


ΑΦΗΣΤΕ ΠΙΣΩ ΣΑΣ ΤΟΥΣ ΦΡΑΓΜΟΥΣ
Η πράσινη καινοτομία της υβριδικής Plug-In τεχνολογίας συναντά την 

ελευθερία. Το αποτέλεσμα είναι ένα μοναδικό 4WD SUV που συνδυάζει την 

απόλυτη αποδοτικότητα με την αξεπέραστη εμπειρία οδήγησης. 

Νέο ACROSS. Αψηφήστε τους περιορισμούς.
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ΑΦΗΣΤΕ ΠΙΣΩ ΣΑΣ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ.
Χωρίς συμβιβασμούς ανάμεσα στο εκλεπτυσμένο design και την 

εξαιρετική απόδοση, το ACROSS απελευθερώνει την ισχύ, τις επιδόσεις 

και την αυτονομία που προσφέρει η Plug-In τεχνολογία. 

Νέο ACROSS. Ξεπεράστε τα όρια του συνηθισμένου.
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Αναζωογονήστε τις αισθήσεις σας ενώ 
παράλληλα φροντίζετε για την προστασία 
του περιβάλλοντος και της ατμόσφαιρας.

Απολαύστε την ομαλή, συναρπαστική  απόκριση και την 

αθόρυβη απόδοση ενός προηγμένου, φιλικού προς το 

περιβάλλον συστήματος Plug-in Hybrid. Η μεγάλης 

χωρητικότητας μπαταρία και ο κινητήρας 2,5 λίτρων 

συμβάλλουν στην απόλαυση κάθε διαδρομής. 

Σύστημα Plug-in Hybrid
Ένας ισχυρός ηλεκτροκινητήρας προσφέρει ομαλή, αθόρυβη απόδοση 
με κορυφαία ροπή για άνεση στην καθημερινή οδήγηση. 
Όταν απαιτείται μεγαλύτερη επιτάχυνση κατά την  οδήγηση σε υψηλές 
ταχύτητες, ο  βενζινοκινητήρας προσφέρει επιπλέον ισχύ καθώς και 
επιπλέον σιγουριά στα μακρινά ταξίδια. Μπορείτε εύκολα να φορτίζετε 
τη μεγάλης χωρητικότητας μπαταρία στο σπίτι σας ή σε έναν σταθμό 
φόρτισης.

Κινητήρας 2,5 λίτρων

Ο  βενζινοκινητήρας 2,5 λίτρων φορτίζει την μπαταρία και ενισχύει την 
ισχύ του αυτοκινήτου στις υψηλές ταχύτητες. Ανάλογα με τις οδηγικές 
συνθήκες, η χρήση εναλλάσσεται μεταξύ άμεσου κι έμμεσου 
ψεκασμού για την επίτευξη βέλτιστης καύσης, εξοικονόμηση καυσίμου 
και χαμηλές εκπομπές.
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Οδηγήστε με αυτοπεποίθηση σε 
χιονισμένους και ολισθηρούς δρόμους.
Το σύστημα E-Four (Ηλεκτρονικό σύστημα τετρακίνησης) 
χρησιμοποιεί έναν ανεξάρτητο οπίσθιο κινητήρα που διανέμει 
με ιδανικό τρόπο τη ροπή στους πίσω τροχούς ανάλογα με τις 
οδηγικές συνθήκες, για διατήρηση της πρόσφυσης, 
εξαιρετική σταθερότητα και άριστο έλεγχο σε ολισθηρές 
επιφάνειες.

Απόλυτος Έλεγχος
Η τετρακίνηση αντισταθμίζει την υποστροφή σε ολισθηρές στροφές και 
διασφαλίζει ότι η πορεία του οχήματος ανταποκρίνεται στις κινήσεις σας 
σε οποιαδήποτε οδηγική συνθήκη.

