hverdagspendling. I sum
betyr dette en enda bedre
kjøreopplevelse.

SR-VVT

Broad Power System
SET-A

Broad Power
SR-VVT

SET-A

S-TFI

System

S-TFI

Broad Power
System

Suzuki Racing VVT, Suzuki Eksos Tuning Alpha
og Top feed dyser, dette i kombinasjon gjør at
motoren har ett bredt effekt register, både på
lave og høye turtall.

Ride by Wire

Ride By Wire

Gass spjeld er styrt av en elektrisk motor som
er montert på spjeldhuset, denne er igjen
styrt av ett gass potmeter, dette for
da signaler fra gas holken via vanlige vire.
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S-DSI

S-DSI

Suzuki Dual Stage Intake, her er fordelene
det at de har forskjellige lengder på 2
innsugstrakter, men i tillegg har de en
spalte i bunnen som er åpen, dette gjør
at det blir bedre effekt og bunndrag og
er vekt sparende i forhold til tidligere
modeller med doble gass spjeld.

SR-VVT

SR-VVT

Suzuki Racing Variabel ventil timing, er
utviklet for MotoGP, dette er enklere, lettere
og stabilt i forhold til andre konkurrenter
sitt system. Sentrifugalsystemet er bygget
inn i innsugs kamakselen register drev, med
trykkplater, bakplate med utfresing til 12
stålkuler, som da slynges ut ved høyere
turtall for å maksimere effekten på toppen
av turtallsregisteret. Utslag ved 10000 omdr,
og endrer kamakselen ca 8 grader.

SDTV - Suzuki
Dual Throttle
Valve system
Suzukis digitale system for bensininnsprøytning.
I SDTV systemet er hvert spjeldhus utstyrt
med to ventiler, en primærventil som styres
av gasspådraget og en sekundærventil som
styres av motorsykkelens ECM basert på
motorturtall, girvalg og primærventilens posisjon.
Sekundærventilen åpner og lukker seg for
å sikre den ideelle luftgjennomstrømningen
og høy forbrenningseffekt og dette gir lineær
gassrespons, økt dreiemoment på lavt og høyt
turtall, samt høy forbrenning.

SET-A

SET-A

Suzuki eksos (tuning). Dette er en ekstra
eksos ventil som er i tillegg til den vanlige
som er kjent fra tidligere. Denne er montert
i mellom grenrør , denne er stengt fra
bunn av effekt registeret til midt på effekt
registeret, dette for å beholde bunndraget
optimalt. Den åpner ved midt av effekt
registeret og opp, da det oppstår mottrykk
i grenrør. Dette gjør da slike at maksimal
effekt på topp registeret oppnås.

SCEM
SCEM sylinderbelegg. Suzuki Composite
Electrochemical Material (SCEM) er
Suzukis eget nikkel-silikon-karbidbelegg
som stammer fra vår erfaring på
racingbanen. SCEM-belagte sylindre gir
raskere varmeoverføring og mindre klaring
mellom stempel og sylinder. Dette gir igjen
førsteklasses holdbarhet og ripesikkerhet.

SET
Suzuki Exhaust Tuning (SET) bruker servostyrt
ventil til å begrense trykket og tilpasse
eksosanlegget til motorturtallet. Ved lavt
turtall lukkes ventilen, øker trykket og
forbedrer dreiemomentet. Ventilen åpner
seg progressivt mens motorhastigheten
øker, reduserer trykket og øker effekten
ved middels og høyt turtall.

S-DMS
Suzuki Drive Mode Selector (S-DMS)-systemet
lar føreren velge en av tre mappinger for
bensininnsprøytning og tenning (to mappinger for
GSX-R750/600), samt justere kraftoverføringen for
å passe til personlige preferanser ved forskjellige
kjøresituasjoner; eksempelvis forskjellige racingbaner
eller krappe, svingete veier. Man velger de forskjellige
moduser ved hjelp av en bryter på styret, og den
valgte modus vises på høyre side av turtelleren.
Funksjonen hjelper føreren med å få optimal ytelse
i et større spekter av kjøresituasjoner. *Teknologien
benyttes på GSX-R1000, 750, 600 og Hayabusa.

S-TFI

S-TFI

Suzuki Top Feed injectors er montert i toppen av
luftfilterboksen, direkte over hvert spjeld hus, disse
aktiveres også ved høyere turtall. Disse er montert
på denne måten, for å oppnå høyest mulig effekt
og gassrespons.

Low RPM
Assist
Low RPM Assist/Igangsettings assistanse er
en ISC-mekanisme som øker turtallet noe
ved igangsetting og ved kjøring på lavt turtall.
Mekanismen hjelper motoren slik at den gir
mykere start og jevnere kjøring i lav fart.

Motion Track

SCAS
Suzuki Clutch Assist System – en momentbegrensende clutch - gjør nedgiringen mer
smidig og hjelper føreren med å beholde
kontrollen ved retardasjon. Kammer
innebygd i clutchnavet reduserer presset
på clutchlamellene under retardasjon ved
å presse mot trykkplaten og la lamellene
bevege seg i kontrollert hastighet.

Bi-directional
Quick Shift System

Bi-Directional
Quick Shift
System

Systemet kutter motoreffekten i 50 til 75
millisekunder, som fjerner belastningen
på girkassen som gjør at du får et girskift
uten bruk av clutch og innvirkninger på
akselerasjonen. For raskere opp og ned
giring uten bruk av clutch.

Brake System

Motion Track
Brake System

Ved å installere en IMU og kombinere
motorsykkelens vinkel med farten på forog bakhjul, har vi gjort det mulig å aktivere
ABS selv når motorsykkelen skråner mot
en av sidene.

Blokkeringsfrie
bremser
Elektrisk styrte blokkeringsfrie bremser
(ABS) som produserer stabil bremsekraft
under ulike veiforhold. Systemet bidrar til
å unngå hjullåsing når det er en plutselig
endring i veibanen under bremsing eller når
en bremser veldig hardt. Systemet overvåker
hjulhastigheten 50 ganger pr runde og
tilpasser bremsekraft til tilgjengelig grep.

Motion Track
TCS

Motion Track
TCS (Traction

Control System)

Suzukis avanserte Motion Track TCS tillater
føreren å velge ulike nivåer av Traction
Control, avhengig av forholdene på veibanen,
samt førerens erfaring og preferanse.

Traction
Control
System
Overvåker kontinuerlig farten på for- og
bakhjul, gasshåndtakets sensor, startknapp
og girsensor og reduserer raskt motorkraften
når hjulspinn oppdages. På denne måten kan
føreren nyte langdistansekjøring uten stress
og trøtthet.

Launch Control
System

Launch
Control
System

Launch control systemet gjør det lettere
for en fører å få en god start på banen ved
å automatisk begrense motoren turtall og
optimalisere dreiemoment. føreren holder
gassen helt åpen og konsentrerer seg om
clutchen.

* Avhengig av veibanens forhold, kan bremselengde for et ABSutstyrt kjøretøy være lenger enn for et kjøretøy som ikke er
utstyrt med ABS. ABS kan ikke hindre hjulskrens forårsaket av
bremsing i svinger. Kjør forsiktig og stol ikke altfor mye på ABS.

Forenklet
startsystem
På en vanlig mc må føreren holde
startknappen inne for å starte. Med
Suzukis forenklede startsystem
trengs det bare et enkelt trykk
- så er motoren i gang.

SRAD – Ram
Air System
Suzuki Ram Air-Direct luftinntak er plassert
midt på frontkåpen – og plasseringen gir
et optimalt luftinntak. Dette gir igjen bedre
luftgjennomstrømning for økt effekt ved
høyt turtall.

SAIS
Suzuki Advanced Immobilizer System (SAIS)
benytter et elektronisk identifikasjonssystem
i eierens tennings-nøkkel for å forhindre at
uvedkommende forsøker å starte motoren.

EURO 4
godkjent
Kun modeller med europeiske spesifikasjoner
i samsvar med EURO 4 utslippskrav.

EURO 3
godkjent
Kun modeller med europeiske spesifikasjoner
i samsvar med EURO 3 utslippskrav.

* Teknologien benyttes i GSX-R1000, 750, 600 og
Hayabusa.
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GSX-R1000R / GSX-R1000/ABS / GSX-R125 ABS
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NYHET

Slik «eier» du racerbanen

12 titles in 15 years

8 wins in 15 years

10 titles in 15 years

11 wins in 15 years

WORLD ENDURANCE CHAMPIONSHIP

24 hours of Le Mans

AMA SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

Bold’or 24HOURS ENDURANCE

STREET

En sykkel som er skapt for å uttrykke det som virkelig er viktig – kjøre, snu, stoppe. En kraftfull kombinasjon
av akselerasjon, vending og bremsing gjør dette til den beste GSX-R som noen gang er produsert. Med en slik
sykkel kommer du til å eie racerbanen – hvis du er klar for det.

SUPER SPORT

GSX-R1000R / GSX-R1000/ABS (GSX-R1000/A/R/RZ)

Den nye GSX-R1000 har et avansert elektronisk system som
inkluderer input fra en IMU som måler sykkelens bevegelse
og posisjon i seks retninger, langs tre akser.

