JIMNY – UNIK OG KOMPROMISLØS
Terrænet er Suzuki Jimnys rette element. Med sin kompromisløse tilgang til fremkommelighed
i de mest krævende omgivelser forcerer Jimny vanskelige forhindringer med overraskende lethed.
Takket være sin lave vægt, den kompakte størrelse og det stærke AllGrip Pro 4WD-system. Den
helt nye Suzuki Jimny er en rendyrket offroader, der på én gang er opsigtsvækkende kompromisløs og stærkt forankret i et halvt århundredes 4x4-tradition.

Foto viser Adventure-modellen
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ET IKON I 4X4-UNIVERSET
Udviklingen af den første Jimny begyndte allerede i 1968. Også dengang var Jimny en kompakt, men
hårdfør offroader uden sidestykke. Siden har modellen gennem tre generationer cementeret sin
enestående position ved hele tiden at være tro mod det koncept, som forklarer dens ikoniske status.
I dag er det fjerde generation, som løfter arven videre. Den nye Jimny holder sporet og er mere end
nogensinde klar til at indfri alles forventninger og erobre nye fans.

Foto viser Adventure-modellen
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BYGGET TIL UDFORDRINGER
Jimnys robuste chassisramme er smedet til udholdenhed og styrke. Undervognen er terrænoptimeret med stive aksler og smidige fjedre. Reduktionsgearet øger trækkraften, og det særlige
styretøj forbedrer komforten ved kørsel på ujævnt underlag. Den ekstra frihøjde og de store hjul
tæt ved front og hæk lægger til listen af egenskaber, som fuldendes af et design med lodrette
flader, tilpassede kofangere og et væld af praktiske detaljer dedikeret den professionelle bruger.

Foto viser Adventure-modellen
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EKSTERIØR

KLAR TIL AT MØDE VILDMARKEN
Fra for til bag og fra top til bund er Jimny bygget
til at møde udfordringer i barsk terræn og al slags
vejr. Gennemtænkte detaljer i det ydre vidner om en
offroader, du kan byde, snart sagt, hvad som helst.

Praktisk kølerhjelm
Du kan bevare overblikket, når underlaget for alvor bliver ujævnt. Den flade
og firkantede kølerhjelm er designet til at give føreren et præcist blik for,
hvor bilen befinder sig i forhold til forhindringer i terrænet.

LED-forlygter med lygtevaskere (Adventure)
Jimnys ikoniske, runde forlygter peger tilbage i tiden mod første og anden
modelgeneration. Adventure-modellen med LED-forlygter har som standard
lygtevaskere, der holder lygteglasset rent for mudder og sne.

Ingen dryp fra taget
Taget er designet med en rende, der leder vandet
bort. Dermed undgår du, at regn og smeltevand
drypper fra taget, når du stiger ind og ud af bilen.
En lækker og praktisk detalje udtænkt af fagfolk
til fagfolk.

Tilpassede kofangere
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De korte karrosseriudhæng afsluttes af kofangere,
som er designet til terrænkørsel. De er formgivet
til at sikre fri passage ved kørsel over høje forhindringer. Kofangerne er desuden bygget af et
kraftigt materiale, der beskytter karrosseriet mod
stenslag og ridser.
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Oplyste instrumenter

INTERIØR

Under alle vejr- og lysforhold er det let at aflæse Jimnys instrumenter. De er nemlig altid
fuldt oplyste og er som resten af kabinen designet med et enkelt og funktionelt udtryk.

Optimeret styretøj
Under kørsel i hårdt terræn tager forhjulene imod mange stød, som forplanter sig til
rattet. Derfor er Jimnys solide styretøj konstrueret med et såkaldt kuglekredsløb, der
opsuger de hårde stød.

HOLD FOKUS PÅ DET VIGTIGSTE
Seriøs offroad-kørsel kræver førerens fulde
opmærksomhed. Derfor er kabinen indrettet i en
stilfuld enkelhed, der skaber ro og overblik. Her
er funktionaliteten i fokus. Alle betjeningsgreb
og knapper er lette at finde og hurtige at betjene
– selv med handsker.

Infrarød trykskærm (Adventure)
Den 7 tommer store trykfølsomme infotainment-skærm benytter infrarød teknologi.
Det betyder, at skærmen kan betjenes med handsker. Systemets smartphone-spejling
understøtter Apple CarPlay™, Android Auto™ og Mirrorlink™.

Apple CarPlay™

Navigation i multimediesystem

Perfekt udsyn
At kunne orientere sig er essentielt
— også ved offroad-kørsel. Udsynet
bagud er perfekt gennem de store
sidespejle og bagerste ruder.
Fremefter sikrer lave vindueskanter under sidespejlene, at man
har bedre udsyn til vognsider og
skærmkanter.

