Brændstofforbrug i henhold til ny WLTP-norm

CELERIO.
USÆDVANLIG
PRAKTISK MIKROBIL
Bare fordi man er lille kan man godt fylde mest i klassen. Med Suzuki
Celerio får du mere plads i kabinen, flere siddepladser, større bagagerum,
flere kilometer pr. liter brændstof, bedste udstyrspakke og op til 400 kg
på krogen. Kort sagt, Celerio bryder rammerne for, hvad du kan forvente
af en lille bil og giver mere værdi for pengene end andre biler i klassen.
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Foto viser Celerio Exclusive.
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VI HAR TÆNKT STORT
Celerio er en 5-personers bil med den rummeligste kabine i klassen. De gavmilde dimensioner giver luft
over hovedet, plads til skuldrene og god benplads til bagsædets passagerer. De store døråbninger gør det
let at komme ind og ud for store og små.
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• Klassens største bagagerum på 254 liter
• Klassens bedste pladsforhold
• Plads til 5 personer
• Let adgang med 4 brede døre
• Må trække en trailer med vægt op til 400 kg
Foto viser Celerio Exclusive.
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EKSTRA KOMFORT
Celerio er veludstyret i alle varianter. Fx er aircondition og integreret CD-radio med Bluetooth®* standard.
Mens musikken spiller, kan du nyde den forhøjede siddeposition, der giver et godt udsyn gennem de store ruder.
Gearskiftet er komfortabelt, og gearvælgeren er placeret præcist i den ergonomisk rigtige højde i midterkonsollen.
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HØJ SIDDEPOSITION MED GODT UDSYN

Overblik er vigtigt, når du skal manøvrere i byens trafik. I Celerio
har du ekstra siddehøjde og store ruder, som giver dig det
udsyn, du behøver.

Tydelige og letlæselige instrumenter

Foto viser Celerio Exclusive.

Lydanlæg med Bluetooth®* er standard i alle varianter

Højdejusterbart rat

Aircondition er standard i alle varianter

Gearvælgeren er placeret i den ergonomisk
rigtige højde

* Bluetooth er et registreret varemærke, der tilhører Bluetooth SIG, Inc.
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BAGAGERUM

254L

MASSER AF BAGAGEPLADS
Celerios bagagerum er stort nok til
at opfylde de flestes behov. Det er forsynet med praktiske posekroge, og
skal der medbringes større stykker
bagage, kan du med splitbagsæderne
indrette lastrummet på flere måder.

PLADS
TIL INDKØB
Takket være en ny og pladsbesparende konstruktion af undervognen er bagagerummet
i Celerio på hele 254 liter. Det er dermed det
største i klassen. Bagagen er let at få ind og
ud, da bagklappen er bred og læssekanten lav.
I tilfælde af endnu større indkøb kan Celerio
trække en trailer på op til 400 kg.

PLADS TIL ENDNU MERE

Bagsæderyggene i opret position

40 procent nedfoldet ryglæn

100 procent nedfoldet ryglæn

Praktisk posekrog

Handskerum

Opbevaringsrum i førersiden

Dørlommer i fordørene

Rum i midterkonsollen

Dørlommer i bagdørene

Forreste kopholdere

Bagerste kopholder

Solskærm med makeup-spejl
og billetholder i førersiden

09

KØREGLÆDENS ABC
Suzuki Celerio er som en buket med alt, hvad der får køreglæden til at blomstre:
kvikke motorer med enestående økonomi og miljøvenlighed, behageligt gearskifte
og præcist styretøj, der giver dig fuld kontrol.
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20,8KM/L
IFØLGE NY WLTP-NORM

BENZINMOTOR MED DUALJET

Nyudviklet 1,0-liters benzinmotor med enestående brændstofudnyttelse
opnået ved dobbelt indsprøjtningssystem (Dualjet), lavere indre friktion,
højere kompression og automatisk stop/start.

DUALJET-SYSTEMET
To indsprøjtningsdyser pr. cylinder forstøver benzinen finere, hvilket gør
den lettere antændelig. Systemet kontrollerer forbrændingen og øger
brændstofeffektiviteten.

VANDKØLET EGR-SYSTEM
Det vandkølede EGR-system (Exhaust Gas Recirculation) sørger for at
afkøle udstødningsgassen inden den sendes tilbage i brændkammeret,
hvilket reducerer temperaturen og bidrager til at eliminere tændingsbanken.

MINDRE FRIKTION
Ventilløfterne aktiveres af vippearme med rullelejer. Disse erstatter den
direkte kontakt med knasten, hvormed friktionen nedsættes.

5-TRINS MANUEL TRANSMISSION
Denne nye transmission sikrer et komfortabelt gearskifte under alle
forhold. Talrige tekniske innovationer har forbedret benzinøkonomien og
minimeret momenttabet.