Splitter ny Chassis

Forbedret aerodynamikk

Chassisen til den nye GSX-R1000 er mer kompakt og smalere enn
tidligere modeller. Suzukis ingeniører har designet en ny ramme
som på sitt bredeste er 20mm smalere og veier 10 prosent mindre.

2017 utgaven av GSX-R1000 er inspirert av MotoGP og er slankere
og mer aerodynamisk. Designet for en bedre kjøreopplevelse og
høyere toppfart på racerbanen.

SCOOTER

IMU sensor for å måle sykkelens bevegelse

Designteamet ble raskt enige om noen enkle målsetninger. Den
nye motoren skulle ha økt effekt ved høyt turtall og utnytte
hestekreftene maksimalt, uten å gå på bekostning av de utmerkede
egenskapene ved kjøring på lavt til middels turtall. Det er en
kompakt og lettvekt rekkefirer, med doble overliggende kamaksler
som er drevet av registerkjede. Det er fire titanventiler per sylinder
med skarpere vinkling enn tidligere. Motoren har større boring enn
slaglengde, høyere turtallsperre og høyere kompresjonsforhold.

SPORT ADVENTURE
TOURER

Kompakt motor

OFF ROAD

S-TFI

System *1 SR-VVT *1

SET-A *1

4-stroke, 4-cylinder, liquid-cooled, DOHC

Engine Displacement

999.8 cm3 (61.0 cu. in)

Bore x Stroke

76.0 mm x 55.1 mm

Transmission

6-speed constant mesh

Overall Length

2,075 mm (81.7 in)

Overall Height

1,145 mm (45.1 in)

Wheelbase

1,420 mm (55.9 in)

Ground Clearance

130 mm ( 5.1 in)

Seat Height

825 mm (32.5 in)

*3

*1 Only for GSX-R1000R/Z *2 Only for GSX-R1000R/Z and GSX-R1000A *3 Only for GSX-R1000/A

Engine Type

705 mm (27.8 in)

TCS *1

200 kg (441 lbs) [GSX-R1000]
202 kg (445 lbs) [GSX-R1000A]
203 kg (448 lbs) [GSX-R1000R/Z]

Curb Mass
Suspension

Front

Inverted telescopic, coil spring,
oil damped

Rear

Link type, coil spring, oil damped

Brakes

Front

Disc, twin

Rear

Disc

Front

120/70ZR17M/C (58W), tubeless

Rear

190/50ZR17M/C (75W), tubeless

Tires

Fuel Tank Capacity

KIDS ATV

Metallic Mat Black No.2 (YKV)
Foto : GSX-R1000A
(GSX-R1000/A Only)

EURO4

*2

SPORT ATV

4

System *1 Quick Shift System *1

Overall Width

Glass Sparkle Black (YVB)
Foto : GSX-R1000RZ
(GSX-R1000RZ Only)

Brake System *1

S-TFI *1 Ride by Wire *1 S-DSI *1

Launch Control Bi-directional
Metallic Triton Blue (YSF)
Foto : GSX-R1000R

Motion Track

Motion Track

SR-VVT

SET-A

MOTOCROSS

Broad Power

16.0 L
*European Spec. shown
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SUPER SPORT

GSX-R125 ABS (GSX-R125A/XA)

NYHET

En GSX-R som revolusjonerer lettvektklassen

STREET

Suzukis GSX-R-portefølje har definert kategorien sportsmotorsykkel i mer enn 30 år, med over én million solgte
motorsykler på verdensbasis. Suzukis engasjerte ingeniører har dedikert livene sine til GSX-R og tar derfor ansvaret
sitt på alvor: Hver Suzuki GSX-R må være lett og samtidig den beste sykkelen i sin klasse, en uslåelig kombinasjon.
Vår nye GSX-R125 er en revolusjonerende motorsykkel med den beste kombinasjonen av kraft/vekt og akselerasjonen
i 125 kubikk-kategorien, i tillegg til at den har god drivstofføkonomi.

SPORT ADVENTURE
TOURER

Kunsten å designe motorer

For å bygge videre på arven fra GSX-R, har GSX-R125 vertikale LED
frontlys med nærlyset plassert over fjernlyset og posisjonslys på hver
side. GSX-R125 har kraftige og kompakte LED lykter som varer lenger
enn de tradisjonelle halogen lyspærene på andre sykler.

Det ligger mye forskning bak det å bygge motorer med høy ytelse og
GSX-R125 sin DOHC motor kunne vært brukt som lærebokeksempel
på hvordan man skaper effektiv og kompakt ytelse. Målsetningen er
effektiv forbrenning, optimalt balansert sportssykkel karakter og god
drivstofføkonomi.

Dobbelt eksosrør

Key-Less Ignition System med Answer-Back Function

Dette høy kvalitets eksosrøret har doble utslippsrør og lyddemper.
En katalysator sørger for at GSX-R125 fyller Euro 4 standars og
sørger for renere luft for oss alle.

GSX-R125 har et nøkkelfritt tenningssystem og føreren kan starte
sykkelen så lenge nøkkelen er i umiddelbar nærhet. Et trykk på
fjernkontrollen aktiverer en svar-funksjon på sykkelen slik at
blinklysene skrur seg på, noes om gjør det enklere å identifisere
din GSX-R125 på en overfylt parkeringsplass.

SCOOTER

LED frontlys og LED position lights

OFF ROAD
MOTOCROSS

4

SPORT ATV

Metallic Triton Blue (YSF)
(GSX-R125XA Only)

EURO4

4-stroke, 1-cylinder, liquid-cooled, DOHC

Curb Mass

Engine Displacement

124.4 cm3 (7.6 cu. in)

Suspension

Front

Telescopic, coil spring, oil damped

Bore x Stroke

62.0 mm x 41.2 mm

Rear

Link type, coil spring, oil damped

Transmission

6-speed constant mesh

Brakes

Front

Disc (Petal)

Overall Length

2,020 mm (79.5 in)

Rear

Disc (Petal)

Front

90/80-17M/C, tubeless

Rear

130/70-17M/C, tubeless

KIDS ATV

Overall Width

Solid Black 50% Gloss (291)
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Engine Type

Brilliant White (YUH)

700 mm (27.6 in)

Overall Height

1,075 mm (42.3 in)

Wheelbase

1,300 mm (51.2 in)

Ground Clearance

160 mm ( 6.3 in)

Seat Height

785 mm (30.9 in)

Tires

134 kg (295 lbs)

Fuel Tank Capacity

11.0 L
*European Spec. shown
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GSX-S750/ABS / GSX-S125 ABS / GSX250R/ABS / GSX-S1000/ABS
GSX-S1000F ABS / INAZUMA / SV650/A
11

NYHET

På toppen av hierarkiet

STREET

Hør det ville brølet treffe deg rett i sjelen. Kjenn den voldsomme kraften av GSX-R. Vinn hver eneste sving. Sykkelen
er drevet av en legendarisk supersportmotor og kommer bevæpnet med den aller nyeste teknologien. Den er trimmet
for å eie gatene og bygget for å herske over nakne sportssykler. GSX-S750 er rett og slett et ekte rovdyr.

SUPER SPORT

GSX-S750/ABS (GSX-S750/Z/A/ZA)

GSX-S750 leveres med LCD instrumentpanel med justerbar lysstyrke.
Avlesningsmuligheter inkluderer speedometer, turteller, gir posisjon,
temperaturmåler, kilometerteller, drivstoffmåler og klokke. Du kan
velge mellom 5 ulike display modus.

Frontlykt

Variant cross-section swing arm

Dette rovdyret av en motorsykkel har et aggressivt utseende bl.a.
annet på grunn av frontlyktene om minner om huggtenner. Et
utseende den har arvet fra GSX-S1000.

Med koniske linjer som forteller om kraftfull ytelse og et sporty
utseende er denne nye svingarmen perfekt for GSX-S750. Den
har også en stilful kjedejusteringsmekanisme.

SCOOTER

Fullt LCD instrument panel

GSX-S750 oser av kraft som overgår sin forgjenger, selv med en
motor som tilfredsstiller kravene fra Euro 4 og av den grunn leverer
en divstofføkonomi som gjør den best i klassen.

SPORT ADVENTURE
TOURER

Mer kraft med mindre utslipp – det beste av to verdener

OFF ROAD

Engine Type

4-stroke, liquid-cooled, DOHC, in-line four

Engine Displacement

749 cm3 (45.7 cu. in)

Bore x Stroke

72.0 mm x 46.0 mm

Transmission

6-speed constant mesh

Overall Length

2,125 mm (83.6 in)

Pearl Mira Red (YVZ)
Foto : GSX-S750A

Metallic Mat Black No.2 (YKV)
Foto : GSX-S750ZA

785 mm (30.9 in)

Overall Height

1,055 mm (41.5 in)

Wheelbase

1,455 mm (57.2 in)

Ground Clearance

135 mm ( 5.3 in)

Seat Height

820 mm (32.2 in)

* Only for GSX-S750A/ZA

211 kg (465 lbs) [GSX-S750/Z]
213 kg (469 lbs) [GSX-S750A/ZA]

Curb Mass
Suspension
Brakes
Tires

Front

Inverted telescopic, coil spring, oil damped

Rear

Link type, coil spring, oil damped

Front

Disc brake, twin

Rear

Disc brake

Front

120/70ZR17M/C (58W), tubeless

Rear

180/55ZR17M/C (73W), tubeless

Fuel Tank Capacity

16.0 L

KIDS ATV

Overall Width

4

EURO4

SPORT ATV

*

MOTOCROSS

Metallic Triton Blue / Glass Sparkle Black (KEL)
Foto : GSX-S750A

*European Spec. shown
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SUPER SPORT

GSX-S125 ABS (GSX-S125A/XA)

NYHET

En GSX-S som revolusjonerer lettvektklassen

STREET

Suzuki har definert kategorien sportsmotorsykkel i mer enn 30 år og det hele startet med den legendariske
GSX-R med over én million solgte motorsykler på verdensbasis. Suzukis ingeniører tar ansvaret sitt på alvor:
Hver Suzuki GSX-R må være lett og samtidig den beste sykkelen i sin klasse, en uslåelig kombinasjon. Nå har
de dedikerte ingeniørene brukt sin ekspertise og designfilosofi for å bygge en ny ”street sport” 125 kubikks
motorsykkel, basert på den revolusjonerende GSX-R125.