Trail Mode

Σε επιφάνειες με χαμηλή πρόσφυση, όπως χιονισμένους δρόμους και 
ανώμαλο έδαφος εκτός δρόμου, το σύστημα Trail Mode είναι 
σχεδιασμένο για να ενεργοποιεί τη λειτουργία πέδησης στους τροχούς 
που ολισθαίνουν και να κατευθύνει τη ροπή στους τροχούς που έχουν 
πρόσφυση. Επιπλέον, το σύστημα αυτό,  προσαρμόζει το γκάζι και το 
σύστημα ταχυτήτων  έτσι ώστε να κινείστε με απόλυτο έλεγχο.

AWD Integrated Management (AIM)

Το σύστημα AIM είναι σχεδιασμένο για να βελτιστοποιεί την απόδοση του 
συστήματος τετρακίνησης με εναλλαγές στην κατανομή της ροπής, στην 
ισχύ του επιταχυντή, στον προγραμματισμό των αλλαγών σχέσεων, στην 
πέδηση και στη λειτουργία του υδραυλικού τιμονιού, ανάλογα με τις 
οδηγικές συνθήκες. Υποστηρίζει επίσης τις λειτουργίες NORMAL, ECO και 
SPORT του συστήματος  τετρακίνησης Drive Mode Select.
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Οι σπορ και στιβαρές σχεδιαστικές 
γραμμές δηλώνουν ένα SUV νέας γενιάς.
Ο σπορ χαρακτήρας και η στιβαρή προσωπικότητα 
συνδυάζονται για να δημιουργήσουν ένα SUV που ξεχωρίζει. 
Το ACROSS χαρακτηρίζεται από αιχμηρές γωνίες, τολμηρές 
γραμμές, πολυγωνικά μοτίβα και ένα δυναμικό, σπορ 
μπροστινό μέρος με ψηλό προφυλακτήρα και μεγάλη, 
εντυπωσιακή μάσκα.

Ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών

Οι δίχρωμες ζάντες αλουμινίου με την αντίθεση που 
δημιουργούν οι γυαλισμένες επιφάνειες και η μαύρη στιλπνή 
επίστρωση αποπνέουν την αίσθηση της δύναμης και της 
ανώτερης ποιότητας.

Προβολείς Bi LED

Οι προβολείς Bi LED διαθέτουν διπλή λειτουργία (συνδυασμός 
μικρής και μεγάλης σκάλας) και τα φώτα ημέρας LED 
δημιουργούν μια δυναμική εμφάνιση στο μπροστινό μέρος.
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Πίνακας οργάνων και οθόνη πολλαπλών 
ενδείξεων 7 ιντσών
Στον πίνακα οργάνων και την οθόνη πολλαπλών ενδείξεων ο 
οδηγός έχει πρόσβαση με μία ματιά σε πληροφορίες του 
οχήματος που αφορούν την ηλεκτρική αυτονομία, την αναλογία 
ηλεκτρικής οδήγησης, το επίπεδο φόρτισης, την κατανομή 
ροπής, την επιτάχυνση βαρύτητας G κι άλλα. Παρέχεται επίσης η 
δυνατότητα επιλογής προβολής ψηφιακού ή αναλογικού 
ταχύμετρου.

Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός και πίσω
Η πλάτη και η βάση τόσο των μπροστινών όσο και των πίσω 
καθισμάτων είναι θερμαινόμενες.

Ηχοσύστημα πολυμέσων με οθόνη 9 ιντσών 
πολλαπλών λειτουργιών

Θερμαινόμενο τιμόνι
Οι θερμαντικές διατάξεις στα πλάγια του τιμονιού θα κρατούν τα 
χέρια σας ζεστά και άνετα όταν η θερμοκρασία πέφτει.

Η οδηγική απόλαυση ενισχύεται από τα συστήματα  
άνεσης κι από την ποιότητα της κατασκευής.
Το άνετο, δεξιοτεχνικά κατασκευασμένο εσωτερικό με ποιοτικές επενδύσεις και 
κομψές πινελιές ενισχύει την απολαυστική οδηγική εμπειρία.