AERODYNAMIK
Luftstrømmen over og under Celerios
karrosseri er testet i vindtunnel og
optimeret v.h.a. CAE (Computer
Aided Engineering).

Foto viser Celerio Exclusive.
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1,530 mm

(Comfort: 1,540 mm)

2,425 mm

1,600 mm

3,600 mm

LEGENDE
LET

EN AF DE STØRSTE I KLASSEN

MINIMAL VENDERADIUS

Med sin længde på 360 cm er Celerio en af de største biler i klassen. Akselafstanden
på 242,5 cm sikrer god benplads til såvel for- som bagsædepassagererne.

Med en venderadius på blot 4,7 meter kan du
uden besvær parkere og navigere rundt i selv de
smalleste gader.

NYUDVIKLET FORHJULS- OG BAGHJULSOPHÆNG
Såvel forhjuls- som baghjulsophæng er nyudviklet med komfort og
køreegenskaber i fokus. Udover bedre præstationer er ophængene
blevet lettere og mere kompakte til fordel for brændstoføkonomi og
pladsudnyttelse.

Med sin letgående servostyring, korte
venderadius og fine udsyn er Celerio
den perfekte bil til bytrafikken.
Til de længere ture kan du glæde dig
over den nyudviklede undervogn, der
sætter fokus på kørselskomfort og gode
køreegenskaber.

For

Foto viser Celerio Exclusive.

Bag

14" aluhjul (Exclusive)

14" stålhjul med dækkende
hjulkapsel (Club)

BREMSER

DÆK OG FÆLGE

Ved at tilpasse bremseforstærkeren og pedalvandringen i
forhold til hinanden er pedalkraften optimeret med henblik på
let brug og jævn nedbremsning.Samtidig er der opnået lavere
vægt, hvilket bidrager til benzinøkonomien.

14-tommers letmetalfælge bidrager til lavere vægt, mens 14-tommers
stålhjul med heldækkende hjulkapsler optimerer luftstrømmen. Alle dæk
har lav rullemodstand, hvilket bidrager til benzinøkonomien uden at gå
på kompromis med hverken vejgreb, slidstyrke eller bremseevne.
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SIKKERHED ER OGSÅ KØREGLÆDE
Udover sin høje kollisionssikkerhed er Suzuki Celerio udrustet med sikkerhedsudstyr, der skaber trygge rammer om kørslen.
Seks airbags, ESP® og servostyring er standard på alle modeller i Danmark.
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LET OG VRIDNINGSSTABILT KARROSSERI

AIRBAGS

Ved hjælp af “Suzuki Total Effective Control Technology”
(TECT) og intelligent brug af højstyrkestål opnås et let, men
vridningsstabilt karrosseri med høj kollisionssikkerhed.

Celerio er udstyret med i alt seks airbags. De to forreste airbags afbøder virkningen af en frontal
kollision på føreren og forsædepassageren. Ved en sidekollision beskytter to gardinairbags hovedet på både for- og bagsædepassagerne, mens to side-airbags i forsæderne beskytter bryst- og
hofteregionen.

ESP® (Electronic Stability Programme)
Hvis hjulene begynder at miste vejgreb, vil ESP® automatisk
justere på motorkraft og bremser for at hjælpe
føreren med at bevare kontrollen. ESP® er
standardudstyr i Celerio.

Baghjuls-udskridning
Forhjuls-udskridning
ESP er et registreret varemærke, der tilhører Daimler AG. ESP er designet til at hjælpe med at holde bilen under
kontrol. I hvor høj grad systemet griber ind i motormoment og bremsning afhænger af de givne kørselsforhold.
Grundlæggende er det ESP’ens opgave at stabilisere kørslen.
I tilfælde af begyndende udskridning eller hjulspind under forhold, hvor der er meget lav eller ingen friktion
mellem dæk og køreunderlag, er ESP’ens effekt begrænset.

Uden
bremseassistent

Med
bremseassistent

Seleforstrammer
aktiveres

BREMSEASSISTENT

Foto viser Celerio Exclusive.

HILL-HOLD FUNKTION
Ved igangsætning op ad en bakke hjælper bakke-holdfunktionen med at holde bilen stille, mens man flytter
foden fra bremsen til speederen. Funktionen er standardudstyr på Club og Exclusive modellerne med Dualjet
motor.

Bremseassistenten aktiveres i tilfælde af en nødopbremsning, hvor bremsepedalen ikke er blevet trådt helt
i bund. Baseret på hvor hurtigt bremsepedalen trædes
ned, vil bilens computer afgøre, om der er tale om en
nødopbremsning. Er der tale om en sådan, vil systemet
øge bremsetrykket for at bringe bilen hurtigst muligt til
standsning.