SPORT ADVENTURE
TOURER

LED frontlys og LED position lights

Kunsten å designe motorer

For å bygge videre på arven fra GSX-R, har GSX-S125 vertikale LED
frontlys med nærlyset plassert over fjernlyset og posisjonslys på
hver side. GSX-S125 har kraftige og kompakte LED lykter som varer
lenger enn de tradisjonelle halogen lyspærene på andre sykler.

Det ligger mye forskning bak det å bygge motorer med høy ytelse og
GSX-S125 sin DOHC motor kunne vært brukt som lærebokeksempel
på hvordan man skaper effektivog kompakt ytelse. Målsetningen er
effektiv forbrenning, optimalt balansert sportssykkel karakter og god
drivstofføkonomi.

SCOOTER
OFF ROAD
Open

MOTOCROSS

Multi-funksjons-, LCD instrumentpanel

Suzuki Easy Start System, with Shutter-Key Lock

Suzuki GSX-S125 har et fullt utstyrt LCD instrumentpanel plassert i
et modern dashboard, innrammet med blinklys, fjernlys, kjølevæske
indikator, funksjonsfeil indicator (MIL), ABS og motorturtall indikatorlys.
Det lyse LCD panelet har turteller øverst, digitalt speedometer,
girstillingsindikator, digital klokke, digital kilometerteller med
doble tripptellere, oversikt over gjennomsnittlig drivstofforbruk,
drivstoffmåler og oljeskiftindikator.

GSX-S125 kommer med enkel-start tenningssystem med automatisk
lukker låsesystemet. Nøkkelen kommer med en unik innebygget
magnetisk kode som åpner lukkesystemet slik at tenningsnøkkelen
kan settes i tenningen. Tenningslåsen kan enkelt lukkes med et
tastetrykk når motoren er slått av.

SPORT ATV

4

Solid Black 50% Gloss (291)

EURO4

Engine Type

4-stroke, 1-cylinder, liquid-cooled, DOHC

Curb Mass

Engine Displacement

124.4 cm3 ( 7.6 cu. in)

Suspension

Front

Telescopic, coil spring, oil damped

Bore x Stroke

62.0 mm x 41.2 mm

Rear

Link type, coil spring, oil damped

Transmission

6-speed constant mesh

Brakes

Front

Disc (Petal)

Overall Length

2,020 mm (79.5 in)

Rear

Disc (Petal)

Front

90/80-17M/C, tubeless

Rear

130/70-17M/C, tubeless

KIDS ATV

Overall Width

Metallic Triton Blue (YSF)
(GSX-S125XA Only)

13

Close

745 mm (29.3 in)

Overall Height

1,040 mm (40.9 in)

Wheelbase

1,300 mm (51.2 in)

Ground Clearance

155 mm ( 6.1 in)

Seat Height

785 mm (30.9 in)

Tires

133 kg (293 lbs)

Fuel Tank Capacity

11.0 L
*European Spec. shown
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SUPER SPORT

GSX250R/ABS (GSX250R/Z/A/ZA)

NYHET

Den urbane atleten

Slanke, flytende linjer invitererdeg til en tur inn i fremtiden. Sporty styling som er en Suzuki verdig. Se bra ut
og føl deg bra når du først skal ut å fly. Den nye GSX-250R er klar for å gi deg mer enn bare kjøreglede.
STREET
SPORT ADVENTURE
TOURER

248cm3 parallel-twin engine

LCD instrumentpanel

Motoren som driver GSX250R er nøye analysert og optimalisert for
å maksimere lavt til middles dreiemoment og bidra til en kraftfull
kjøretur med følelse av kontroll. Den overordnede effektiviteten bidrar
også til at sykkelen er best i klassen på drivstofføkonomi* og at den
oppfyller utslippskravene til Euro 4.

GSX250R leveres med omvendt-belyst LCD instrumentpanel.
Avlesningsmuligheter inkluderer speedometer, turteller, gir posisjon
og RPM indikator, kilometerteller, dual trippteller, drivstoffmåler,
gjennomsnittlig drivstofforbruk, oljeskifts-indikator og klokke.

SCOOTER

* 4-takts doble sylindere, 250cm3 klassen (Fra oktober 2016)

OFF ROAD
MOTOCROSS

Distinkte lys foran og bak
De nye LED front og baklyktene fremhever kombinasjonen av et sporty, aggressivt utseende. Rene og skarpe linjer med klare lykter bidrar til at
sykkelen fremstår som en potent R sykkel.
Pearl Nebular Black (YAY)
Foto : GSX250RA

SPORT ATV

*

KIDS ATV
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Metallic Triton Blue No.2 (QHV)
Foto : GSX250RZA

* Only for GSX250RA/ZA

Engine Type

4-stroke, liquid-cooled, SOHC, parallel twin

Engine Displacement

248 cm3 (15.1 cu. in)

Bore x Stroke

53.5 mm x 55.2 mm

Transmission

6-speed constant mesh

Overall Length

2,085 mm (82.1 in)

Overall Width

Pearl Glacier White No.2 (QHW)
Foto : GSX250RA

4

EURO4

740 mm (29.1 in)

Overall Height

1,110 mm (43.7 in)

Wheelbase

1,430 mm (56.3 in)

Ground Clearance

160 mm ( 6.3 in)

Seat Height

790 mm (31.1 in)

178 kg (392 lbs) [GSX250R/Z]
181 kg (399 lbs) [GSX250RA/ZA]

Curb Mass
Suspension
Brakes
Tires

Front

Telescopic, coil spring, oil damped

Rear

Swingarm type, coil spring, oil damped

Front

Disc brake

Rear

Disc brake

Front

110/80-17M/C 57H tubeless

Rear

140/70-17M/C 66H tubeless

Fuel Tank Capacity

15.0 L
*European Spec. shown
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SUPER SPORT

GSX-S1000/ABS (GSX-S1000/Z/A/ZA)

GSX-S1000F ABS (GSX-S1000FA)

Ren sport roadster

STREET

Fra DNA-et til en supersportlegende kommer her en ren sport roadster, GSX-S1000. En motorsykkel som
er bygget for spenning i hverdagen. Med den originale motoren og hovedkomponentene fra GSX-R1000
legger denne spennende sykkelen verden for dine føtter.

Mer enn en sportssykkel

Fra DNA-et til en supersportlegende kommer det en annen variant av den rene sportsroadsteren. Under de
slanke linjene på denne spennende maskinen ligger den originale motoren og hovedkomponentene fra
den verdensberømte GSX-R1000. Alt i en komfortabel pakke bygget for å ha det gøy på veien. Legendarisk
ytelse på veien. Mye mer enn en sportssykkel.

SPORT ADVENTURE
TOURER

Glass Sparkle Black /
Candy Daring Red (AV4)

Metallic Mat Black No.2 (YKV)
Foto : GSX-S1000ZA

Pearl Glacier White (YWW)

SCOOTER

Glass Sparkle Black /
Candy Daring Red (AV4)
Foto : GSX-S1000A

OFF ROAD

Metallic Triton Blue / Glass Sparkle Black (KEL)
Foto : GSX-S1000A

Metallic Triton Blue / Glass Sparkle Black (KEL)

MOTOCROSS
Motor cutaway

SPORT ATV
KIDS ATV
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Frontlykter

Renthal Fatbar

4

EURO4

*

Engine Type

4-stroke, 4-cylinder, liquid-cooled, DOHC

Engine Displacement

999 cm3 (61.0 cu. in)

Bore x Stroke

73.4 mm x 59.0 mm

Transmission

6-speed constant mesh

Overall Length

2,115 mm (83.3 in)

Overall Width

795 mm (31.3 in)

Overall Height

1,080 mm (42.5 in)

Wheelbase

1,460 mm (57.5 in)

Ground Clearance

140 mm ( 5.5 in)

Seat Height

810 mm (31.9 in)

Brakes
Tires

Front

Inverted telescopic, coil spring,
oil damped

Rear

Link type, coil spring, oil damped

Front

Disc, twin

Rear

Disc

Front

120/70ZR17M/C (58W), tubeless

Rear

190/50ZR17M/C (73W), tubeless

Fuel Tank Capacity

999cm3 væskekjølt motor

Suzuki Traction Control System (STCS)

