
„Way of Life!“ на Suzuki е сърцето на нашата марка - всеки автомобил,
мотоциклет и извънбордов мотор Suzuki е създаден, за да създаде вълнение,

така че клиентите да могат да се наслаждават на ежедневието.  

Стандартното и допълнително оборудване може да варира на различните пазари. Моля, обърнете се към вашия дилър, тъй като някои спецификации и 
илюстрации могат да се отнасят към модели, които не са налични във вашия регион. Спецификациите, изразени с неметрични единици, са приблизителни.

SUZUKI MOTOR CORPORATION си запазва правото да променя без предварително известие цени, цветове, материали, оборудване, спецификации и модели, 
както и да спира модели от производство. Всички снимки в настоящия каталог са използвани след изрично разрешение. Изображенията на автомобили без 
номера на табелата на обществени пътища са резултат от монтаж на кадри.

www.suzuki.bg

София, ул. Поп Грую 96
тел.: 02/439 09 30

факс: 02/971 92 61
e-mail: office@suzuki.bg

Plug-in Hybrid



Екологичната Plug-in Hybrid технология среща свободата на 4x4 задвижването. 

Резултатът е максимална ефективност и удоволствие от шофирането.

Вече нищо не може да ви спре.

ПРЕОДОЛЕЙТЕ ПРЕПЯТСТВИЯТА
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ПРЕОДОЛЕЙТЕ РУТИНАТА
Преминете отвъд ограниченията на стила и се откажете да следвате 

тълпата. Across притежава индивидуалност с мощно излъчване, 

спортни детайли и отличително дързък дизайн.
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ПРЕОДОЛЕЙТЕ ОГРАНИЧЕНИЯТА
Достигнете отвъд границите на електрическите или конвенционалните 

SUV автомобили. Технологията Plug-in Hybrid на Across комбинира

най-доброто от двете. Вече няма нужда да правите компромиси.
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Заредете се с енергия, като същевременно 
намалите емисиите и разхода на гориво
Насладете се на плавно и вълнуващо шофиране и 

тихата работа на усъвършенстваната Plug-in Hybrid 

система. Голямата батерия и 2,5-литровия двигател 

допринасят за удълженото удоволствие от 

пътуването.

Plug-in Hybrid

Мощен електрически мотор осигурява плавно, тихо, но и 

енергично ежедневно шофиране. Когато е необходимо повече 

ускорение, например при изпреварване, се включва и 

бензиновия двигател, който също така ви осигурява и 

спокойствие при дълги пътувания. Може удобно да зареждате 

батерията у дома или на обществена зарядна станция.

2.5-литров двигател

2.5-литровият бензинов двигател осигурява мощност при 

високи скорости, но също и зарежда батерията при нужда.

В зависимост от условията на шофиране, той превключва 

между индиректно впръскване на гориво (PFI) и директно 

впръскване на гориво в цилиндъра (DI), за да постигне 

оптимално изгаряне на горивото за изключителна 

ефективност и ниски емисии.
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Карайте уверено по заснежени 
пътища и хлъзгави пътеки
E-Four е електрическа система 4x4, която използва 
независим заден мотор, осигуряващ идеално 
разпределение на въртящия момент към задните 
колела в зависимост от условията на шофиране,
за да поддържа сцепление и стабилност върху 
хлъзгави повърхности.

Стабилно поведение
Ефективното 4х4 помага да се компенсира недозавиването 
при хлъзгави завои и осигурява прецизно управление в 
различни условия на шофиране.

Режим Trail Mode
На повърхности с ниско сцепление, като заснежени 
пътища и неравен терен, Trail Mode насочва въртящия 
момент от колелата, които нямат сцепление към тези, 
които имат, а също и регулира газта и трансмисията,
за да продължите да се движите под контрол. 

Система за интегрирано управление
на 4-те колела (AIM)
Проектирана е така, че да оптимизира 4х4 задвижването 
чрез промяна на разпределението на въртящия момент, 
работата на двигателя, смяната на предавките, спирането
и сервоуправлението в зависимост от условията на 
шофиране. Тя също така поддържа режимите на
шофиране NORMAL, ECO и SPORT.
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SUV от ново поколение
със спортен и отличим дизайн
Стилът на Across се характеризира със смели линии, 
многоъгълни мотиви и спортна предница с висока 
броня и голяма отворена решетка.

19-инчови алуминиеви джанти
Полираните повърхности и покритието с черен гланц 
допринасят за отличимия външен вид и усещането за 
изключително качество.