Vær opmærksom på, at det ikke er alle
Smartphones/ Tablets der er kompatible
med Android Auto™, MirrorLink™ og
Apple CarPlay™. Benyttelse af App’s
sker udelukkende via mobiltelefonen.
Dataforbrug forudsætter, at bruger
har mobilabonnement tilknyttet med
mobildataforbrug.
Android Auto™ er et registreret
varemærke, der tilhører Google inc.
Eksempler på tjenester er Google Maps™
og Google Search™. Du henter app'en
Android Auto på Google Play™. Android
Auto passer til de fleste smartphones
med Android 5.0+. Android Auto er dog
ikke introduceret i Danmark endnu.
Se: www.android.com/auto.
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MirrorLink™ er et registreret varemærke,
der tilhører Car Connectivity Consortium
LLC. Ønsker du at benytte Mirrorlink,
kan du se en liste med kompatible
smartphones og app’s her:
www.mirrorlink.com.
Apple CarPlay™ er et registreret
varemærke af Apple Inc. Liste over
kompatible iPhones kan ses her:
www.apple.com/ios/carplay/
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TIL
P R O F E S S I O N ELT
BRUG

PLADS TIL UDSTYR OG EVENTYR
Pak bilen og kom afsted. Hvad enten du skal navigere
rundt i asfaltjunglen eller udforske terrænet, er Jimny
indrettet med opbevaringsmuligheder og lastefaciliteter til krævende professionelt brug.

Praktisk kabine
I gulvkonsollen mellem forsæderne er der to flaskeholdere og et 90 mm dybt rum til f.eks. mobiltelefonen.
I centerkonsollen findes endnu et praktisk rum til
småting samt et USB-stik og et 12-volts strømudtag.
Det gribevenlige håndtag i passagersiden letter indog udstigning.

Lastrum med muligheder
Gennem den over 1 meter brede døråbning er
der adgang til et gennemtænkt bagagerum med
regulære mål og robuste overflader. Ryglænene
kan lægges fladt ned og bunden af bagagerummet
og bagsiden af de foldbare bagsæder har rengøringsvenlige overflader. Under sidevinduerne er
der 10 forankringer, hvori der kan monteres f.eks.
kroge til fastsurring af udstyr og anden bagage.
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Også passager-forsædet kan lægges ned, hvilket
giver plads til transport af lange genstande.
I Adventure-modellen findes desuden et 12-volts
strømudtag, og et opbevaringsrum bagerst i
bunden er med til at skabe et helt plant lastrum,
når bagsæderne lægges ned.
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OFFROADEGENSK ABER

RENDYRKET OFFROADER
Jimny opfylder alle de krav, der stilles til en kompromisløs firehjulstrækker: Chassisramme, stive aksler med skruefjedre, stor frihøjde,
korte udhæng over akslerne og et 4WD-system med reduktionsgear.

Vridningsstabil undervogn
Gennem alle generationer har Jimny været bygget på en
chassisramme, der er afstivet med tværgående vanger.
En sådan ligger til grund for al seriøs terrænkørsel.
I den nye Jimny er rammen blevet yderligere forstærket
med en krydsvange nær midten og to ekstra tværgående
vanger for og bag. Forstærkningerne forbedrer kollisionssikkerheden og øger torsionsstivheden med faktor 1,5.

Effektive hjulophæng
Jimny er kompromisløst udstyret med stive aksler både
for og bag. Det betyder bedre vejgreb under vanskelige
forhold. Hvis et hjul presses opad af en forhøjning i terrænet, vil det modsatte hjul blive presset nedad for dermed
at bevare kontakten med underlaget.
Skruefjedrene har lang fjedervandring, hvilket øger muligheden for at beholde kontakten med underlaget, når der
skal forceres fordybninger i terrænet.
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Afgangsvinkel 49°

Rampevinkel 28°
Frihøjde 210mm
Indgangsvinkel 37°

Styr på vinkler og frihøjde
Jimny er særdeles manøvredygtig i terræn. En stor indgangs- og
afgangsvinkel betyder, at du kan møde skrænter og komme væk fra
dem igen uden at beskadige kofangere eller undervogn. Den gode
frihøjde øger rampevinklen og gør det muligt at passere skarpe
knæk i terrænet, uden at undervognen skraber imod.