LED baklykt

4

Engine Type

4-stroke, 4-cylinder, liquid-cooled, DOHC

Engine Displacement

999 cm3 (61.0 cu. in)

Bore x Stroke

73.4 mm x 59.0 mm

Transmission

6-speed constant mesh

Overall Length

2,115 mm (83.3 in)

Overall Width

17.0 L
*European Spec. shown

Bremsekaliper (Brembo)

EURO4

* Only for GSX-S1000A/ZA

207 kg (456 lbs) [GSX-S1000/Z]
209 kg (463 lbs) [GSX-S1000A/ZA]

Curb Mass
Suspension

Full-LCD instrumentpanel
Foto : GSX-S1000A

795 mm (31.3 in)

Overall Height

1,180 mm (46.5 in)

Wheelbase

1,460 mm (57.5 in)

Ground Clearance

140 mm ( 5.5 in)

Seat Height

810 mm (31.9 in)

Curb Mass

214 kg (474 lbs)

Suspension

Front

Inverted telescopic, coil spring,
oil damped

Rear

Link type, coil spring, oil damped

Brakes

Front

Disc, twin

Rear

Disc

Front

120/70ZR17M/C (58W), tubeless

Rear

190/50ZR17M/C (73W), tubeless

Tires

Fuel Tank Capacity

17.0 L
*European Spec. shown

INAZUMA (GW250)
En gnist som tenner din indre motor

V-TWIN som passer alle førere

Det startet som en motorsykkel bygget for å levere «V-Twin fun» i 1999 og ble raskt et fenomen over hele verden.
Ikke bare var det en allsidig motorsykkel som passet godt til urbane strekninger, Suzuki SV650 passet også like godt på
racerbanen. Med den nye utgaven heves kjøreegenskapene ytterligere. Den nye SV650 er alle føreres drømmesykkel.

Metallic Triton Blue (YSF)
Foto : SV650A

SCOOTER

Pearl Mira Red (YVZ)
Foto : SV650A

SPORT ADVENTURE
TOURER

Candy Cardinal Red /
Pearl Nebular Black (AY4)

STREET

Gjennomtenkt design og omhyggelig konstruksjon kan gjøre en motorsykkel like trendy som føreren.
Nye Suzuki INAZUMA er et gnistrende eksempel. På japansk betyr INAZUMA lyn, og modellen leverer
både iøynefallende design og lave kostnader i en verden som krever begge deler.

SUPER SPORT

SV650/A

Pearl Nebular Black (4CX)

Pearl Glacier White (YWW)
Foto : SV650A

Metallic Mat Black No.2 (YKV)
Foto : SV650A

OFF ROAD

Metallic Triron Blue No.2 / Pearl Nebular Black (BHL)

MOTOCROSS

2-takt, 4-sylindre, væskekjølt,
SOHC motor

Sharp frontlykt

Doble eksosrør

Funksjonelt instrumentpanel

645cm3, væskekjølt, DOHC
90-graders V-twin motor

Bensin tank

Engine Type

4-stroke, 2-cylinder, liquid-cooled, SOHC

Curb Mass

Engine Displacement

248 cm3 (15.1 cu. in)

Suspension

Bore x Stroke

53.5 mm x 55.2 mm

Transmission

6-speed constant mesh

Overall Length

2,145 mm (84.4 in)
760 mm (29.9 in)

Overall Height

1,075 mm (42.3 in)

Wheelbase

1,430 mm (56.3 in)

Ground Clearance

165 mm ( 6.4 in)

Seat Height

780 mm (30.7 in)

Tires

183 kg (403 lbs)

Engine Type

4-stroke, 2-cylinder, liquid-cooled, DOHC, 90° V-Twin

Front

Telescopic, coil spring, oil damped

Engine Displacement

645 cm3 (39.4 cu. in)

Rear

Swingarm type, coil spring, oil damped

Bore x Stroke

81.0 mm x 62.6 mm

Front

Disc

Transmission

6-speed constant mesh

Rear

Disc

Overall Length

2,140 mm (84.3 in)

Front

110/80-17M/C 57H, tubeless

Overall Width

Rear

140/70-17M/C 66H, tubeless

Overall Height

1,090 mm (42.9 in)

13.3 L

Wheelbase

1,445 mm (56.9 in)

Fuel Tank Capacity

*Chinese Spec. shown

760 mm (29.9 in)

Ground Clearance

135 mm ( 5.3 in)

Seat Height

785 mm (30.9 in)

* Only for SV650A

195 kg (430 lbs) [SV650]
197 kg (434 lbs) [SV650A]

Curb Mass
Suspension

Brakes
Tires

Front

Telescopic, coil spring, oil damped

Rear

Link type, coil spring, oil damped,
spring preload adjustable

Front

Disc, twin

Rear

Disc

Front

120/70ZR17M/C (58W), tubeless

Rear

160/60ZR17M/C (69W), tubeless

Fuel Tank Capacity

KIDS ATV

Overall Width

Brakes

4

EURO4

LED baklykt

SPORT ATV

*

LCD instrument panel

13.8 L
*European Spec. shown
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V-Strom 1000XT ABS / V-Strom 1000 ABS / V-Strom 650XT ABS / V-Strom 650 ABS / V-Strom 250/ABS

NYHET

Ultimat Eventyrer

STREET

Plenty med kraft til å overvinne de bratteste fjellskrenter, mens du smiler av pur glede. Teknologi av ypperste klasse
som mestrer de vanskeligste utfordringer. Komfort som gjør at du kan kjøre i evigheter. Kombinert med hverdagsbruk
vil denne sykkelen gi deg eventyrlige opplevelser hver eneste dag. Alt du trenger. V-Strom 1000 ABS.

SUPER SPORT

V-Strom 1000XT ABS / V-Strom 1000 ABS (DL1000XA / DL1000A)

Motion Track Brake System og Combination Brake System

Den kraftfulle og allsidige 90-graders DOHC V-twin motoren, var
opprinnelig en 996cm3 motor, men ble i 2016 ombygget og økte
til 1037cm3, noe som gjorde den til en mer attraktiv motor som
tilfredsstiller kravene til en stor eventyrsykkel.

Ved å installere en 5-aksers IMU (Inertial Measurement Unit) har Bosch
ABS systemet blitt oppgradert til ”Motion Track Brake System”. I tillegg
har man kombinert dette med å måle sykkelens vinkel og farten på
front og bakhjul, dette for å gi en stabil bremseoppnåelse både når man
kjører rett frem og svinger.

SPORT ADVENTURE
TOURER

Uimotståelig kraft

SCOOTER
OFF ROAD

Foto : V-Strom1000 ABS

Fritt valg av hjul

Vindskjermen på V-Strom 1000 ABS tillater føreren å velge
mellom tre ulike innstillinger og vinkler uten bruk av verktøy. Man
simpelthen trykker frontruten i ønsket posisjon med en hånd.

Med 19” fronthjul og 17” bakhjul oppnår man maksimal stabilitet
og fart i alle kjøresituasjoner. V-Strom 1000 ABS har lettvekts
aluminiumsfelger med 10 eiker, mens V-Strom 1000XT har eikefelger
med slangeløst dekk.

Motion Track

Engine Type

4-stroke, 2-cylinder, liquid-cooled, DOHC, 90˚ V-twin

Engine Displacement

1,037 cm3 (63.3 cu. in)

Bore x Stroke

100.0 mm x 66.0 mm

Transmission

6-speed constant mesh

Overall Length

2,280 mm (89.8 in)

Glass Sparkle Black (YVB)
Foto : DL1000A

930 mm (36.6 in)

Overall Height

1,470 mm (57.9 in)

Wheelbase

1,555 mm (61.2 in)

Ground Clearance

165 mm ( 6.5 in)

Seat Height

850 mm (33.5 in)

233 kg (514 lbs) [DL1000XA]
232 kg (511 lbs) [DL1000A]

Curb Mass
Suspension

Front

Inverted telescopic, coil spring,
oil damped

Rear

Link type, coil spring, oil damped

Brakes

Front

Disc, twin

Rear

Disc

Front

110/80R19M/C 59V

Rear

150/70R17M/C 69V

Tires

Fuel Tank Capacity

KIDS ATV

Overall Width

EURO4

SPORT ATV

4

Brake System

MOTOCROSS

Utmerket strøm av vind for individuelle kjørere

Champion Yellow No.2 (YU1)
Foto : DL1000XA

Pearl Glacier White (YWW)
Foto : DL1000XA

Foto : V-Strom1000XT ABS

20.0 L
*European Spec. shown
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SUPER SPORT

V-Strom 650XT ABS / V-Strom 650 ABS (DL650XA / DL650A)

NYHET

Eventyr, i alle retninger

Den ultimate alt-i-ett-sykkelen. En sykkel som aldri skuffer deg. Tenk på en oppgave, en utfordring,
et eventyr. Dette er sykkelen som løser alt. V-Strom 650.
STREET
SPORT ADVENTURE
TOURER

Avansert Traction Control System

645cm3 DOHC V-twin motoren er ingeniørkunst av ypperste
klasse. Motoren er videreutviklet og oppjustert for å få optimalt
dreiemoment i hverdagsbruk, samtidig har man opprettholdt en
spennende toppeffekt.

