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Den nye Suzuki Across er en stor, robust og sporty SUV udstyret med 

et sofistikeret Plug-in Hybridsystem og E-Four elektronisk 4-hjulstræk.  

I Across kombineres kompromisløs ydelse med opladningshybridens  

fleksibilitet, og den moderne SUV’s rummelighed med rå styling og  

imponerende præstationer.

SUVERÆN PLUG-IN HYBRID
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KOMPROMISLØS SUV
Alt fra den magtfulde, sporty front over de store 19" alufælge til den 

skarptskårne bagende signalerer, at her kommer en kompromisløs  

SUV med styr på tingene. Udtrykket forstærkes af kabinens luksuriøse 

pladsforhold og høje udstyrsniveau.
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HØJ YDELSE OG LAVT FORBRUG
Det sofistikerede Plug-in Hybridsystem leverer overlegen 

ydelse, brændstoføkonomi og lav CO2-udledning. Ydelsen er 

imponerende 306 hk, brændstoføkonomien på op til 100 km/l,  

mens den elektriske rækkevidde takket være det store batteri 

er på hele 75 km. Når der ikke er mere strøm, kører Across  

videre på en kombination af benzin og el, som det avancerede 

hybridsystem opsamler undervejs. 
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Komfortabel køreoplevelse
Nyd den smidige, adrætte respons og den  

lydsvage performance. Det avancerede,  

miljøskånende Plug-in-Hybrid system, det  

store batteri og den 2,5-liters motor bidrager 

alle til en uovertruffen køreoplevelse.

Plug-in Hybridsystem
En kraftig el-motor giver et jævnt, lydsvagt og adræt 

drejnings moment til komfortabel hverdagskørsel. Når  

der er behov for acceleration under kørsel ved højere  

hastigheder, supplerer benzinmotoren powerfuldt, mens 

motoren på længere rejser giver en god fornemmelse af 

kraftoverskud. Du kan på enkel vis lade højkapacitets- 

batteriet hjemme eller på offentlige ladestationer.

2,5-liters motor
Den 2,5-liters benzinmotor i Across lader batteriet og øger  

effekten ved høje hastigheder. Afhængig af køreforhold 

skifter den mellem indirekte benzinindsprøjtning (PFI) og 

direkte indsprøjtning (DI) for at opnå optimal for brænding 

af benzinen og nedsætte udledning.
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Kør med selvtillid i sne, regn  
og på glatte veje. 
E-Four (elektrisk 4x4-system) benytter en  
uafhængig el-motor på bagakslen, som  
ideelt tildeler drejningsmoment til baghjulene  
afhængigt af køreforhold. Det er med til at  
opretholde vejgreb og solid stabilitet på  
glatte underlag, så føreren har kontrol over  
situationen.

Stabile køreegenskaber
Across PHEVs 4×4-performance hjælper med at kompensere 

for understyring i glatte sving. Dermed bliver styringen mere 

nøjagtig, og bilen vil i højere grad følge din tiltænkte retning 

og kurs – også under vanskelige kørselsforhold.

AWD Integreret styring (AIM)
AIM er designet til at optimere 4x4-ydelsen ved at  

regulere på fordelingen af drejningsmoment, motoren,  

gearskiftene, bremsning og servostyring alt efter de  

aktuelle kørselsforhold. Det understøtter også NORMAL-, 

ECO- og SPORT- indstillingerne i Drive Mode Select.

Trail Mode
På overflader med nedsat greb som snedækkede veje  

og ujævnt terræn bremser Trail Mode spinnende hjul, 

som har mistet vejgreb, og dirigerer dermed drejnings-

moment til hjul, som har traktion. Derudover justeres 

gas- og gearskiftemønsteret for at bevare kontrollen og 

holde bilen i bevægelse.
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Sporty og robust design  
i en ny generation SUV
Sportslighed og robusthed smelter sammen i  

enestående SUV-stil præget af skarpe kanter,  

fede linjer og et robust, sporty ansigt med  

høj kofanger og stor åben grill.

19" Aluminiumsfælge
De markante polerede overflader og den glansfulde 

sorte belægning bidrager til, at de store fælge fremstår 

med et udseende af kraft og premium kvalitet.

LED forlygter
LED-forlygterne har Bi-projektorer (som kombinerer  

nær- og fjernlys) samt LED kørelys, der understreger  

frontens aggressive udseende.
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7" multi-informationsdisplay
Kørecomputer og infodisplay med flere oplysninger 

formidler hurtigt informationer om rækkevidde,  

køredata, ladetilstand med mere. Displayet viser  

også valgfrit digital- eller analog hastighedsvisning.