4WD-system med reduktionsgear
Jimnys transfer-gearkasse er et kraftfuldt redskab, der giver dig mulighed for at skifte
mellem baghjulstræk og firehjulstræk, foruden at du kan reducere gearingen og dermed
øge motorens trækkraft betydeligt. Transfergearkassen betjenes med en ekstra
’gearstang’ til højre for håndbremsen. Position 2H bruges til
kørsel på landevej under normale forhold. Ændrer disse sig,
kan der skiftes til 4H (firehjulstræk) ved op til 100 km/t.
Position 4L (reduktionsgear) bruges i terræn, når der er
brug for ekstra trækkraft ved lav fart.
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Ny 1,5-liters motor

KR ÆF TER

Suzuki’s nye robuste, 4-cylindrede benzinmotor på 1,5 liter med 102 hk og 5-trins
manuel gearkasse leverer et kraftfuldt moment i en stor del af sit omdrejningsfelt.
Dermed får du smidige kræfter til effektiv offroadkørsel. Motoren er både let og
kompakt, hvilket bidrager til en høj brændstofeffektivitet. Gearstangen er godt
isoleret mod vibrationer, fordi den delvist er forankret til den kraftige chassisramme.

FREMDRIFT MED EFFEKTIV
HJULKONTROL
Jimny har både kræfter og elektronik til at opfylde
dine offroad-ambitioner. Motoren leverer et kraftigt
moment præcist, når du skal bruge det, mens elektronikken reagerer på situationen og hjælper dig
effektivt og ubesværet fremad.

5MT

Ingen vejgreb

Hjulspind

Hjulspind

Ingen vejgreb

Uden LSD (Traction Control)
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Vejgreb

Nedbremset

Nedbremset

Vejgreb

LSD (Traction Control) tilkoblet

Hill Hold Control

Hill Descent Control

Hjulspinds-kontrol

Har du bremset bilen på vej op ad en skrænt,
hjælper Jimny dig videre. Den såkaldte ”Hill
hold”-funktion holder automatisk bremsetrykket, mens du kobler ind og sætter i gang. Funktionen tager tilmed højde for eventuel uens
terræn under højre og venstre side af bilen.

På vanskelige nedkørsler kan du ved et tryk
på en knap aktivere ”Hill descent control”. Det
betyder, at bilen automatisk holder en tilpas
lav fart ned ad en stejl skrænt. Du kan dermed
slippe bremsen og koblingen og koncentrere
dig om at styre bilen sikkert ned.

Når underlaget er glat eller fedtet, hjælper
systemet dig ubesværet videre. Hvis to diagonalt
placerede hjul begynder at spinde rundt, vil elektronikken nemlig automatisk bremse hjulene og
overføre kræfterne til de to andre hjul, så bilen
igen får vejgreb
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SIKKERHED

TRYGHED FOR DIG OG DINE PASSAGERER
Hvad enten du navigerer rundt i storbyjunglen eller udforsker vildnisset, har sikkerheden
altid en høj prioritet. Med sikkerhedssystemerne kan du altid nyde turen med ro i sindet.

Automatisk nødbremse

Slingreadvarsel

Under kørslen benytter Jimny to fremadskuende sensorer – et kamera og en laser – for at
kunne registrere, om der er fare for en kollision med en bil eller en fodgænger. Opdager
sensorerne en potentiel fare, reagerer systemet på tre måder afhængig af situationen.

Ved hastigheder over cirka 60 km/t er
slingreadvarslen aktiveret. Formålet er at
gøre dig opmærksom på slingrende kørsel,
der kan være tegn på træthed eller
uopmærksomhed.

1 Føreren advares akustisk og visuelt.

Laser-sensor kamera

Monocular kamera

Advarsel

Vognbaneassistent

Display

2 Hvis der er høj risiko for en kollision, og hvis føreren træder på bremsen, øges bremsetrykket automatisk.
Føreren bremser
Bremsekraften øges

Advarsel

Display

3 Der bremses automatisk hårdt op, hvis risikoen for en kollision stiger yderligere.
Advarsel

Automatisk bremsning

Display Blink

En vognbaneassistent hjælper dig med at
holde kursen. Den er aktiv ved hastigheder
over cirka 60 km/t. og registrerer vejstriberne forude. Krydser bilen striberne, advares
dermed vibrationer i rattet og et blinkende
signal i instrumentpanelet.

Skiltegenkendelse
Jimnys kamera genkender skilte som f.eks.
hastighedstavler. Når kameraet ser skiltet,
vises det som en påmindelse i bilens infodisplay.

Automatisk op- og nedblænding
Med automatisk op- og nedblænding får du en både sikrere og mere afslappende kørsel.
Når lyskontakten står i ”auto”, og fjernlys er valgt, skifter funktionen automatisk mellem
fjern- og nærlys afhængig af trafikken forude og de aktuelle lysforhold.
Når der registreres lys fra forankørende eller fra modkørende biler skiftes automatisk til nærlys.