Nå får du også V-Strom 650 med 3 trinns traction kontroll system.
Enkel å bruke og effektiv under vanskelige kjøreforhold. Systemet er
designet for å forhindre spinning ved overdreven gasspådrag og for
å støtte føreren i alle slags vær- og føreforhold.

Frontlykter

Multi-funksjons instrumentpanel

En kompakt vertical konfigurasjon av fjernlys og nærlys gir en
lysstyrke på nivå med de doble frontlysene man hadde tidligere.
Ved bruk av fjernlysene, tennes pærene i nærlysene også, noe
som gjør at man lyser opp et større område.

Ved å bruke et instrumentpanel som er lett å lese og enkelt
å forstå, byr den nye 650 nå på like mye informasjon og kvalitet
som sin større bror.

SCOOTER

Sofistikert V-Twin-ytelse

OFF ROAD
MOTOCROSS

4

Champion Yellow No.2 (YU1)
Foto : DL650XA

SPORT ATV

EURO4

4-stroke, 2-cylinder, liquid-cooled, DOHC, 90˚ V-twin

Engine Displacement

645 cm3 (40.2 cu. in)

Bore x Stroke

81.0 mm x 62.6 mm

Transmission

6-speed constant mesh

Overall Length

2,275 mm (89.6 in)

KIDS ATV

Overall Width

Pearl Glacier White (YWW)
Foto : DL650XA

21

Engine Type

Glass Sparkle Black (YVB)
Foto : DL650A

910 mm (35.8 in) [DL650XA]
835 mm (32.9 in) [DL650A]

Overall Height

1,405 mm (53.3 in)

Wheelbase

1,560 mm (61.4 in)

Ground Clearance

170 mm (6.7 in)

Seat Height

830 mm (32.7 in)

216 kg (476 lbs) [DL650XA]
213 kg (470 lbs) [DL650A]

Curb Mass
Suspension
Brakes
Tires

Front

Telescopic, coil spring, oil damped

Rear

Link type, coil spring, oil damped

Front

Disc, twin

Rear

Disc

Front

110/80R19M/C 59V, tubeless

Rear

150/70R17M/C 69V, tubeless

Fuel Tank Capacity

20.0 L
*European Spec. shown

NYHET

Massiv og smart

STREET

Den nye V-Strom 250/ABS er like god å kjøre i byen som på åpne landeveier. Med en komfortabel
kjørestilling gir den føreren muligheten til å sette føttene stødig i bakken, i tillegg til at den leverer nok
hestekrefter og enkle kontrollmuligheter

SUPER SPORT

V-Strom 250/ABS (DL250/A)

Metallet rundt frontlykten har en anodisert finish og er designet for å minne om en lommelykt. Baklykten er en LED lykt som er høyt
montert på sykkelen.

SPORT ADVENTURE
TOURER

Front- og baklykter

SCOOTER
OFF ROAD

LCD instrumentpanel

Motoren som driver V-Strom 250/ABS er nøye analysert og
optimalisert for å maksimere lavt til middles dreiemoment og bidra
til en kraftfull kjøretur med følelse av kontroll. Den overordnede
effektiviteten bidrar også til å forbedre drivstofføkonomien og at
den oppfyller utslippskravene til Euro 4.

V-Strom 250/ABS leveres med omvendt-belyst LCD instrumentpanel.
Avlesningsmuligheter inkluderer speedometer, turteller, gir posisjon
og RPM indikator, kilometerteller, dual trippteller, drivstoffmåler,
gjennomsnittlig drivstofforbruk, oljeskifts-indikator og klokke. LED
indikatorer for blinklys, fjernlys, nøytal, funksjonsfeil, ABS (kun for
ABS modellen), RPM indikator, kjølevæske temperatur og oljetrykk.
Disse indikatorene er designet for at de skal være lette å forstå.

Pearl Nebular Black / Solid Dazzling Cool Yellow (BJE)
Foto : DL250A

Pearl Nebular Black (YAY)
Foto : DL250A

* Only for DL250A

Engine Type

4-stroke, liquid-cooled, SOHC, parallel twin

Curb Mass

Engine Displacement

248 cm3 (15.1 cu. in)

Suspension

Bore x Stroke

53.5 mm x 55.2 mm

Transmission

6-speed constant mesh

Overall Length

N/A

Overall Width

N/A

Overall Height

N/A

Wheelbase

N/A

Ground Clearance

N/A

Seat Height

N/A

Brakes
Tires

N/A
Front

Telescopic, coil spring oil damped

Rear

Swingarm type, coil spring, oil damped

Front

Disc

Rear

Disc

Front

110/80-17M/C 57H tubeless

Rear

140/70-17M/C 66H tubeless

Fuel Tank Capacity

17.0 L
*European Spec. shown

KIDS ATV

Metallic Diamond Red (YYW)
Foto : DL250A

4

EURO4

SPORT ATV

*

MOTOCROSS

248cm3 parallell-twin motor
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BURGMAN 400 ABS / BURGMAN 650 Executive / BURGMAN 200/ABS / BURGMAN 125/ABS / Address

NYHET

Den elegante atleten

STREET

Den er komfortabel å kjøre og har en ytelse som en toppidrettsutøver. Den er lett å manøvrere
og den leverer en vinnende kombinasjon av stilig design, praktiske løsninger og bekvemmelighet.
BURGMAN 400 – gir deg kjøreglede av førsteklasse.

SUPER SPORT

BURGMAN 400 ABS (AN400A)

Justerbar monoshock bakdemper med 7 instillinger maksimerer
balansen mellom komfort og sporty kjøreopplevelse ved at den
gir en dempet kjøretur på relativt flate veistrekninger og mindre
demping på brostensbelagte veier.

Lys, slank og overdådig

Stor oppbevaringsplass under setet

Den nye BURGMAN 400 gjør ingen kompromisser når det gjelder
styling. Fra den spisse nye snuten til den slanke bakdelen oser
scooteren av eksepsjonelt håndverk, teknologisk finesse og
kvalitetsdesign.

BURGMAN 400 har 42 liters oppbevaringsplass* under setet, der
man får plass til f.eks. to hjelmer** eller annen bagasje.

SCOOTER

Link-Type Monoshock Rear Suspension

Doble, slanke og elegant stylede LED frontlys med integrerte LED
blinklys nedenfor. Dette gir en effekt av klarere og renere front som
gjør at man umidlebart gjenkjenner en BURGMAN.

SPORT ADVENTURE
TOURER

Elegant og effektiv LED frontlys design

OFF ROAD
MOTOCROSS

* Maks 10 kg bagasje kan oppbevares under setet.
** En heldekkende og en demi-jet hjelm får plass under setet. Noen hjelmer
kan være for store.
• Hjelmer og baggasje er vist som illustrasjon. Ikke benytt bagasjeboksen til
oppbevaring av verdifulle, skjøre gjenstander, eller gjenstander som ikke tåler
varme.

EURO4

Engine Type

4-stroke, 1-cylinder, liquid-cooled, DOHC

Curb Mass

Engine Displacement

399 cm3 (24.4 cu. in)

Suspension

Bore x Stroke

81.0 mm x 77.6 mm

Transmission

CVT

Overall Length

2,240 mm (89.2 in)

Pearl Glacier White (YWW)

Metallic Mat Fibroin Gray (PGZ)

760 mm (29.9 in)

Overall Height

1,350 mm (53.1 in)

Wheelbase

1,585 mm (62.4 in)

Ground Clearance

125 mm ( 4.9 in)

Seat Height

750 mm (29.5 in)

Tires

Telescopic, coil spring, oil damped

Rear

Link type, coil spring, oil damped

Front

Disc, twin

Rear

Disc

Front

120/70-15M/C 56S, tubeless

Rear

150/70-13M/C 64S, tubeless

Fuel Tank Capacity

13.5 L
*European Spec. shown

KIDS ATV

Overall Width

Brakes

N/A
Front

SPORT ATV

4

Metallic Mat Black No.2 (YKV)
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BURGMAN 650 Executive (AN650Z)
På jakt etter luksus

BURGMAN. Navnet er synonymt med tohjulsluksus. For en hel generasjon førere har BURGMAN definert
motorsykkelopplevelsen på nytt. Først og fremst gir BURGMAN deg opplevelsen av full kontroll! Massive krefter, men
fortsatt full kontroll. Smidighet på alle slags veier. BURGMAN 650 – hvis du er på jakt etter litt ekstra luksus.