Το Apple CarPlay είναι διαθέσιμο στις χώρες που αναγράφονται στον παρακάτω σύνδεσμο: 
http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
*Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων iPhone που είναι 
συμβατά με το Apple CarPlay, μεταβείτε στη διεύθυνση:
http://www.apple.com/ios/carplay/
*Τα Apple, Apple CarPlay και iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρισμένα στις 
ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

*Το Android Auto είναι διαθέσιμο στις χώρες που αναγράφονται στον παρακάτω σύνδεσμο: 
https://www.android.com/auto/faq/
*Τα περισσότερα κινητά με Android 5.0 και άνω λειτουργούν με το Android Auto:
https://support.google.com/androidauto/answer/6348019?hl=en&ref_topic=6140477 
*Τα Google, Android, Google Play και Android Auto είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

Με το Apple CarPlay μπορείτε να χρησιμο-
ποιείτε το iPhone σας για να πραγματοποιείτε 
κλήσεις, να απολαμβάνετε την αγαπημένη σας 
μουσική, να στέλνετε και να λαμβάνετε 
μηνύματα και να λαμβάνετε οδηγίες είτε με 
φωνητικές εντολές μέσω Siri είτε μέσω της 
οθόνης αφής του ηχοσυστήματος.

Το Android Auto™ φέρνει την πλατφόρμα Android 
στο αυτοκίνητο με τρόπο που είναι σχεδιασμένος 
ειδικά για χρήση κατά την οδήγηση. Το σύστημα 
είναι σχεδιασμένο για να ελαχιστοποιεί τους 
περισπασμούς, έτσι ώστε να μπορείτε να 
απολαμβάνετε την οδήγηση με υπηρεσίες της 
Google όπως οι Χάρτες Google και το Google 
Play Music. Πραγματοποιήστε λήψη της 
εφαρμογής Android Auto στο Google Play Store*.

Το σύστημα λειτουργεί με το Apple CarPlay για iPhone, αλλά και με 
το Android Auto™ και το MirrorLink™ για συμβατά smartphone, 
έτσι ώστε να μπορείτε να αξιοποιείτε τις εφαρμογές του κινητού 
σας για να πραγματοποιείτε τηλεφωνικές κλήσεις, να βλέπετε τις 
οδηγίες πλοήγησης, να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα, να 
απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική κι άλλα.
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Χώρος αποσκευών
Η πίσω πόρτα έχει μεγάλο εύρος ανοίγματος για εύκολη 
πρόσβαση σε έναν μεγάλο χώρο αποσκευών χωρητικότητας 
έως και 490 λίτρα*.

Σύστημα ανέπαφου ανοίγματος πόρτας 
χώρου αποσκευών 
Όταν τα χέρια σας δεν είναι ελεύθερα, το σύστημα ανέπαφου 
ανοίγματος της πόρτας του χώρου αποσκευών ανιχνεύει το 
κλειδί σας κι ανοίγει αυτόματα, εάν απλά περάσετε το πόδι σας 
με μια κίνηση εμπρός-πίσω, κάτω από το κέντρο του πίσω 
προφυλακτήρα.

Εύχρηστοι αποθηκευτικοί χώροι

Οι εύχρηστοι αποθηκευτικοί χώροι στην καμπίνα σάς επιτρέπουν 
να αποθηκεύετε κέρματα, ροφήματα, smartphone και άλλα 
μικρά προσωπικά είδη, έτσι ώστε όλα να είναι οργανωμένα και 
προσβάσιμα.

Άνετοι χώροι για αποσκευές, αθλητικό 
εξοπλισμό, ψώνια, ακόμη και για την 
τακτοποίηση μικροαντικειμένων.

* Μέτρηση μέσω της μεθόδου της Γερμανικής Ένωσης    
   Αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA).
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Ηχητική
ειδοποίηση

Αυτόματη
πέδηση

Σύστημα υποβοήθησης οπίσθιας
διασταυρούμενης κυκλοφορίας

Ορατότητα οπίσθιας
κάμερας

Ειδοποίηση που 
αναβοσβήνει

Περιοχή παρακολούθησης

Περιοχή παρακολούθησης

Ειδοποίηση
που
αναβοσβήνει

Έξυπνα συστήματα ασφαλείας για οδήγηση 
με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
Μπορείτε να οδηγείτε χωρίς άγχος, γνωρίζοντας ότι οι 

προηγμένες λειτουργίες ασφαλείας προστατεύουν εσάς 

και τους συνεπιβάτες σας.