Automatisk
nedblænding

Når der ikke længere registreres lys fra forankørende el. modkørende biler, skiftes der automatisk tilbage til fjernlys.

Der blændes automatisk op til fjernlys igen
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Der er en grænse for evnen hos et monokulært kamera, en lasersensor og en radar til at opdage forhindringer, baner og
trafikskilte. Der er tale om assistent-systemer, ansvaret for at køre sikkert påhviler fortsat føreren af bilen.
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ACTIVE
1

2

1 15” stålfælge

2 Aircondtion (manuel)

Automatisk nødbremse (AEB)
Vognbaneassistent
Slingreadvarsel

Jungle Green (ZZC)*
20

3 Integreret CD-radio med DAB+

Skiltegenkendelse
6 airbags
Fartpilot med hastighedsbegrænser

3

4 Sædevarme, for

4

5

5 4WD-system med reduktionsgear

Aircondition (manuel)
Integreret CD-radio med FM/DAB+
El-betjente sideruder, for

Bluish Black Pearl (ZJ3)*

Fjernbetjent centrallås
Sædevarme, for
15" stålfælge

Medium Gray (ZVL)*

Automatisk op og nedblænding
Bluetooth, håndfri via rattet
Tågelygter, foran

Informationsdisplay
Isofix-beslag
Reservehjul på bagsmæk med cover

Silky Silver Metallic (Z2S)*

ADVENTURE (SOM ACTIVE-MODELLEN PLUS)
1

2

1 15” alufælge

2 Klimaanlæg

Klimaanlæg
Full LED-forlygter
15" alufælge

3

3 Multimediesystem med 7” farveskærm og DAB+ radio

Multimediesystem med 7" farveskærm
Navigation
Mulighed for 2-farvet lakering

Superior White (26U)

4

4 Navigation i multimediesystem

Sortlakerede sidespejle
Dørhåndtag i karosserifarve
Sorte ruder bag

Kinetic Yellow + Bluish Black Pearl (DG5)*

5

5 Full LED-forlygter

Bagagerumsboks
12V udtag i bagagerum
Læderrat

Forlygtevaskere
Reservehjul i alu på bagsmæk
Solskærme med billetholdere

Brisk Blue Metallic + Bluish Black Pearl (CZW)*

 Smartphone-integration:
- Apple CarPlay™
- Android Auto™

Chiffon Ivory Metallic + Bluish Black Pearl (2BW)*

* Speciallak, pearl, metallic og to-farvet er mod merpris. To-farvet kun muligt på Adventure-modellen.
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1

TILBEHØR

Sæt dit personlige præg på din Jimny. Se hele tilbehørsprogrammet på suzuki.dk
eller få flere informationer hos forhandleren.
1 Frontgitter

2 Frontbøjler, hjælpelygter og dørtrin

3 Hardcase

4 Anhængertræk

2

3

4
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SPECIFIKATIONER
Motor
Type

Vægt
4 cyl. DOHC 16V 1,5
med VVT

Automatisk op og nedblænding af forlygterne

●

●

Køreklar vægt, personbil, kg

1.165

Automatisk nærlys

●

●

●

●

Totalvægt, kg

1.435

Automatisk fjernlysassistent

●

74,0 x 85,0

Max. anhængervægt m. bremse, kg

1.300

Selestrammere, for og bag

●

Slagvolumen, ccm

1.462

Max. anhængervægt u. bremse, kg

350

Tågelygter, for og bag

●

●

Kompressionsforhold

10:1

Dimensioner

Active

Adventure

Boring x slaglængde, mm

Antal HK (kW) omdr. pr. minut
Max drejningsmoment, Nm/omdr. pr. minut
Indsprøjtningsanlæg
Oktanbehov
Emissionsstandard

Udvendig længde, mm (med reservehjul)

3.645

15" stålfælge (195/80R15)

●

—

130/4.000

Udvendig bredde, mm

1.645

15" alufælge (195/80R15)

—

●

Multipoint injection

102(75)/6.000

Udvendig højde, mm

1.720

Reservehjul med sort del-cover

Stål

Alu

95 blyfri

Akselafstand, mm

2.250

Sortlakerede sidespejle

—

●

Euro 6

Sporvidde for, mm

1.395

Dørhåndtag i karroserifarve

—

●

Sporvidde bag, mm

1.405

Sorte skærmkanter og sideskørter

●

●

Præstationer
Tophastighed, km/t

Udvendigt udstyr

145

Brændstoføkonomi iflg. ny WLTP-norm:

Frihøjde, mm

210

Tonede ruder

●

●

Venderadius, m

4,9

Sorte ruder, bag

—

●

Active

Adventure

Lav hastighed (by), km/l

12,2

Antal siddepladser

4

Indvendigt udstyr

Mellem hastighed (forstad), km/l

14,9

Tankkapacitet, liter

40

Varme i forsæderne

●

●

Høj hastighed (landevej), km/l

14,5

Bagagerum, liter (til loft)

830

Højdejusterbart rat

●

Læder

Ekstra høj hastighed (motorvej), km/l

10,8

Bagagerum med nedfældet bagsæde, liter (til rudekant)

377

Informationsdisplay

●

●

Blandet kørsel, km/l

12,7

Bagagerum (max volumen, VDA liter)

85

Funktionelt udstyr

Active

Adventure

178

Garanti

CO2 udslip, gram/km (ved blandet kørsel)
Energiklasse

B

Mekanisk garanti

Transmission

5MT

Rustgaranti

1. gear

4,425

2. gear

2,304

Aircondtion (manuel)

●

—

3 år/100.000 km

Automatisk klimaanlæg

—

●

12 år

Fjernbetjent centrallås

●

●

Integreret CD-radio med FM/DAB+ radio
og USB-indgang (ratbetjent)

●

—

Multimediesystem med 7" skærm, FM/DAB+ radio
og navigation (på dansk)

—

●

Højtalere

2

2

Audioknapper på rattet

●

●

Bluetooth, håndfri via rattet

●

●

Smartphone integration til bl.a.
Apple Carplay og Android Auto

—

●

3. gear

1,674

4. gear

1,190

5. gear

1,000

Bakgear

5,151

Differentiale

4,090

●

1,000

Nødbremsesystem (AEB) med laser og kamera
(bil- og fodgængergenkendelse)

●

Reduktionsgear (4H)
Reduktionsgear (4L)

2,003

Vognbaneassistent og slingreadvarsel

●

●

Fartpilot med hastighedsbegrænser (ratbetjent)

●

●

El-betjente sidespejle

●

Med varme

Traffic Sign Recognition (skiltegenkendelse via infodisplay)

●

●

El-betjente sideruder for

●

●

6 airbags og airbag cut-off i passagersiden

●

●

12V udtag i centerkonsol

●

●

ESP og traction control

●

●

12V udtag i bagagerum

—

●

3-link med skruefjedre-ben

TPMS (dæktryksovervågning)

●

●

Kopholder, foran

●

●

Indgangsvinkel, vinkel-grad

37

ISOFIX-beslag til 2 barnestole

●

●

Splitbagsæde (50/50)

●

●

Rampevinkel, vinkel-grad

28

Pedalsikkerhedssystem

●

●

Make-up spejle med billetholder i solskærme

—

●

Afgangsvinkel, vinkel-grad

49

Hill-hold og hill-descent funktion

●

●

Opbevaringsrum i bagagerummet

—

●

Full-LED forlygter

—

●

AllGrip PRO (4WD) med reduktionsgear

●

●

Chassis
Karosseriopbygning
Styretøj
Bremser, for/bag
Affjedring, for/bag

Hjul og dæk

Solid chassisramme
Kuglekredsløb m. dæmper
Skiver/Tromler

195/80R15

STANDARDUDSTYR
Sikkerhedsudstyr

Active

Adventure

Km/l og CO2 udledning er iflg. ny WLTP-testmetode. De oplyste værdier er derfor i henhold til den nye, mere restriktive og realistiske WLTP-norm, og i sammenligning
med den tidligere EU-norm kan forbruget se ud til at være steget. Men det er kun testmetoden – og ikke bilerne – der er ændret, så i praksis er forbruget det samme
som tidligere. Det aktuelle brændstofforbrug vil afhænge af den enkeltes kørselsb ehov og –måde og kan afvige fra det oplyste.
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DEN NYE SUZUKI JIMNY. RENDYRKET OFFROADER

MØD DANMARKS MEST ORIGINALE SUV-FAMILIE

ESP er et registreret varemærke af DaimlerChrystler AG. Bluetooth er registreret varemærke af Bluetooth SIG, Inc. Alle oplysninger og illustrationer
er baseret på den udførelse af bilerne, som var gældende ved brochurens endelige redigering (marts 2019), Modelprogram, tekniske data og
udstyrsspecifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Nærmere oplysninger fås hos Suzuki-forhandlerne. Der tages forbehold for trykfejl.
www.suzuki.dk
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