Pearl Bracing White (RB5)

Metallic Mat Black No.2 (YKV)

Metallic Mat Fibroin Gray (PGZ)

Hovedlys med LED blinklys

50-liters oppbevaring under setet

Engine Type

4-stroke, 2-cylinder, liquid-cooled, DOHC

Curb Mass

Engine Displacement

638 cm3 (38.9 cu. in)

Suspension

Bore x Stroke

75.5 mm x 71.3 mm

Transmission

CVT

Overall Length

2,265 mm (89.2 in)

Overall Width
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Oppbevaringsrom foran med
strømuttak

810 mm (31.9 in)

Overall Height

1,420 mm (55.9 in)

Wheelbase

1,585 mm (62.4 in)

Ground Clearance

125 mm ( 4.9 in)

Seat Height

760 mm (29.9 in)

Brakes
Tires

Informativ instrumentering

277 kg (611 lbs)
Front

Telescopic, coil spring, oil damped

Rear

Swingarm type, coil spring, oil damped

Front

Disc, twin

Rear

Disc

Front

120/70R15M/C 56H, tubeless

Rear

160/60R14M/C 65H, tubeless

Fuel Tank Capacity

15.0 L

Address (UK110NE)

Smart og urban

Prøv en allrounder

En livsstil som sier like mye om din personlighet som hvor du reiser. Denne flotte og smarte allrounderen er mer
enn en stilig sykkel. Sportslig akselerasjon, optimalisert drivstofføkonomi og komfortabelt oppbevaringsplass på
20,6 liter som gir mer enn nok plass til hjelm og kjøreutstyr. I tillegg gjør scooterens slanke linjer bykjøring til en
nytelse, enten ved kjøring til skole, kontor eller shopping.

Foto : UH125A

Brilliant White (YUH)

SPORT ADVENTURE
TOURER

Brilliant White (YUH)

STREET

Friheten kommer til deg i en sporty utgave med BURGMAN. Som byen selv, pulserer BURGMAN med samme
originalitet. Den er fullastet med godt designet oppbevaringsplass slik at du kan ha med deg akkurat det du
trenger. Se hvor smidig tohjuls bykjøring kan være. Kom deg ut i trafikken og finn din vei rundt i byen.

SUPER SPORT

ABS / BURGMAN 125/ABS (A / UH125/A)

SCOOTER

Metallic Mat Titanium Silver (YMC)
Foto : A

Titan Black (YVU)

*

4

Multifunksjons- instrumentpanel

Kraftfull og økonomisk motor

Drivstoffinjeksjon via seks sensorer

Oppbevaringsplass under setet

Innerlomme i front

*Only for A and UH125A

Engine Type

4-stroke, 1-cylinder, liquid-cooled, SOHC

Engine Displacement

125 cm3 ( 7.6 cu. in) [UH125/A]

Bore x Stroke

57.0 mm x 48.8 mm [UH125/A]

Transmission

CVT

Overall Length

2,055 mm (80.9 in)

Overall Width

Oppbevaringsplass under setet

740 mm (29.1 in)
1,355 mm (53.3 in)

Wheelbase

1,465 mm (57.7 in)

Ground Clearance

130 mm ( 5.1 in)

Seat Height

735 mm (28.9 in)

Suspension
Brakes
Tires

Front

Telescopic, coil spring, oil damped

Rear

Swingarm type, coil spring, oil damped

Front

Disc

Rear

Disc

Front

110/90-13M/C 56P, tubeless

Rear

130/70-12 62P, tubeless

Fuel Tank Capacity

Engine Type

4-stroke, 1-cylinder, air-cooled, SOHC

Curb Mass

Engine Displacement

113 cm3 (6.9 cu. in)

Suspension

Front

Telescopic, coil spring, oil damped

Bore x Stroke

51.0 mm x 55.2 mm

Rear

Swingarm type, coil spring, oil damped

Transmission

CVT

Brakes

Front

Disc

Overall Length

1,845 mm (72.6 in)

Rear

Drum

Front

80/90-14 M/C 40P, tubeless

Rear

90/90-14 M/C 46P, tubeless

Overall Width

10.5 L

665 mm (26.2 in)

Overall Height

1,095 mm (43.1 in)

Wheelbase

1,260 mm (49.6 in)

Ground Clearance

120 mm ( 4.7 in)

Seat Height

755 mm (29.7 in)

Tires

97 kg (214 lbs)

Fuel Tank Capacity

5.2 L
*European Spec. shown

KIDS ATV

Overall Height

163 kg (359 lbs)
160 kg (353 lbs) [UH125]
162 kg (357 lbs) [UH125A]

Curb Mass

SPORT ATV

EURO4

Oppbevaringsrom foran med
strømuttak

MOTOCROSS

Kraftfull og økonomisk motor

Metallic Ice Silver (YNJ)

Foto : European Spec.

Foto : A

OFF ROAD

Metallic Mat Fibroin Gray (PGZ)

*European Spec. shown
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RMX450Z
Seriøst god ytelse i løypa

Kraftig 449cm3-motor med høyt dreiemoment og bensininnsprøytning. Slank og aggressivt stylet chassis,
med ditto plastdeler. Instrumentpanel med alle funksjoner. Teknologien er basert på Suzukis mesterskapsvinnende
cross-sykler og RMX450Z setter en helt ny standard for løypekjørere som mener alvor.

Champion Yellow No.2 / Solid Black (GY8)

Lettvekts 4-ventils DOHC motor

Engine Type

4-stroke, 1-cylinder, liquid-cooled, DOHC

Engine Displacement

449 cm3 (27.4 cu. in)

Bore x Stroke

96.0 mm x 62.1 mm

Transmission

5-speed constant mesh

Overall Length

2,185 mm (86.0 in)

Overall Width
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RMX450Z / DR-Z125/L / DR-70

Drivstoffinjeksjon system

Fjæring bak

Curb Mass
Suspension

Brakes

840 mm (33.1 in)

Overall Height

1,265 mm (49.8 in)

Wheelbase

1,485 mm (58.5 in)

Ground Clearance

320 mm (12.6 in)

Seat Height

950 mm (37.4 in)

Tires

To-modus (sport/standard)
instrumentpanel

123.5 kg (272 lbs)
Front

Inverted telescopic, coil spring,
oil damped

Rear

Link type, coil spring, oil damped

Front

Disc

Rear

Disc

Front

80/100-21 51M, tube type

Rear

110/100-18 64M, tube type

Fuel Tank Capacity

6.2 L

DR-Z70

Din partner i løypa

Legger grunnlaget for en morsom kjøreopplevelse

Momentsterk 67cm3 4-takter med el. start. Stilfull racingdesign. Et morsomt og førervennlig valg for barn
som skal lære å kjøre motorsykkel. Både motor og chassis er spesialtilpasset flere års moro for unge førere.
STREET

En kombinasjon av racinginspirert utseende og en inngangsbillett til crossverdenen er hva du kan glede deg til med
DR-Z125/L. Basisen er et velprøvd og velrenommert chassis, med dertilhørende motorpakke. Den har det samme
strømlinjeformede utseendet som RM-Z-brødrene og DR-Z125/L med motocross styling tar seg godt ut i løypa.

SUPER SPORT

DR-Z125/L

SPORT ADVENTURE
TOURER

Champion Yellow No.2 / Solid Black (GY8)
Foto : DR-Z125

SCOOTER
OFF ROAD

Champion Yellow No.2 / Solid Black (GY8)

Champion Yellow No.2 / Solid Black (GY8)
Foto : DR-Z125L

MOTOCROSS

Lettvekts motor skid plate

Link-type fjæring bak

4-stroke, 1-cylinder, air-cooled, SOHC

Engine Displacement

124 cm3 (7.6 cu. in)

Bore x Stroke

57.0 mm x 48.8 mm

Transmission

5-speed constant mesh

Overall Length

1,835 mm (72.2 in) [DR-Z125]
1,885 mm (74.2 in) [DR-Z125L]

Overall Width
Overall Height

770 mm (30.3 in)
1,085 mm (42.7 in) [DR-Z125]
1,110 mm (43.7 in) [DR-Z125L]

88 kg (194 lbs) [DR-Z125]
89 kg (196 lbs) [DR-Z125L]

Curb Mass
Suspension
Brakes

Tires

Skivebrems front
(Gjelder bare DR-Z125L)

Telescopic, coil spring, oil damped

Rear

Link type, coil spring, oil damped

Front

Drum [DR-Z125] / Disc [DR-Z125L]

Rear

Drum

Front

70/100-17 40M, tube type [DR-Z125]
70/100-19 42M, tube type [DR-Z125L]

Rear

90/100-14 49M, tube type [DR-Z125]
90/100-16 52M, tube type [DR-Z125L]

4-stroke, 1-cylinder, air-cooled, SOHC

Curb Mass

Engine Displacement

67 cm3 (4.1 cu. in)

Suspension

Bore x Stroke

48.0 mm x 37.0 mm

Transmission

3-speed constant mesh

Overall Length

1,320 mm (52.0 in)
580 mm (22.8 in)

Overall Height

790 mm (31.1 in)

Ground Clearance

260 mm (10.2in.) [DR-Z125]
290 mm (11.4 in) [DR-Z125L]

Wheelbase

935 mm (36.8 in)

Ground Clearance

135 mm ( 5.3 in)

Seat Height

775 mm (30.5 in) [DR-Z125]
805 mm (32.0 in) [DR-Z125L]

Seat Height

560 mm (22.0 in)

1,245 mm (49.0 in) [DR-Z125]
1,270 mm (50.0 in) [DR-Z125L]

Fuel Tank Capacity

4.8 L

Startspake

Engine Type

Overall Width

Wheelbase

Justerbar frontbrems

Brakes
Tires

Komfortabelt sete

55 kg (121 lbs)
Front

Inverted telescopic, coil spring

Rear

Swingarm type, coil spring, oil damped

Front

Drum

Rear

Drum

Front

2.50-10 33J, tube type

Rear

2.50-10 33J, tube type

Fuel Tank Capacity

3.0 L

KIDS ATV

Front

Praktisk dobbelt startsystem
(elektrisk startbryter og tradisjonell
kick-starter). Bilde: elektrisk
startbryter

SPORT ATV

Engine Type

Teleskopisk frontgaffel
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RM-Z450
Vinneroppskriften

Suksess på banen krever en heftig start, en sterk motor og en smart fører runde etter runde. En vellykket
konkurransesykkel er mer enn bare en sterk motor, et flott chassis og kontrollert fjæring. Det krever
en Suzuki RM-Z450 og en fører med balanserte ferdigheter.