LED фарове
Двата LED фара, за къси и дълги светлини,
и LED дневни светлини са комбинирани в изящно 
съчетание за изключително отличим външен вид.
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7-инчов мултиинформационен дисплей 
На дигиталното таблото се показва най-важната 
информация за автомобила. Един поглед е достатъчен, 
за да сте наясно с автономността в електрически 
режим (EV), съотношението на задвижване в EV, 
степента на зареждане, разпределението на въртящия 
момент, G-силата и др. Също така ви позволява да 
изберете между цифров или аналогов скоростомер.

Отопляеми предни и задни седалки
Както предните, така и задните седалки се 
отопляват за допълнителен комфорт през зимата.

9-инчова мултимедийна аудио система
Голям и удобен сензорен екран, който работи с Apple 
CarPlay, Android Auto™ и Miracast™ за вашия 
съвместим смартфон, позволявайки ви да се 
възползвате от приложенията за навигация, 
телефонни разговори, изпращане и получаване
на съобщения, достъп до любимата музика и др.

Отопляем волан
Нагревателите от двете страни на волана топлят 
ръцете ви, когато времето стане студено.

Удоволствието от шофирането се подсилва 
от комфорта и качествената изработка
Ергономичният, прецизно изработен интериор с 
премиум материали и стилни акценти допринасят 
за изключително удоволствие от шофирането.

Apple CarPlay е достъпен в страните, изброени на следния линк:
http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
* За повече подробности, включително модели на iPhone, съвместими с Apple CarPlay,
 вижте: http://www.apple.com/ios/carplay/
* Apple, Apple CarPlay и iPhone aса търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ
 и други страни.

Apple CarPlay ви позволява да използвате 
вашия iPhone, за да осъществявате 
обаждания, да управлявате музиката си, 
да изпращате и получавате съобщения, 
да получавате упътвания с гласа си чрез 
Siri или чрез докосване на дисплея.

Изтеглете приложението Android Auto в Google Play Store*
* Android Auto е наличен в страните, изброени на следната връзка:
 http://www.apple.com/ios/carplay/
* Повечето телефони с Android 5.0+ работят с Android Auto:
 http://www.apple.com/ios/carplay/
* Google, Android, Google Play и Android Auto са търговски марки на Google LLC.

Android Auto™ разширява платформата 
Android в автомобила по начин, който
е специално създаден за шофиране.
Той е проектиран да сведе до минимум 
разсейването, за да можете да се 
възползвате от услугите на Google като 
Google Maps и Google Play Music и др. 
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Багажник
Задната врата се отваря широко за лесен достъп до 
голямото багажно отделение. То побира до 490 литра*
багаж с различни форми и размери.

Отваряне с крак
Когато ръцете ви са заети, системата на 
електрическата задна врата открива вашия
ключ и се отваря автоматично, ако просто
плъзнете крака си под средата на задна броня.

Удобно съхранение
В купето ще откриете множество джобове,
където може да държите монети, напитки,
смартфони и други малки лични вещи
организирани и на удобно място.

Вече имате достатъчно място
за багаж, спортна екипировка
и малки лични вещи

* Измерено по метода на Германската асоциация
   на автомобилната индустрия (VDA).
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Интелигентните системи за безопасност 
ви помагат да шофирате по-спокойно
Шофирайте уверено, знаейки че последно поколение 
системи за безопасност защитават вас и вашите 
пътници.

Система за предпазване от сблъсък (PCS)
Системата помага за предотвратяване на сблъсък, 
като наблюдава пътя отпред с радар и камера. Тя ви 
предупреждава, когато съществува риск от сблъсък
и дори спира, ако рискът стане прекалено голям.

Адаптивен круиз контрол (DRCC)
Когато се движите с предварително зададена скорост, 
но се появи автомобил пред вас, Across автоматично 
ще намали, за да поддържа безопасно разстояние и 
отново ще ускори, в случай че предният се отмести
от пътя ви.

Асистент за следене на пътната лента (LTA)
При преминаване в друга лента, без да са пуснати 
мигачи, системата ще ви предупреди или ще върне 
леко волана, когато е необходимо, за да ви задържи
в центъра на лентата.

Система за следене на "Сляпата зона" (BSM)
Системата ви предупреждава за наличието на превозно 
средство в задната сляпа зона, като светва предупреди-
телен знак във външното огледало от страната,
от която идва автомобила.

Разпознаване на пътни знаци (RSA)
Системата разпознава пътните знаци и ги показва
на мултиинформационния дисплей, в случай че не
сте ги забелязали.

