


Selvopladende hybrid 
med plads til det hele
Mød den nye Suzuki Swace. En stor, rummelig og fleksibel stationcar, 
der er som skabt for fremtiden. Med avanceret og selvopladende 
hybridteknik, der giver en uovertruffen benzinøkonomi og lav CO2-
udledning – og som er utrolig nem at have med at gøre i det daglige. 
Du skal nemlig ikke tænke på opladning af batteriet, der sker helt 
automatisk under kørsel.

Særligt ved lavere hastigheder og ved kørsel i byen vil du opleve 
den næsten lydløse overgang fra benzin til el-drift helt uden 
benzinforbrug og CO2-udledning. Og selv ved kørsel med højere 
hastigheder hjælper el-motoren til, så der kan spares på dråberne. 
Alt sammen bidragende til en endnu mere behagelig og afslappet 
køreoplevelse. Læg dertil det trinløse automatgear, det høje 
komfort- og kvalitetsniveau og den elegante fremtoning og du  
har en Suzuki, der er klar til at opfylde dine og familiens mest 
krævende behov.

Foto viser Swace Exclusive.
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Foto viser Swace Exclusive.
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Foto viser Swace Exclusive.

Tryghed på hjul
Suzuki Swace er som standard udstyret med de mest moderne og 
avancerede sikkerheds- og assistentsystemer som fx automatisk 
nødbremse med fodgænger- og cyklistgenkendelse, aktiv fartpilot 
inkl. hastighedsbegrænser, vognbaneassistent med aktiv styring 
og skiltegenkendelse med mere. Det gør køreturen i byen eller på 
langfart mere sikker, afslappende og stressfri. 

Suzuki Swace byder på masser af rummelighed og plads til både 
fritidsgrej og begejstring. Og det for hele den aktive familie. Hvor end 
turen går hen, venter der jer nye oplevelser. Det store bagagerum og 
den fleksible indretning, kendetegnende for en moderne stationcar, 
gør det nemt at pakke til ferien, eller hvis du og familien bare skal 
ud og nyde naturen.
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Foto viser Swace Exclusive.
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Foto viser Swace Exclusive.
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Atletisk 
udstråling
Swace signalerer dynamik og styrke. 
Og vækker opsigt fra enhver vinkel. Det 
sporty look understreges af de skarpt 
designede LED-forlygter og den store 
honeycomb-mønstrede frontgrill. 

Forlygterne og den øverste del af fronten 
er designet i én ubrudt kurve for at 
fremme det lave og sporty design. I det 
hele taget skaber bilens brede silhuet og 
de mange gennemførte design-detaljer 
en helt særlig opmærksomhed, når du 
svinger stilsikkert rundt om hjørnet. 
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Foto viser Swace Exclusive med stofindtræk.
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Instrumentering
Speedometer og instrumentgruppen med stilfuld belysning er let  
at aflæse. Den centrale 7-tommer multiinformationsdisplay kan 
tilpasses for at vise et analogt eller digitalt speedometer.

Ambient belysning (Exclusive) 
Blød ambient belysning omkring dørarmlæn, midterkonsol foran og  
center-kopholder øger synligheden af disse områder i mørke. Følelsen 
af ro og kvalitet understreger en elegant atmosfære.

Analog visning

Digital visning

8” multimediesystem 
Det lækre 8" multimediesystem med fx DAB+ radio, Bluetooth,  
ratbetjening og fuld connectivity med Apple CarPlay og Android Auto  
er standard i Swace.

Trådløs Qi opladning
(Kun Exclusive)  
Hvis din mobil understøtter trådløs 
opladning er det dejligt nemt  
at oplade den med Qi-opladeren 
under kørsel (standard i Exclusive).  
To USB-stik er også inden for  
rækkevidde for fører og passager.

Opvarmet rat  
og sædevarme 
I koldt vintervejr holder det 
opvarmede rat dine hænder 
varme, mens sædevarmen i 
forsædernes hynder og ryg-
læn på begge forsæder for-
bedrer komforten yderligere.

Det elegante interiør byder på god plads 
og masser af komfort til alle passagerer, 
både foran og på bagsædet. Det brede 
instrumentpanel glider direkte over i 
dørene og skaber en følelse af, at man 
er omgivet af gennemført design, hvilket 
bare gør køreoplevelsen endnu bedre. 
Soft polstring, sporty elementer og et 
vågent blik for enhver detalje i kabinen 
giver et stærkt indtryk af ypperlig 
kvalitet. 