Champion Yellow No.2 / Solid Black (GY8)

Drivstoffinjeksjon 450cm3 4-takts
motor

1

96.0 mm x 62.1 mm

AMA MOTOCROSS
CHAMPIONSHIP

1

1

WORLD MX1
CHAMPIONSHIP

AMA SUPERCROSS
CHAMPIONSHIP

2007

112 kg (247 lbs)

Front

11Inverted telescopic,
1
1
air spring,
oil damped

WORLD
WORLD
SUPERBIKE
SUPERBIKE
ENDURANCE
SUPERBIKE
Rear
Link type,
coil spring, oil AMA
damped
CHAMPIONSHIP
CHAMPIONSHIP
WORLD CHAMPIONSHIP
CHAMPIONSHIP

ENDURANCE
ENDURANCE
AMA SUPERBIKEENDURANCE
AMA SUPERBIKE
ENDURANCE
WORLD
ENDURANCE
SUPERBIKE
AMA SUPERBIKE
ENDURANCE
WORLD
ENDURANCE
SUPERBIKE
AMA
AMA
SUPERBIKE
SUPERBIKE
WORLD SUPERBIKE
AMA
AMA
SUPERBIKE
SUPERBIKE
WORLD
WORLD
SUPERBIKE
SUPERBIKE
WORLD CHAMPIONSHIP WORLD CHAMPIONSHIP
CHAMPIONSHIP
WORLD CHAMPIONSHIP
CHAMPIONSHIP
WORLD
WORLD
CHAMPIONSHIP
CHAMPIONSHIP
CHAMPIONSHIP
WORLD
WORLD
CHAMPIONSHIP
CHAMPIONSHIP
CHAMPIONSHIP
CHAMPIONSHIP
CHAMPIONSHIP
CHAMPIONSHIP
CHAMPIONSHIP
CHAMPIONSHIP
CHAMPIONSHIP

Overall Width

RM-Z450 / RM-Z250 / RM85/L

AMA
AMA
SUPERCROSS
SUPERCROSS
CHAMPIONSHIP
CHAMPIONSHIP

Curb Mass

1 1 1 1 11 1 111 11 1Suspension
11 11

Bore x Stroke
Overall Length
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4-stroke, 1-cylinder, liquid-cooled, DOHC
449 cm3 (27.4 cu. in)

Transmission

1

2010

AMA MOTOCROSS
WORLD MX1
AMA MOTOCROSS
WORLDAMA
MX1
AMA
MOTOCROSS
MOTOCROSS
SUPERCROSS
WORLDAMA
MX1
AMA
AMA
MOTOCROSS
MOTOCROSS
SUPERCROSS
WORLD
WORLD
MX1MX1
AMA SUPERCROSS
WORLD
WORLD
MX1
AMA
MX1
AMA
SUPERCROSS
SUPERCROSS
CHAMPIONSHIP
CHAMPIONSHIP
CHAMPIONSHIP
CHAMPIONSHIP
CHAMPIONSHIP
CHAMPIONSHIP
CHAMPIONSHIP
CHAMPIONSHIP
CHAMPIONSHIP
CHAMPIONSHIP
CHAMPIONSHIP
CHAMPIONSHIP
CHAMPIONSHIP
CHAMPIONSHIP
CHAMPIONSHIP
CHAMPIONSHIP
CHAMPIONSHIP
CHAMPIONSHIP

Engine Displacement

EXCEL aluminiumsfelger

WORLD MOTOCROSS MX1

11

2006

AMA MOTOCROSS
CHAMPIONSHIP

1

Suzuki Holeshot Assist Control (S-HAC)

AMA SUPERCROSS CHAMPIONSHIP

1 1 2009
1 1 12010
1 1 12016
11 11 1 11 2006
11

2005

Engine Type

Separat funksjonsgaffel (SFF) – luft front

AMA MOTOCROSS CHAMPIONSHIP

5-speed constant mesh
2,190 mm (86.2 in)

Brakes

830 mm (32.7 in)

Overall Height

1,270 mm (50.0 in)

Wheelbase

1,495 mm (58.9 in)

Ground Clearance

325 mm (12.8 in)

Seat Height

955 mm (37.6 in)

Tires

Front

Disc

Rear

Disc

Front

80/100-21 51M, tube type

Rear

110/90-19 62M, tube type

Fuel Tank Capacity

6.2 L

1
WORLD SUPERBIKE
CHAMPIONSHIP

RM85/L

Kjør i vei, kjør for å vinne.

Denne «pakken» kan bli din, og det er bare begynnelsen. 2016 Suzuki 250 leverer nyskapende teknologi og
ingeniøroppdatert design for å sende deg i teten og lede deg først til det rutete flagget.

SUPER SPORT

RM-Z250

Racingsuksessen starter her!

SPORT ADVENTURE
TOURER

Champion Yellow No.2 /
Solid Black (GY8)
Foto : RM85

STREET

Kreftene hentes fra en væskekjølt, SCEM-belagt 84,7cm3 motor og et smidig chassis med full justerbar
opp/ned-gaffel foran og bak. RM85 leveres med 17” dekk foran og 14” dekk bak, RM85L leveres med
19” dekk foran og 16” dekk bak – begge deler er like velegnet for å skape fremtidige mestere.

SCOOTER

PSF2 frontgaffel (KYB´s luftgaffel)

KYB bakre fjæring (S-HAC)

4-stroke, 1-cylinder, liquid-cooled, DOHC

Curb Mass

Engine Displacement

249 cm3 (15.2 cu. in)

Suspension

Bore x Stroke

77.0 mm x 53.6 mm

Transmission

5-speed constant mesh

Overall Length

2,170 mm (85.4 in)

Overall Width

830 mm (32.7 in)
1,270 mm (50.0 in)

Wheelbase

1,475 mm (58.1 in)

Ground Clearance

345 mm (13.6 in)

Seat Height

955 mm (37.6 in)

Tires

220mm skivebrems foran

106 kg (234 lbs)

Engine Type

2-stroke, 1-cylinder, liquid-cooled

Front

Inverted telescopic, air spring, oil damped

Engine Displacement

84.7 cm3 (5.2 cu. in)

Rear

Link type, coil spring, oil damped

Bore x Stroke

48.0 mm x 46.8 mm

Front

Disc

Transmission

6-speed constant mesh

Rear

Disc

Front

80/100-21 51M, tube type

Overall Length

1,805 mm (71.1 in) [RM85]
1,895 mm (74.6 in) [RM85L]

Rear

100/90-19 57M Tube type

Overall Width

6.5 L

Overall Height

1,100 mm (43.3 in) [RM85]
1,165 mm (45.9 in) [RM85L]

Wheelbase

1,240 mm (48.8 in) [RM85]
1,280 mm (50.4 in) [RM85L]

Fuel Tank Capacity

Ground Clearance

735 mm (28.9 in)

325 mm (12.8 in) [RM85]
355 mm (14.0 in) [RM85L]

Bakre brems

Sete med teksturoverflate

Seat Height

850 mm (33.5 in) [RM85]
875 mm (34.4 in) [RM85L]

Curb Mass

73 kg (161 lbs) [RM85]
74 kg (163 lbs) [RM85L]

Suspension

Front

Inverted Telescopic, pneumatic/
coil spring, oil damped

Rear

Link type, coil spring, oil damped

Brakes

Front

Disc

Rear

Disc

Front

70/100-17 40M, tube type [RM85]
70/100-19 42M, tube type [RM85L]

Rear

90/100-14 49M, tube type [RM85]
90/100-16 52M, tube type [RM85L]

Tires

Fuel Tank Capacity

KIDS ATV

Overall Height

Brakes

84.7cm3 2-takts motor

SPORT ATV

Engine Type

Lettvekts frontbrems kaliper og
Dunlop MX52 seriedekk

MOTOCROSS

Renthal Aluminium Fatbar
(trademark)

OFF ROAD

Champion Yellow No.2 / Solid Black (GY8)
Foto : RM85L

Champion Yellow No.2 / Solid Black (GY8)

5.0 L
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QuadSport Z400 (LT-Z400)
Konstruert for glede

Ser du frem til å bestige toppen av en sanddyne? Råkjøre gjennom en bekk? Velge å kjøre en steinete,
ørkenaktig sti opp fjellet? QuadSport Z400 er skapt for glede, og står klar til å transportere deg til slike
øyeblikk med momentsterk ytelse, sportslig chassis og en aggressiv styling.