Σύστημα αυτόματης πέδησης (Pre-Collision System) 

Το PCS βοηθά στην αποφυγή συγκρούσεων παρακολουθώντας τον 
δρόμο μπροστά από το όχημα με έναν αισθητήρα laser και μια κάμερα. 
Το σύστημα αυτό σας ειδοποιεί όταν υπάρχει κίνδυνος πρόσκρουσης 
και ενεργοποιεί τη λειτουργία πέδησης, εάν ο κίνδυνος αυξηθεί.

Δυναμικός έλεγχος πορείας με ραντάρ 
(Dynamic Radar Cruise Control, DRCC)
Το DRCC είναι σχεδιασμένο για τη διατήρηση οποιασδήποτε 
καθορισμένης ταχύτητας οδήγηση όταν δεν υπάρχει προπορευόμενο 
όχημα, ενώ διατηρεί επαρκή απόσταση μεταξύ του οχήματός σας και 
του προπορευόμενου οχήματος. Το σύστημα αυτό είναι επίσης 
σχεδιασμένο για να ακινητοποιεί το όχημά σας όταν ακινητοποιείται 
το προπορευόμενο όχημα και ακολουθεί το προπορευόμενο όχημα 
όταν αυτό κινείται ξανά, διατηρώντας παράλληλα επαρκή απόσταση 
μεταξύ των οχημάτων.

Σύστημα Αποφυγής Αλλαγής Λωρίδας 
Κυκλοφορίας (Lane Trace Assist, LTA)
Το σύστημα LTA είναι σχεδιασμένο για να σας προειδοποιεί και να σας 
βοηθά στη χρήση του τιμονιού όταν πρέπει να παραμείνετε στο κέντρο 
της λωρίδας, ενώ εμποδίζει την εκτροπή από τη λωρίδα ή από τον δρόμο.

Σύστημα αναγνώρισης τυφλού σημείου 
(Blind spot monitor, BSM)
Το σύστημα BSM είναι σχεδιασμένο για να σας προειδοποιεί για την 
παρουσία ενός οχήματος σε πίσω τυφλό σημείο, μέσω μιας 
προειδοποιητικής ένδειξης στην άκρη του εξωτερικού καθρέφτη 
εκείνης της πλευράς.

Σύστημα Αναγνώρισης Πινακίδων Κυκλοφορίας 
(Road Sign Assist, RSA)
Το σύστημα RSA εντοπίζει τα οδικά σήματα και τα εμφανίζει στην 
οθόνη πολλαπλών ενδείξεων σε περίπτωση που δεν τα έχετε δει 
κατά την πορεία σας.

Σύστημα υποβοήθησης οπίσθιας διασταυρούμενης 
κυκλοφορίας (Rear Crossing Traffic Alert, RCTA)
Το σύστημα RCTA σάς βοηθά να αποφεύγετε προσκρούσεις κατά την 
οπισθοπορεία σε χώρους στάθμευσης, μέσω μιας αναβοσβήνουσας 
ένδειξης στον εξωτερικό καθρέφτη όταν οχήματα πλησιάζουν τα 
πίσω τυφλά σημεία της εκάστοτε πλευράς.

eCall
Εάν το όχημα εμπλακεί σε κάποιο ατύχημα, αυτό το σύστημα είναι 
σχεδιασμένο έτσι ώστε να ειδοποιεί αμέσως τις υπηρεσίες 
εκτάκτου ανάγκης, μέσω ενός τηλεφωνικού μηνύματος στο οποίο 
αναφέρεται η ακριβής θέση του οχήματος.