Selekraftbegrænser aktiveres

FORRESTE
SIKKERHEDSSELER
Seleforstrammeren strammer
øjeblikkeligt selen i tilfælde af en
frontalkollision, mens selekraftbegrænseren i kollisionsøjeblikket
afbøder virkningen af selens pres
mod brystkassen.

TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)
Hvis TPMS registrerer trykfald i et dæk, vil systemet
tænde en lampe i bilens instrumentbord.
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MODELPROGRAM

CLUB
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

EXCLUSIVE Som Club-modellen plus

Aircondition og pollenfilter
6 airbags
Integreret CD-radio/MP3/USB og 2 højttalere
Bluetooth
Stålfælge (165/65R14)
Lakerede dørhåndtag
Højdejusterbart rat

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Elruder, for
Centrallås med fjernbetjening
Højdejusterbart førersæde
Splitbagsæde (60/40)
LED-kørelys
Automatisk start/stop af motor
Hill-hold funktion

■■
■■

■■
■■

Bagrude visker/vasker
Solskærme med spejl
og billetholder (førersiden)
Hattehylde
TPMS (dæktryksovervågning)

■■
■■
■■
■■
■■

Alufælge (165/65R14)
Tågelygter
Lakerede sidespejle
Krom på kølergrill
El-betjente sidespejle

■■
■■
■■
■■

El-ruder, for og bag
2 ekstra højttalere (4 i alt)
Lomme bag på passagersæde
Stofindlæg i fordøre

FARVEUDVALG

Speedy Blue Metallic (ZYH)
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Superior White Pearl (ZYG)

Star Silver Metallic (ZTS)

Mineral Gray Metallic (ZTU)

Super Black Pearl (ZTT)

Ablaze Red Pearl (ZTW)

Herudover fås Superior White (ZQH) som standardfarve. Metallic og Pearl farver er ekstra udstyr.

CELERIO. USÆDVANLIG PRAKTISK MIKROBIL
KLASSENS BEDSTE PLADSFORHOLD
Lang akselafstand giver en rummelig kabine
God plads på bagsædet. Vi siger klassens bedste
Klassens største bagagerum på 254 liter
Let adgang gennem 4 brede døre
5 siddepladser

KLASSENS BEDSTE BENZINØKONOMI
Celerio med Dualjet-motor klarer helt op til 20,8 km/l (108 gram CO2)
i henhold til den nye restriktive WLTP-målemetode

KLASSENS BEDSTE STANDARDUDSTYR
Aircondition
CD-radio med MP3, USB og Bluetooth®*
El-betjente sideruder, for
Centrallås med en fjernbetjening
Højdejusterbart rat og førersæde

ANHÆNGERKAPACITET
Celerio må trække en trailer med en vægt på op til 400 kg
* Bluetooth er et registreret varemærke, der tilhører Bluetooth SIG, Inc.
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SPECIFIKATIONER
Motor

Benzin 1.0 Dualjet

Chassis

Type

3-cyl. DOHC 12V med VVT

Styretøj

Boring x slaglængde, mm
Slagvolumen, ccm
Kompressionsforhold
Antal HK(kW)/omdr. pr. minut
Max drejningsmoment, Nm/omdr. pr. minut
Indsprøjtningsanlæg
Oktanbehov

Tandstang med elektrisk servo

73 x 79,5

Hjulophæng, for

Uafhængig McPherson med krængningsstabilisator

998

Hjulophæng, bag

Torsionsaksel og skruefjedre

12,0:1

Bremser, for

Ventilerede skiver

68(50)/6.000

Bremser, bag

Tromler

93/3.500

Hjul og dæk

165/65 R14

Vægte

Manuel

Elektronisk multi-point
95 blyfri

Køreklar vægt

890-920

Emissionsstandard

Euro 6

Totalvægt, kg

1.260

Præstationer

Manuel

Max. anhængervægt m. bremse, kg

400

Tophastighed, km/t

155

Max. anhængervægt u. bremse, kg

400

0-100 km/t, sek

13,0

Transmission

Brændstoføkonomi iflg. ny WLTP-norm

1. gear

3.545

Lav hastighed (by), km/l

19,7

2. gear

1.904

Mellem hastighed (forstad), km/l

23,5

3. gear

1.280

Høj hastighed (landevej), km/l

23,7

4. gear

0.966

Ekstra høj hastighed (motorvej), km/l

18,2

5. gear

0.783

Blandet kørsel, km/l

20,8

Bakgear

3.272

CO2 udslip, gram/km (ved blandet kørsel)