Solid Special White No.2 (30H)

QuadSport Z400

Champion Yellow No.2 / Solid Black (GY8)

398cm3 væskekjølt motor

QuadSport Z90 / QuadSport Z50
31

SCEM overflatebehandlet sylinder

Engine Type

4-stroke, 1-cylinder, liquid-cooled, DOHC

Engine Displacement

398 cm3 (24.3 cu. in)

Bore x Stroke

90.0 mm x 62.6 mm

Transmission

5-speed forward with reverse

Overall Length

1,830 mm (72.0 in)

Overall Width

1,190 mm (46.9 in)

Overall Height

1,145 mm (45.1 in)

Wheelbase

1,245 mm (49.0 in)

Ground Clearance

265 mm (10.4 in)

Seat Height

810 mm (31.9 in)

Doble A-armer på forstilling

Curb Mass

T-formet sete

193 kg (425 lbs)

Suspension

Front

Independent, double wishbone, coil spring,
oil damped

Rear

Swingarm type, coil spring, oil damped

Brakes

Front

Disc, twin

Rear

Disc

Tires

Front

AT22x7R10

, tubeless

Rear

AT20x10R9

, tubeless

Fuel Tank Capacity

9.1 L
*North American Spec. shown

QuadSport Z50 (LT-Z50)

Ny definisjon på glede

SUPER SPORT

QuadSport Z90 (LT-Z90)

Stor glede for de små

Champion Yellow No.2 / Solid Black (GY8)

Champion Yellow No.2 (YU1)

SPORT ADVENTURE
TOURER

Å komme seg utendørs og oppdage verden sammen er en av gledene ved å være forelder. Dele eventyr,
gjøre oppdagelser og ha det moro. Det er nøyaktig hva Suzuki QuadSport Z50 dreier seg om. Akkurat som
Suzukis ytelsessterke firehjulinger i fullformat, er denne fullpakket med stil og kvalitet. Den eneste forskjellen
er at QuadSport Z50 er tilpasset de yngste førerne.

STREET

Suzuki redefinerer begrepet glede med QuadSport Z90. Denne firetakts juniormodellen er en perfekt
miniutgave av LT-Z400. Valuta for pengene, aggressiv QuadSport Z400-styling, førervennlighet og pålitelighet
er nøkkelord når det gjelder QuadSport Z90.

SCOOTER
OFF ROAD
MOTOCROSS

Heldekkende fotbrett

T-formet sete

4-stroke, 1-cylinder, air-cooled

Engine Displacement

90 cm3 (5.5 cu. in)

Bore x Stroke

45.5 mm x 55.2 mm

Transmission

CVT

Overall Length

1,505 mm (59.3 in)

Overall Height
Wheelbase

875 mm (34.4 in)
915 mm (36.0 in)
1,005 mm (39.6 in)

Ground Clearance

150 mm ( 5.9 in)

Seat Height

650 mm (25.6 in)

Suspension

Brakes
Tires

Spiss front

Gassbegrensning

127 kg (280 lbs)

Engine Type

4-stroke, 1-cylinder, air-cooled

Front

Independent, swing axle, coil spring,
oil damped

Engine Displacement

49 cm3 (3.0 cu. in)

Rear

Swingarm type, coil spring, oil damped

Bore x Stroke

36.0 mm x 48.6 mm

Front

Drum

Transmission

CVT

Rear

Drum

Overall Length

1,270 mm (50.0 in)

Front

AT19x7-8

, tubeless

Rear

AT19x7-8

, tubeless

Fuel Tank Capacity

6.0 L

Overall Width

760 mm (29.9 in)

Overall Height

765 mm (30.1 in)

Wheelbase

830 mm (32.7 in)

Ground Clearance

120 mm ( 4.7 in)

Seat Height

535 mm (21.1 in)

Enkel A-arms frontfjæring

Curb Mass

Heldekkende fotbrett

78 kg (172 lbs)

Suspension

Front

Independent, swing axle, coil spring,
oil damped

Rear

Swingarm type, coil spring, oil damped

Brakes

Front

Drum

Rear

Drum

Tires

Front

AT16x8-7

, tubeless

Rear

AT16x8-7

, tubeless

Fuel Tank Capacity

2.6 L

KIDS ATV

Overall Width

Curb Mass

Front støtfanger

SPORT ATV

Engine Type

Elektrisk startknapp
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Suzuki motorsykler er skapt og raffinert på våre testbaner, med intensjon om at de skal kjøres raskt. De blir
med stolthet overlatt til sine nye eiere og med mål om å erobre en tøff racingverden og erstattes av nye
modeller produsert med den samme kjærligheten.
Motorsykler i tøff kamp om sekundene på racingbanen. Motorsykler cruisende gjennom hverdagen med sine
stolte eiere. Motorsykler stående i garasjer, i påvente av en fører og et rungende startbrøl.

Med håp om mange minneverdige kjøreopplevelser i fremtiden!

2016 MotoGP Round 12 Silverstone Maverick Viñales
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2016 MXGP Round 14 Lommel Kevin Strijbos

2017 Endurance World Championship Round 1 Bol d'Or SERT

2016 MotoGP Round 12 Silverstone Maverick Viñales

SUZUKI ORIGINALDELER
Hver eneste Suzuki er konstruert med fabrikkens egne deler. Delene
har optimal design og spesifikasjoner skreddersydd for hver enkelt
motorsykkeltype og modell. Hver del har gjennomgått Suzukis
strenge testkrav for ytelse, kvalitet, soliditet, sikkerhet og komfort.
Vi anbefaler at du velger Suzuki originaldeler når du skal reparere
motorsykkelen din. Hver originale reservedel matcher din Suzuki
perfekt. Ved å velge Suzuki originale reservedeler og service, kan din
Suzuki vedlikeholdes på optimalt vis.

Sikkerhetsinformasjon
DR-Z70

MOTORCROSS

SPORT ATV

KIDS ATV

DR-Z70 er designet kun for barne- og offroadkjøring. Skal

RM-Z450, RM-Z250, RM85L og RM85 er konkurransemodeller

Suzuki QuadSport Z400 (LT-Z400) er konstruert for erfarne

Suzuki QuadSport Z90 (LT-Z90) har aldersgrense på 12 år.

ikke kjøres på offentlig vei. Kun for én person med vekt

som kun skal kjøres under konkurranser og trening på

førere. Aldersgrense 16 år. ATV- er kan være farlige å kjøre.

Suzuki QuadSport Z50 (LT- Z50) kan kjøres av barn fra 6 år

opp til 40 kilo (88 lbs). Anbefales ikke for barn under 7 år.

lukket bane. Barn og ungdom skal alltid kjøre under tilsyn

Bruk alltid hjelm, øyebeskytter og beskyttende bekledning

og oppover. Voksne skal alltid ha tilsyn med førere under

Kjøringen må foregå under tilsyn av en voksen. Føreren

av voksne.

for din egen sikkerhets skyld. Unngå asfalterte overflater.

16 år. ATV kan være farlige å kjøre. Bruk alltid hjelm,

må alltid ha på seg hjelm, øyebeskytter og beskyttende

Kjør aldri på offentlig vei. Kjør aldri med passasjer eller delta

øyebeskytter og beskyttende bekledning for din egen

bekledning. Kjør på en sikker måte med omtanke for andre.

i stuntkjøring. Kjøring, alkohol eller medisiner hører ikke

sikkerhets skyld. Unngå asfalterte overflater. Kjør aldri på

sammen. Unngå høy hastighet. Vær ekstra forsiktig i vanskelig

offentlig vei. Kjør aldri med passasjer eller delta i stuntkjøring.

terreng. Les eierhåndboken nøye.

Overskrid aldri Suzuki QuadSport Z90s (LT-Z90) lastekapasitet
på 90kg (198 lbs). Overskrid aldri Suzuki QuadSport Z50s
(LT-Z50) lastekapasitet på 38kg (84 lbs). Kjøring, alkohol eller
medisiner hører ikke sammen. Unngå høy hastighet. Vær
ekstra forsiktig i vanskelig terreng. Les eierhåndboken nøye.
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Design/trykk: Erling Sande as/Trykk-Service AS

For mer informasjon, forhandlernett og priser:

www.erling-sande.no
ERLING SANDE AS forbeholder seg retten til å endre tekniske spesifikasjoner og pris uten forutgående varsel. Importøren tar forbehold om trykkfeil.
Lokale klargjøringskostnader og registreringsomkostninger tilkommer på alle modeller som ikke er merket ferdig på vei.
Spesiﬁkasjoner, utseende, farge (inkludert ), utstyr, materiale og andre aspekt av Suzuki produkter som vises i denne katalogen kan endres av Suzuki når som
helst uten varsel, og dette varierer i forhold til lokale betingelser og behov. Noen modeller er ikke tilgjengelig i noen områder. Alle modeller kan gå ut av produksjon
uten varsel. Vær venlig å hør med din forhandler om detaljer ved slike hendelser.

Alltid bruk hjelm, øyebeskyttelse og beskyttende klær.
Les brukermanualen nøye.

Kjør trygt.
Aldri kjør i ruspåvirket tilstand.

“Way of Life!” er selve hjertet av Suzuki som merkevare – hver
eneste av Suzukis kjøretøy, motorsykler og påhengsmotor er bygget
for å skape spenning slik at kunden kan nyte hverdagen.

KAT-MC-TOT17

Dråpen 12, Postboks 9555, 3038 Drammen