Læg dertil fede detaljer som fx 
opvarmet og multijusterbart læderrat, 
fuldautomatisk klimaanlæg med 2 
zoner, regnsensor på viskerfunktionen, 
automatisk nedblænding af bakspejlet, 
elvarme/af-isning ved vinduesviskerne 
og det overbevisende multimedieanlæg 
med 8” farveskærm. Swace er klar til at 
give dig en oplevelse på højeste niveau.

Enkel 
elegance

Android Auto™ er et registreret varemærke, 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 her: 
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. Datafor-
brug forudsætter, at bruger har mobilabonnement tilknyttet med mobildataforbrug.
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Fleksible 
muligheder
Det store bagagerum indbyder ikke bare 
til små hverdagsaktiviteter, men også 
familieudflugter. Læg bagsæderne ned  
og du får et helt plant underlag med plads 
til flere og større ting. Dyk ned under 
gulvet i bagagerummet og find ekstra 
opbevaringsplads. Du har utroligt mange  
og fleksible muligheder for at indrette 
Swace, så den passer optimalt til 
situationen. Kabinen byder på god plads 
overalt og et væld af smarte og gode 
opbevaringsrum. Til glæde for både for-  
og bagsædepassagerne.

Bagagerum 
Det rummelige bagagerum rummer op til 596 
liter* bagage og kan forstørres yderligere ved 
at folde bagsæderne ned. Du kan også sænke 
den tæppebelagte bundplade, for at opbevare 
højere genstande og vende det for at opbevare 
våde eller beskidte genstande på dets 
vandtætte plastoverflade-side. Det udtagelige 
bagageskjuler-dækken trækkes tilbage med 
et enkelt tryk, for lettere adgang til bagage, 
og den brede bagklapåbning bidrager til en 
ubesværet lastning og aflæsning af bagage.

* Målt efter VDA-metoden.

Nedfældet bagsæde (med tæppesiden opad) Nedfældet bagsæde (med plastoverflade opad) Dobbelt bundet bagagerum i lav position

Handskerum

Forreste kopholdere 

Bagdørslommer

Trådløs Qi oplader 
(Exclusive)

Midterkonsolboks

Passagersæde 
ryglomme

Forreste midterkonsol 
(Active)

Fordørslommer 

Bageste armlæn og 
kopholdere
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Benzinmotor

El-motor

Hybridbatteri

Generator

Kørecyklus Hybridbatteri effekt benyttes Generator lader El-motor Benzin-motorHybridbatteri oplades

Stop
Alle enheder stopper for at 
forhindre energispild.  

Start
El-motoren starter stille og roligt 
bilen.

Ved lav hastighed
El-motoren driver bilen uden at 
bruge benzin-motoren.

Normal kørsel 
(ved lavt batteri-niveau)
Hvis batteriets ladetilstand er lav, 
oplader benzin-motoren batteriet 
via generatoren under kørsel.

Kraftig acceleration
Benzin- og el-motoren driver bilen. 
Strømmen leveres til el-motoren fra 
både generatoren (via benzinmotoren) 
og fra hybridbatteriet.

De-accelereation 
(nedbremsning)  
El-motoren bruger hjulrotation 
til at generere elektricitet og 
oplade batteriet.

Normal kørsel 
(incl. let acceleration)
Bilen drives af benzin- og 
el-motoren via generatoren.

Avanceret 
hybridteknik
Det har krævet ingeniørbedrifter 
fra øverste skuffe at udvikle det 
avancerede, men let-tilgængelige og 
selvopladende hybridsystem, der er 
drivkraften i Swace modellen. Så nu 
kan du opleve glæden ved at køre mere 
miljøbevidst uden at skulle tænke på 
opladning af batteriet. Hybridsystemet 
skaber fremdrift ved hjælp af en 
benzinmotor, en el-motor eller begge 
dele på samme tid afhængig af kørslen. 
Det giver både bedre brændstoføkonomi 
og lavere CO2-udledning. Stadig med 
let og kraftfuld acceleration, der sikrer 
køreglæden.

El-kørselstilstand (EV mode)
Tryk på EV-Mode knappen og Swace kører udelukkende ved 
brug af el-motoren. Er fx en fordel ved kørsel i et indendørs 
parkeringsanlæg eller eller hvis man vil prioritere støjfri kørsel 
i et stille område*.
* Tilgængelighed af el-kørselstilstand og maksimal kørselslængde, mens du  
kører i EV-mode, vil variere afhængig af kørselsforholdene og batteriniveauet.