Система за предупреждение за приближаващ 
странично отзад автомобил (RCTA)
Тя ви помага да избегнете сблъсъци при маневри на заден 
ход при излизане от паркинг, като светва индикатор в огле-
далото на вратата, от където се приближава автомобил.

eCall

При пътнотранспортно произшествие, тази система 
ще изпрати автоматично съобщение до телефон 112, 
което включва точното местоположение на 
превозното средство.

Контрол на волана

Забележки: Функциите за подпомагане на шофирането са зависими от способността 
на камерата, лазерния сензор и радарните сензори да откриват препятствия, ленти и 
пътни знаци. Възможно е да не работят в зависимост от пътната настилка или метео-
рологичните условия. Моля, не разчитайте единствено на тези системи, а бъдете 
отговорни, за да осигурите безопасно шофиране. За повече подробности попитайте 
вашия дилър. 1817



ВЕЧЕ НИЩО НЕ МОЖЕ ДА ВИ СПРЕ 
Отидете там, където искате и правете каквото желаете. 

Нека екологичната Plug-in Hybrid технология и 4x4 SUV 

свободата на Across допълват вашия активен и

съобразен с природата начин на живот.
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5 врати
2.5L бензинов и 
електрически
Plug-in Hybrid
E-Four (4WD)

E-CVT (автоматична)

РАЗМЕРИ

Дължина мм 4635

Широчина мм 1855

Височина мм 1690

Междуосие мм 2690

Следа Отпред мм 1600

Отзад мм 1630

Минимален радиус на завой м 5,7

Пътен просвет мм 190

КАПАЦИТЕТ

Места 5
Обем на багажника Максимален обем литри 1604

Със свалени задни седалки (VDA) литри 1168

С вдигнати задни седалки (VDA) литри 490

Обем на резервоара литри 55

Капацитет на батерията кВтч 18,1

Максимална комбинирана мощност к.с. 306

ДВИГАТЕЛ

Тип A25A-FXS

Брой цилиндри 4

Брой клапани 16

Работен обем см3 2487

Диаметър и ход на буталото мм 87,5 x 103,4

Степен на сгъстяване 14,0:1

Максимална мощност                                                                      к.с./об. в мин. 136 / 6000

Максимален въртящ момент                                                             Нм/об. в мин. 227 / 3200-3700
Вид впръскване Инжекцион
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МОТОР

Отпред Максимална мощност кВт 134

Максимален въртящ момент Нм 270

Отзад Максимална мощност кВт 40

Максимален въртящ момент Нм 121

СКОРОСТНА КУТИЯ

Тип E-CVT (автоматична)

ШАСИ

Кормилно управление Зъбна рейка

Спирачки Отпред Вентилирани дискове

Отзад Вентилирани дискове

Окачване Отпред MacPherson

Отзад Двоен носач

Гуми 235/55R19

ТЕГЛО

Собствено кг 1940

Общо кг 2510

СКОРОСТ

Максимална скорост км/ч 180

Ускорение 0 до 100 км/ч сек 6,0

Автономност в електрически режим (EV) км 75

ЕКОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Екологичен стандарт Euro 6d

Разход на гориво                            Комбинирано (WLTP) л/км 1,0

Емисии CO2                                     Комбинирано (WLTP) г/км 22

2.5L бензинов и 
електрически
Plug-in Hybrid
E-Four (4WD)

E-CVT (автоматична)

GLX

ЕКСТЕРИОР

Лети джанти 235 / 55 R 19 ●
Резервна гума  165 / 90 R 18 ●
LED светлини (къси / дълги) с функция Follow me home ●
Автоматично превключване на дългите светлини ●
Предни / задни фарове за мъгла ●
LED дневни светлини ●
LED задни светлини ●
Външни огледала в цвят на каросерията ●
Затъмнени стъкла ●
Допълнително затъмнени задни стъкла ●
Декорации от черен цвят ●
Странични декоративни первази в черно ●
Предна решетка в черно ●
Престилка на бронята (отпред - отзад) ●
Релси на покрива в черно ●
Спойлер на покрива ●
Двоен ауспух ●
Дръжки на вратите в цвят на купето ●
БЕЗОПАСНОСТ И ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Бензинов филтър за твърди частици ●
Външен кабел за зареждане ●
Системи за безопасност Система за предотвратяване на сблъсък ●

Автоматично превключване на дългите светлини ●
Система за разпознаване за пътни знаци ●
Адаптивен круиз контрол ●
Система за предупреждение и предотвратяване
на неволно напускане на пътната лента