Opvarmede fører- og passagersæder
Både for- og bagsæder er opvarmet i ryglæn og  

siddeflade.

Opvarmet rat
Varmeelementer på begge sider af rattet holder  

dine hænder varme, når det bliver koldt.

9" multimediesystem
Er din smartphone kompatibel med Apple Carplay™  

eller Android Auto™, kan du betjene applikationer på din 

smartphone via multimediesystemet. Det indbyggede 

multimediesystem med 9" skærm er forberedt til at 

spejle og dele dine apps fra din smartphone.

Køreglæde med høj komfort og kvalitet
Det komfortable og veludformede interiør med stilfulde detaljer og 
sæder i høj kvalitet bidrager til den fremragende køreoplevelse.

Android Auto™ er et registreret varemær-
ke der tilhører Google inc. Eksempler på 
tjenester er Google Maps™ og Google 
Search™. Android Auto passer til de fleste 
smartphones med Android 10+.  
Se yderligere her:www.android.com/auto

Apple CarPlay™ er et registreret 
varemærke af Apple Inc. Liste over 
kompatible. iPhones kan ses:  
www.apple.com/ios/carplay/

*   Vær opmærksom på, at det ikke er alle Smartphones/ Tablets, der er kompatible 
med Android Auto™ og Apple CarPlay™. Benyttelse af App’s sker udelukkende 
via mobiltelefonen. Dataforbrug forudsætter, at bruger har mobilabonnement 
tilknyttet med mobildataforbrug.
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Bagagerum
Bagklappen har en bred åbning, der giver nem adgang 

til det store bagagerum på op til 490 liter* bagage i 

forskellige former og størrelser.

Håndfri betjent bagklap
Når du har hænderne fulde, registrerer bagklap- 

systemet din bilnøgle og åbner automatisk, hvis du 

bevæger foden frem og tilbage under midten af 

bagko fangeren.

Praktisk opbevaring
Praktiske opbevaringsrum i hele bilen holder mønter, 

drikkevarer, mobiltelefoner og andre personlige ting 

organiseret og indenfor rækkevidde.

Masser af plads til bagage, sportsudstyr 
og andre personlige ejendele

* Målt efter VDA-metoden.
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Buzzer Automatic
braking

Rear Crossing Traffic 
Alert detection area Back camera view

Indicator 
blinks

Monitored area

Monitored area

Indicator 
illuminates 
or blinks
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Intelligente sikkerhedsfunktioner, 
supporterer sikker kørsel
Med kendskab til alle de avancerede sikkerheds- 

funktioner, der hjælper med at beskytte dig og dine 

passagerer, kan du køre med ro i sindet.

Automatisk nødbremse (PCS)
PCS hjælper med at minimere risikoen for en kollision ved 

at overvåge vejen foran bilen. Det advarer dig, når der er 

risiko for en kollision og giver bremseassistance, hvis  

risikoen yderligere øges.

Skiltegenkendelse (RSA)
RSA overvåger trafikskilte og viser dem på multi informa-

tionsdisplayet, hvilket er en god hjælp i tilfælde af, at du 

ikke lagde mærke til skiltene, da du passerede dem.

Aktiv fartpilot (DRCC)
DRCC opretholder den valgte hastighed, når der ikke er 

nogen køretøjer foran. Desuden holder systemet god  

sikkerhedsafstand mellem dit køretøj og den foran- 

kørende. DRCC stopper også køretøjet, når forankørende 

stopper og accelerer igen, når den forankørende kører  

– alt imens der holdes passende afstand.

Blind-vinkel advarsel (BSM)
BSM advarer dig om tilstedeværelsen af et køretøj i  

den blinde vinkel ved at oplyse en indikator i kanten  

af sidespejlet. 

Vognbaneassistent med aktiv styring (LTA)
LTA er designet til at advare dig og hjælpe med at styre. 

Hvis LTA tolker, at bilen krydser linjerne eller viger ud af 

vognbanen, ledes styringen ind/retur i vognbanen.

Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
RCTA hjælper dig med at undgå kollisioner, når du bakker 

ud af parkeringspladser, ved at det blinker i en af side-

spejlsindikatorerne, når et køretøj nærmer sig den blinde 

vinkel. 