Selvopladende hybridsystem
Hybridsystemet i Swace består af en brændstofeffektiv 1,8-liters benzinmotor, 
en kraftig el-motor, en generator der både kan producere el og assisterere 
el-motoren under kørsel samt et større hybridbatteri. Ved opstart og lave 
hastigheder kører Swace på el. Og ved højere hastigheder og under acceleration 
drives bilen frem af både benzin- og elmotoren. Samtidig genoplades 
hybridbatteriet af generatoren under kørsel. Og ved nedbremsning/de-celleration 
samles energien op på hybridbatteriet. Når bilen stoppes slukker alle enheder for 
at minimere energispild. Swace har derfor en flot WLTP-norm på 22,2 km/l ved  
blandet kørsel og en CO2-udledning på kun 103 g/km.
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Foto viser Swace Exclusive.
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Uden ACA

Med ACA
Bilens retning

Bremsekraft

Harmonisk 
og sikker 
køreoplevelse
Hver en tur er en fornøjelse takket 
være en utroligt høj kørekomfort med 
god afdæmpning af undervogn og 
støjkilder. Swace er på trods af sine 
store dimensioner let at manøvrere, 
og du har 3 muligheder for valg af 
køreprogram. Med sofistikerede 
tekniske løsninger er Suzuki Swace 
også kendetegnet ved stabil og nøjagtig 
styring selv i skarpe sving.

Aktiv indstyrings-assistent (ACA)
Denne funktion er designet til at aktivere bremserne på de indvendige hjul ved kørsel i et 
skarpt sving. Derved minimeres understyring, og resultatet er smidigere kørsel i sving og 
dermed bedre kontrol over bilen.

Affjedring
De forreste MacPherson-fjederbensophæng og de 
bagerste dobbelte wishbone hjulophæng, er designet til en 
optimal stabilitet og kørekomfort. De forreste hjulophæng 
er også optimeret til en optimal indstyrings-respons når 
du kører i sving ved høje hastigheder.

Køreprogrammer
Afhængig af dine præferencer eller kørselsforhold 
kan du vælge tilstanden NORMAL, ECO eller SPORT 
for at bestemme, hvordan Swace skal køre. 

NORMAL mode
Denne tilstand (forindstilling) sikrer en optimal 
balance mellem kørekomfort, stabilitet og 
brændstoføkonomi. Den ideelle indstilling under 
normale forhold. 

ECO mode
Denne tilstand forbedrer brændstoføkonomien 
gennem mere afdæmpet speeder-respons og 
reducerer klimaanlæggets effekt. Det er nyttigt  
ved stop-and-go bykørsel.

SPORT mode
Vælg denne tilstand, når du vil have hurtig og 
kraftig acceleration, f.eks. for en mere fleksibel 
reaktion på snoede veje.

For

Bag
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Kør med  
ro i sindet
Hvor end du skal hen med venner og 
familie, kan du trygt stole på, at det 
avancerede sikkerhedsudstyr i Swace 
tillader dig at slappe af og nyde 
turen. Intelligente assistentsystemer 
holder øje med dine omgivelser og 
minimerer risikoen for uheld. Og 
skulle du alligevel komme ud for en 
kollision, kan du være forvisset om, 
at nødbremsesystemet, de 7 airbags, 
selestrammerne og den stærke 
opbygning af karrosseriet passer godt 
på dig og dine kære.   

Foto viser Swace Exclusive.
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Parkeringsassistent(S-IPA) Kun Exclusive

Parkeringsassistenten er standard i Swace Exclusive modellen, og den kan assistere ved en baglæns 
parkering ind i en bås eller ved en parallel-parkering. Ved aktivering registrerer sensorer en passende 
parkeringsplads. Systemet drejer selv rattet, så det passer og guider med lydsignaler og i displayet.  
Du skal selv kontrollere hastigheden med speederen og bremse bilen under manøvren.

  Aut. styresupport   Føreren styrer bilen   Sensorernes funktionsområde
  Funktionsområde   Ønsket P-plads

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 med køretøjer, cykler eller fodgængere og giver 
bremseassistance, hvis risikoen yderligere øges. 

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.