●

Система за избягване на криволичене ●
Асистент за центриране в пътната лента ●

Система за наблюдение на "Сляпата зона" ●
Сигнализация за приближаващ отзад и отстрани автомобил ●
Въздушни възглавници за водач / пътник ●
Странични въздушни възглавници отпред (водач-пътник) ●
Въздушни възглавници тип "завеса" ●
Въздушна възглавница за коляно на водача ●
3-точкови предпазни колани отпред и отзад ●
Предни предпазни колани с обтегачи и регулиране на височината ●
Задните колани с обтегачи (с изключение на средната седалка) ●
Възможност за изключване на въздушната възглавница за пътника ●
Контрол на стабилността на автомобила ●
ABS с EBD ●
Ключалки за деца на задните врати ●
Брави, защитени против кражба ●
Аларма ●
Система за поставяне на детско столче ISOFIX (2) ●
Система за потегляне по наклон ●
Система за контрол на налягането в гумите ●
Предупреждение за аварийно спиране ●
Предни / задни сензори за паркиране ●
Система за спешни повиквания eCall ●
Имобилайзер ●

2.5L бензинов и 
електрически
Plug-in Hybrid
E-Four (4WD)

E-CVT (автоматична)

GLX

ИНТЕРИОР

Плафон с осветление на предните седалки ●
Плафон с осветление на задните седалки ●
Жабка с ключалка ●
Осветление в краката на водача и пътника отпред ●
Осветление в централната конзола ●
Поставки за чаши отпред (2) / отзад в централния подлакътник (2) ●
Джобове за бутилки в предните и задните врати (4) ●
USB портове в централната конзола отпред (1) и отзад (2) ●
Контакт 12V в централната конзола ●
Контакти 12V и 220V в багажното отделение ●
Кожен скоростен лост с хромирани детайли ●
Вътрешни хромирани дръжки на вратите ●
Електрическо регулиране на шофьорската седалка в 8 посоки ●
Електрическа лумбална опора за гърба на водача ●
Джоб в седалката на водача / предния пътник ●
Тапицерия на седалките от еко кожа и текстил ●
Подглавници на задните седалки (3) ●
Тапицерия на вратата от еко кожа ●
Разделена задна седалка (60:40) ●
Електрическа ръчна спирачка ●
Централен преден / заден подлакътник ●
Тапицерия на таблото от еко кожа ●
Покривало на багажното отделение ●
Куки в багажното отделение (4) ●
Осветление в багажното отделение ●
Затъмнени задни стъкла ●
Огледало с автоматично затъмняване ●
ВОЛАН И ИНСТРУМЕНТАЛЕН ПАНЕЛ

Отопляем волан с кожена тапицерия ●
Пера на волана за смяна на скоростите ●
Мултифункционален 
дисплей

7,0" LCD цветен екран ●
Индикация за избран режим на шофиране ●
Индикация за средна и моментна скорост ●
Дигитален часовник ●
Външна температура ●
Ръководство за икономично шофиране ●
Индикатор за еко оценка на шофирането ●
Индикация за задвижване на четирите колела E-Four ●
Бордови компютър ●
Индикация за разхода на гориво и автономност на 
електричество

●

Светлинно и звуково напомняне за непоставен предпазен колан ●
Напомняне за забравени светлини и ключ ●
КОМФОРТ

Електрически стъкла отпред / отзад ●
Избор на режим за шофиране ●
Електрически багажник с отваряне от мястото на водача ●
Електрически багажник с дистанционно отваряне с крак ●
Отваряне и стартиране без ключ ●
Автоматичен двузонов климатик с функция S-FLOW ●
Bluetooth®* система с контроли на волана ●
9" сензорен екран със свързване на смартфон и камера за заден ход ●
Предни / задни високоговорители (4) и предни пищялки (2) ●
Автоматично регулиране на звука спрямо скоростта на движение ●
Външни огледала с електрическо регулиране ●
Външни огледала с отопление ●
Електрически сгъваеми външни огледала с вградени мигачи ●
Отопляеми предни и задни седалки ●
Отвори за климатизация за пътниците отзад ●
Автоматично включване на светлините ●
Автоматични чистачки ● Оборудването може да варира на различните пазари.

Suzuki България си запазва правото да променя съдържанието без предварително известие.

Технически спецификацииОборудване

White Pearl Crystal Shine (070) Gray Metallic (1G3)

Sensual Red Mica (3T3)

Silver Metallic (1D6)

Attitude Black Mica (218) Dark Blue Mica (8X8)
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Екстериор и интериор

Цветове Размери
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