Steering control

Bemærkninger: Kørselsassistent-funktionerne er begrænsede af monokulær kameraets, lasersensorens og millimeterbølgeradar-sensorerens evner 
til at registrere forhindringer, vejbaner og trafikskilte. Afhængig af vejoverfladen og/eller vejrforholdene fungerer de muligvis ikke. Stol derfor ikke 
alene på hjælpesystemerne for at sikre sikkerheden, men tag som fører selv ansvaret for sikker kørsel. For flere detaljer, spørg din lokale forhandler 
eller se vores hjemmeside.
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MILJØBEVIDST FRIHED
Kør ud i det blå og gør hvad du vil – med grønnere samvittighed.  

Med innovativ hybrid-teknologi og original 4×4 SUV-frihed  

understøtter Across din aktive, miljøbevidste livsstil.
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White Pearl Crystal Shine (070)
(lakering mod merpris)

Silver Metallic (1D6) 

Attitude Black Mica (218) Gray Metallic (1G3) 

Sensual Red Mica (3T3)
(lakering mod merpris)

Dark Blue Mica (8X8)

FARVEUDVALG
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Motor 2,5L benzin PHEV
Type A25A-FXS

Antal cylindrer 4

Antal ventiler 16

Slagvolumen, ccm 2.487

Boring x slaglængde, mm 87,5 x 103,4

Kompressionsforhold 14,0:1

Antal HK (kW) omdr. pr. minut 185(136)/6.000

Max drejningsmoment, Nm/omdr. pr. minut 227/3.200-3.700

Indsprøjtningsanlæg Indirekte/direkte

Oktanbehov 95 blyfri

Emissionsstandard Euro 6d

El-moter
Front, Max output (kW) 134

Front, Max drejningsmoment (Nm) 270

Bag, Max output (kW) 40

Bag, Max drejningsmoment (Nm) 121

Hybridsystem
Samlet systemeffekt, HK (kW) omdr. pr. minut 306(225)

Batteri kapacitet, (kWh) Lithium batteripakke 18,1

Ladetider* 1-fase 230V AC, 16A, i timer 5

Præstationer
Tophastighed, km/t 180

0-100, km/t, sek 6,2

EV mode, fuld elektrisk rækkevidde, km 75

Brændstoføkonomi iflg. Ny WLTP-norm
Lav hastighed (by), km/l 13,0

Mellem hastighed (forstad), km/l 18,9

Høj hastighed (landevej), km/l 17,5

Ekstra høj hastighed (motorvej), km/l 13,0

Blandet kørsel, km/l 100,0

CO2 udslip, gram/km 22

Transmission
Automatik E-CVT

4WD system E-Four

Vægt
Køreklar vægt, personbil, kg 2.019

Totalvægt, kg 2.510

Max anhængervægt m. bremse, kg 1.500

Max anhængervægt u. bremse, kg 750

Chassis
Styretøj Tandstang

Hjulophæng, for MacPherson

Hjulophæng, bag Double wishbone

Bremser, for Ventilerede skiver

Bremser, bag Ventilerede skiver

Hjul og dæk 235/55R19

Dimensioner
Udvendig længde, mm 4.635

Udvendig bredde, mm 1.855

Udvendig højde, mm 1.690

Akselafstand, mm 2.690

Sporvidde for, mm 1.600

Sporvidde bag, mm 1.630

Frihøjde, mm 190

Venderadius, m 5,7

Antal siddepladser 5

Tankkapacitet, liter 55

Bagagerum, VDA liter 490

Bagagerum med nedfældet bagsæde,  
VDA liter (til rudekant) 1.168

Bagagerum (max volumen), liter 1.604

Garanti
Mekanisk garanti 3 år/ 100.000km

Rustgaranti 12 år

Garanti på hybrid komponenter 5 år/ 100.000 km

Km/l og CO2 udledning er iflg. den nye, mere restriktive og realistiske 
WLTP-norm. Det aktuelle brændstofforbrug vil afhænge af den enkeltes 
kørsels behov og –måde og kan afvige fra det oplyste. 

ESP er et registreret varemærke af DaimlerChrystler AG.  
Bluetooth er registreret varemærke af Bluetooth SIG, Inc.

*Anslået/estimeret ladetider med Type2 stik/lader. Da Suzuki Across 
lader med mindst 8Ah og Sikkerhedsstyrelsen i Danmark maksimalt 
tillader 6Ah fra en almindelig stikkontakt over længere tid, må Across 
ikke oplades med nødlader i en almindelig 220V stikkontakt. Brug altid 
det medfølgende Type2 kabel til opladning via en offentlig eller privat 
ladestander.