Skiltegenkendelse (RSA)
RSA overvåger trafikskilte og viser dem på multi informationsdisplayet, hvilket er en god hjælp i 
tilfælde af, at du ikke lagde mærke til skiltene, da du passerede dem.

Aktiv fartpilot (DRCC)
Fartpiloten opretholder den valgte hastighed, når der ikke er nogen køretøjer foran. Desuden 
holder systemet god sikkerhedsafstand mellem dit køretøj og den forankørende. DRCC stopper 
også køretøjet, når forankørende stopper og accelerer igen, når den forankørende kører – alt 
imens der holdes passende afstand.

Automatisk op- og nedblænding af fjernlys (AHB)
AHB giver bedre udsyn og bedre synlighed i forhold til medtrafikanter. Et kamera registrerer 
lyset fra modkørende biler og baglygterne fra forankørende biler samt vejbelysningens styrke. 
Automatisk op- og nedblænding skifter automatisk mellem kort og langt lys, så andre bilister ikke 
blændes, og nattekørsel bliver mere sikker.

Blind-vinkel advarsel (BSM) Kun Exclusive

BSM advarer dig om tilstedeværelsen af et køretøj i den blinde vinkel på begge sider af bilen ved 
at oplyse en indikator i kanten af sidespejlet.

Rear Crossing Traffic Alert (RCTA) Kun Exclusive

RCTA hjælper dig med at undgå kollisioner, når du bakker ud af parkeringspladser, ved at det 
blinker i en af sidespejlsindikatorerne, når et køretøj nærmer sig den blinde vinkel.

Parkeringssupport til parkering 
i bås
At bakke ind i en parkeringsbås bliver meget 
lettere og mindre stressende med aktiv 
hjælp fra parkeringsassistenten. Når du har 
valgt din parkeringsplads og kører i position, 
skal du blot tænde S-IPA, fjerne din fod 
fra bremsepedalen og følge de akustiske 
instruktioner for at stoppe og skifte gear, 
alt imedens funktionen automatisk parkerer 
køretøjet.

Parallel parkerings-funktion
Parallel parkering kan være en udfordring  
for de bedste chauffører. Men denne 
funktion gør det lettere end nogensinde.  
Du bliver assisteret ved din parkering.  
Aktiver S-IPA i nærheden af en 
parkeringsplads, hvor du ønsker at 
parallelparkere, eller når du har holdt 
stille i P-position og ønsker at forlade en 
parkeringsplads.

 
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 assistent-/ 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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Precious Silver (1J6)** 

Farveudvalg

White Pearl Crystal Shine (070)** 

Dark Blue Mica (8X8)* Phantom Brown Metallic (4W9)* Oxide Bronze Metallic (6X1)*

Super White (040) Black Mica (209)* 

Metallak* og speciallak** er mod merpris.
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Motor 1,8 FHEV
Type 2ZR-FXE

Antal cylindrer 4

Antal ventiler 16

Slagvolumen, ccm 1.798

Boring x slaglængde, mm 80,5 x 88,3

Kompressionsforhold 13,0:1

Antal HK (kW) omdr. pr. minut 98(72)/5.200

Max drejningsmoment, Nm/omdr. pr. minut 142/3.600

Indsprøjtningsanlæg Indirekte

Oktanbehov 95 blyfri

Emissionsstandard Euro 6D

El-motor
Antal HK(kW) 72(53)

Max drejningsmoment (Nm) 163

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

122(90)

Batteri kapacitet, (kWh)  
Lithium batteripakke

3,6

Præstationer
Tophastighed, km/t 180

0-100, km/t, sek 11,1

Brændstoføkonomi iflg. WLTP-norm
Lav hastighed (by), km/l 23,4

Mellem hastighed (forstad), km/l 27,0

Høj hastighed (landevej), km/l 25,0

Ekstra høj hastighed (motorvej), km/l 17,5

Blandet kørsel, km/l 22,2

CO2 udslip, gram/km 103

Transmission
Type E-CVT

Drive system Forhjulstræk

Vægt
Køreklar vægt, personbil, kg 1.478

Totalvægt, kg 2.585

Max anhængervægt m. bremse, kg 750

Max anhængervægt u. bremse, kg 450

Chassis
Styretøj Tandstang

Hjulophæng, for MacPherson

Hjulophæng, bag Dobbelt wishbone

Bremser, for Ventilerede skiver

Bremser, bag Skiver

Hjul og dæk 205/55R16

Dimensioner
Udvendig længde, mm 4.655

Udvendig bredde, mm 1.790

Udvendig højde, mm 1.460

Akselafstand, mm 2.700

Sporvidde for, mm 1.530

Sporvidde bag, mm 1.530

Frihøjde, mm 135

Venderadius, m 5,2

Antal siddepladser 5

Tankkapacitet, liter 43

Bagagerum, VDA liter 596

Bagagerum med nedfældet bagsæde,  
VDA liter (til rudekant) 1.232

Bagagerum (max volumen), liter 1.606

Garanti
Mekanisk garanti 3 år/ 100.000km

Rustgaranti 12 år

Garanti på hybrid* komponenter 5 år/ 100.000 km

*  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.