108

Differentiale

3.650

Energiklasse

Dimensioner

A++

Garanti

Benzin 1.0 Dualjet

Udvendig længde, mm

3.600

Udvendig bredde, mm

1.600

Udvendig højde, mm

1.530

Akselafstand, mm

2.425

Sporvidde for, mm

1.420

Sporvidde bag, mm

1.410

Venderadius, m

4,7

Frihøjde, mm

135

Siddeplader, antal

5

Tankkapacitet, liter

35

Bagagerum, VDA liter

254

Bagagerum med nedfældet bagsæde, VDA liter

726

Bagagerum med nedfældet bagsæde
målt til loft, liter
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Benzin 1.0 Dualjet

1.053

Mekanisk garanti
Rustgaranti

3 år / 100.000 km
12 år mod rustgennemtæring

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 kørselsbehov og –måde og kan afvige fra det oplyste. Energimærke er anført iht.
det aktuelt foreliggende energimærknings-bekendtgørelses-lovforslag (som vedr. WLTP-testede biler til ikrafttrædelse pr.
1/1-2019). Ved redaktionens slutning var lovforslaget endnu ikke endeligt vedtaget.

STANDARDUDSTYR
Sikkerhedsudstyr

Club

Exclusive

ABS med EBD og bremseassistent

x

x

ESP® og Traction Control (TCS)

x

x

Dobbelt airbag

x

Side- og gardinairbags

Club

Exclusive

Club

Exclusive

Sølvindlæg i instrumentbord

x

x

Sølvindlæg om ventilationsdyser

-

x

Aircondition

x

x

Pollenfilter

x

x

Dørlommer, for

x

x

x

El-betjente sideruder, for

x

x

x

x

Dørlommer med flaskeholdere, bag

Airbag cut-off i passagerside

x

x

Stofindlæg i fordøre

x

x

El-betjente sideruder, bag

-

x

-

x

Manuelt betjente sidespejle

x

Servostyring (elektrisk)

x

x

-

Midterkonsol med kopholdere for og bag

x

x

El-betjente sidespejle

-

x

TPMS (dæktryksovervågning)

x

Kollisionssikring af sidedøre

x

x

Kortlomme bag på passagersæde

-

x

Centrallås med en fjernbetjening

x

x

x

Højdejusterbare nakkestøtter

Passagerfartgreb, 1 for og 2 bag

x

x

Fjernbetjent benzinklapåbner

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Integreret CD-radio med USB-indgang
og Bluetooth®*

x

Trepunktssikkerhedsseler på alle pladser

Solskærm med spejl og billetholder
i førersiden

Selestrammere med kraftbegrænsere, for

x

x

Posekrog i bagagerum

x

x

Højttalere

2

4

Hattehylde

x

x

12V strømudtag i midterkonsol

x

x

Højdejusterbart rat

x

x

Højdejusterbart førersæde

x

x

Selealarm på begge forsæder

x

x

Højdejusterbare forlygter

x

x

LED

LED

x

x

Højtmonteret stoplys
Tågebaglygte
Tågelygter, for

-

x

Indvendigt udstyr

Instrumentpanel og betjening
Automatisk kørelys, foran
Omdrejningstæller
Dobbelt triptæller

Club

Exclusive

LED

LED

x

x

Splitbagsæde (60/40)

x

x

x

Automatisk stop/start af motor

x

x

Hill-hold funktion

x

x

x

Børnesikrede bagdøre

x

x

Advarsel for tændt lys og nøgle i tænding

x

x

ISOFIX beslag til 2 barnestole

x

x

Advarselslampe for lav brændstofstand

x

x

x

Advarselslampe for åben dør

x

x

Infodisplay med ur, forbrug, km til tankning

x

x

Infodisplay med udetemperatur

x

x

Gearskifteindikator

x

x

Dag/nat bakspejl med antiblænd

x

x

Forrudevisker/vasker med fast interval

x

x

Bagrudevisker/vasker

x

x

Startspærre

Udvendigt udstyr
14" stålfælge med hjulkapsler
14" alufælge

x

Club

Exclusive

x

-

-

x

Tonede ruder

x

x

Multi-reflektor halogenforlyger

x

x

Lakerede kofangere

x

x

Lakerede dørhåndtag

x

x

Lakerede sidespejle

-

x

Kølergrill med krom

-

x

Funktionelt udstyr

ESP® er et registreret varemærke af DaimlerChrysler AG.
* Bluetooth er et registreret varemærke, der tilhører Bluetooth SIG, Inc.
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SUZUKI CELERIO. USÆDVANLIG PRAKTISK MIKROBIL

Alle oplysninger og illustrationer er baseret på den udførelse af bilerne, som var gældende ved brochurens endelige
redigering (januar 2019). 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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