 Enkelte hybrid-komponenter (Hybrid ECU, Inverter, Hybrid-batteri og Power 
Management ECU) er omhandlet af en udvidet garanti, som gælder op til  
60 måneder eller 100.000 km, hvad som måtte komme først.

Sikkerhedsudstyr
Safety Sense med radar og kamera

Automatisk nødbremse – (PCS) Pre Collision System

Slingreadvarsel

Fodgænger- og cyklist genkendelse

Vognbaneassistent med force-back – (LTA) Lane Tracing Assistent

Skiltegenkendelse – (RSA) Road Sign Assist

Aktiv fartpilot – (DRCC) Dynamic Radar Cruise Control

Full LED nær- og fjernlys samt LED baglygter

LED-kørelys foran

Automatisk op- og nedblænding af fjernlys

Tågelygter foran og bag

Rear Cross Traffic Alert (RCTA) med bremsesupport

Blindvinkel advarsel (BSM)

Parkeringssensor med bremsefunktion for og bag 

7 airbags

Airbag cut-off i passagerside

Elektronisk stabilitetsprogram – (VSP) Vehicle Stability Control

ABS med EBD

Servostyring (elektrisk)

Hill Hold

E-Call

Børnesikrede bagdøre

ISOFIX beslag til 2 barnestole

Startspærre

Højdejusterbare nakkestøtter

Trepunktssikkerhedsseler, på alle pladser

Højdejusterbare sikkerhedsseler, for

Selestrammere, for

Selestrammere, bag/yderste pladser

Selealarm på fører- og passagersæde

Selealarm på bagsæde, lysindikaton

Automatisk nærlys, for og bag

Automatisk højdejusterbare forlygter

Funktionelt udstyr
Automatisk klimaanlæg (2-zoners) med S-FLOW mode

Varmepumpe 

Varmekanaler til bagsædet

Multimediesystem med 9" skærm, FM/DAB+ radio og bakkamera

Apple CarPlay og Android Auto

Hajfinne antenne

Front højttalere samt diskanter

Baghøjttalere

Bluetooth samt kontakter til håndfri mobiltelefon

Multi-Informationsdisplay (farvet 7" skærm)

Nøglefri betjening – smart entry

Regnsensor (aut. viskerfunktion)

Forrude med af-isning af viskere

El-sidespejle med el-fold ind, varme og blinklys

El-betjente sideruder, for og bag

8-vejs el-justerbart førersæde

Sædevarme foran og bag

El-betjent bagklap (med fod-sensor)

USB stik, 1 for og 2 bag

220volt stik bag

Multifunktions-læderrat (opvarmeligt)

Skiftekontakter på rattet "Paddle-shift"

Automatisk nedblænding af bakspejl 

Bagrude visker med interval

Hastighedsafhængigt automatisk dørlåse-system

Tyverisikring/kontakt-alarm

3-mode køreprogrammer (Eco, Normal, Sport)

Ladekabel – Type 2, 5 mtr. (Standard: EN 62196-2)

Ud- og indvendigt udstyr
19" alufælge (polerede) > 235/55R19

Sorte skærmkanter og paneler

Lakerede sidespejle og dørhåndtag

Tagræling – sort

Multijusterbart rat

Indtræk i kunstlæder/stof

Midterarmlæn for og bag

60:40 splitbagsæde

Nød-reservehjul

Metallak

Tonede ruder

UV beskyttende for- og sideruder foran

Privacy tonede ruder, bag

Dobbelt udstødning

Instrumentpanel og centerkonsol – sølv/alu-look

Kunstlæder på dørsider og instrumentbord

SPECIFIKATIONER STANDARDUDSTYR
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Suzuki Bilimport Danmark A/S
Unionsvej 16, 4600 Køge 

BROC 00 ACRO 20

Alle oplysninger og illustrationer er baseret på den udførelse af bilerne, som var gældende ved brochurens endelige 
redigering (november 2020), Modelprogram, tekniske data og udstyrsspecifikationer kan ændres uden forudgående 
varsel. Nærmere oplysninger fås hos Suzuki-forhandlerne. Bemærk at fotos i denne brochure kan vise biler med 
udstyr eller ekstraudstyr, der ikke markedsføres i Danmark. Der tages forbehold for trykfejl.

www.suzuki.dk

SUZUKI ACROSS.  
SUVERÆN PLUG-IN HYBRID