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. 

Specifikationer Standardudstyr
Sikkerhedsudstyr Active Exclusive

Safety Sense med radar og kamera ● ●

Automatisk nødbremse – (PCS) Pre-Collision System ● ●

Fodgænger- og cyklist genkendelse ● ●

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

● ●

Slingreadvarsel ● ●

Skiltegenkendelse – (RSA) Road Sign Assist ● ●

Aktiv fartpilot (DRCC) Dynamic Radar Cruise Control ● ●

Full-LED forlygter (BI-LED projektor), nær- og fjernlys ●

Full-LED forlygter (Parabol), nær- og fjernlys ●

Automatisk op- og nedblænding af fjernlys 
(AHB) Automatic High-Beam

● ●

LED-kørelys, foran – brede LED bånd  
(integreret i forlygter) – ●

LED-kørelys foran ●

Follow me home system ● ●

Tågelygter foran og bag ● ●

Blindvinkel advarsel (BSM) – ●

Rear Cross Traffic Alert (RCTA) – ●

Parkeringssensor for og bag – ●

Parkeringsassistent (S-IPA) – ●

7 airbags ● ●

Airbag cut-off i passagerside ● ●

Vehicle Stability Control (VSC) ● ●

ABS med EBD ● ●

Servostyring (elektrisk) ● ●

Hill Starting Assist ● ●

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 ● ●

Funktionelt udstyr Active Exclusive

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

● ●

PTC tilskudsvarmer ● ●

Varmekanaler til bagsædet ● ●

Multimediesystem med 8" skærm, FM/DAB+ radio, 
bakkamera

● ●

Apple CarPlay og Android Auto ● ●

Hajfinne antenne ● ●

Fronthøjttalere, samt 2 diskanthøjttalere ● ●

2 dørhøjtalere bag ● ●

Bluetooth samt kontakter til håndfri mobiltelefon ● ●

Trådløs mobiloplader (Qi lader) – ●

Multi-Informationsdisplay (farvet 7” skærm) ● ●

Fjernbetjent centrallås ● ●

Trykknap-start ● ●

Nøglefri betjening – smart entry – ●

Hastighedsafhængigt automatisk dørlåse-system ● ●

Regnsensor (aut. viskerfunktion) ● ●

Forrude med elvarme/af-isning af viskere ● ●

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

El-betjente sideruder, for og bag ● ●

Højdejusterbare førersæder ● ●

El-justerbar lændestøtte (på førersæde) ● ●

Sædevarme foran ● ●

USB stik foran og i midterarmlæn ● ●

12V lader foran og i bagagerum ● ●

Multifunktions-læderrat (opvarmeligt) ● ●

Automatisk nedblænding af bakspejl ● ●

Bagrudevisker med interval ● ●

3 køreprogrammer (Eco, Normal, Sport) ● ●

Ud- og indvendigt udstyr Active Exclusive

16" alufælge > 205/55R16 ● ●

Dæk-reparationssæt ● ●

Tagspoiler ● ●

Lakerede sidespejle og dørhåndtag ● ●

Tagræling – sølv ● ●

Instrumentpanel og centerkonsol  
(satin krom/piano sort)

● ●

Ambient belysning i kabinen – ●

Multijusterbart rat ● ●

Solskærme foran med spejl og lys ● ●

Indtræk i stof ● ●

Dørindlæg i stof ●

Dørindlæg med kunstlæder – ●

Midterarmlæn for og bag ● –

Midterarmlæn for og bag med kunstlæder  – ●

60:40 splitbagsæde ● ●

Tonede ruder ● ●

Privacy tonede ruder, bag ● ●
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Alle oplysninger og illustrationer er baseret på den udførelse af bilerne, som var gældende ved brochurens endelige 
redigering (december 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
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