Έλεγχος τιμονιού

Σημειώσεις: Οι λειτουργίες υποβοήθησης της οδήγησης περιορίζονται από τις 
δυνατότητες της μονής κάμερας, του αισθητήρα λέιζερ και των αισθητήρων χιλιοστο-
μετρικών κυμάτων για την ανίχνευση εμποδίων, λωρίδων και οδικών σημάτων. Τα 
συστήματα μπορεί να μην είναι λειτουργικά συμβατά ανάλογα με το οδόστρωμα ή τις 
καιρικές συνθήκες. Μην επαφίεστε μόνο στο σύστημα. Να οδηγείτε πάντοτε με ασφάλεια. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευ-
αστών της Suzuki ή μεταβείτε στον επίσημο ιστότοπο της εταιρείας www.suzuki.gr 1716



White Pearl Crystal Shine Gray Metallic 

Sensual Red Mica

Silver Metallic

Attitude Black Mica Dark Blue Mica 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΧΡΩΜΑΤΑ

ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Βενζίνη +    
Plug-in Hybrid
E-Four (4WD)

E-CVT
GLX

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Πλαφονιέρα φωτισμού με φως ανάγνωσης χάρτη εμπρός •
Φως για τους πίσω επιβάτες •
Ντουλαπάκι συνοδηγού με κλείδωμα •
Φως στο χώρο των ποδιών του οδηγού και του συνοδηγού •
Φως στο κάτω μέρος της κεντρικής κονσόλας •
Ποτηροθήκες εμπρός (2) / πίσω στο κεντρικό υποβραχιόνιο (2) •
Θήκες για μπουκάλια στις εμπρός και πίσω πόρτες (4) •
Θύρες USB στην κεντρική κονσόλα εμπρός (1) και πίσω (2) •
Πρίζα 12V στην κεντρική κονσόλα •
Πρίζες 12V & 220V στο χώρο αποσκευών •
Επιλογέας ταχυτήτων χρώματος μαύρου με λεπτομέρειες χρωμίου και δερμάτινη επένδυση •
Εσωτερικές λαβές θυρών χρωμίου •
Ηλεκτρική ρύθμιση καθίσματος οδηγού 8 κατευθύνσεων •
Ηλεκτρική ρύθμιση οσφυϊκής υποστήριξης πλάτης οδηγού •
Θήκη στην πλάτη των καθισμάτων οδηγού / συνοδηγού •    
Επένδυση καθισμάτων με συνθετικό δέρμα κι ύφασμα •
Προσκέφαλα πίσω καθισμάτων (3) •
Επένδυση θυρών με συνθετικό δέρμα •
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα (60:40) •
Ηλεκτρικό χειρόφρενο •
Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός / πίσω •
Υποβραχιόνια θυρών με δερμάτινη επένδυση •
Κάλυμμα χώρου αποσκευών •
Άγκιστρα στο χώρο αποσκευών (4) •
Φως στο χώρο αποσκευών •
Αντιθαμβωτικό πίσω τζάμι •
Εσωτερικός καθρέπτης ημέρας - νύχτας με αυτόματη φωτεινότητα •
ΤΙΜΟΝΙ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ
Θερμαινόμενο τιμόνι με δερμάτινη επένδυση •
Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων (paddles) στο τιμόνι •

Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων

Έγχρωμη οθόνη LCD 7,0'' •
Ένδειξη επιλεγμένης σχέσης •
Ένδειξη ταχύτητας (μέσης / τρέχουσας) •
Ψηφιακό ρολόι •
Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας •
Οδηγός οικονομικής επιτάχυνσης "ECO Accelerator Guidance" •
Ένδειξη ECO Score •
Ένδειξη συστήματος τετρακίνησης E-Four •
Υπολογιστής ταξιδίου •
Ένδειξη κατανάλωσης καυσίμου και αυτονομίας •

Λυχνία και ηχητική υπενθύμιση ζωνών οδηγού / συνοδηγού /  πίσω καθισμάτων •
Υπενθύμιση αναμμένων φώτων και διακόπτη εκκίνησης κινητήρα •
ΑΝΕΣΗ
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός / πίσω •
Επιλογέας οδηγικού προφίλ •
Κεντρικό κλείδωμα θυρών με διακόπτη στην θέση του οδηγού •
Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό •
Σύστημα Keyless Push Start •
Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός με λειτουργία S-FLOW •
Σύστημα Bluetooth* με χειριστήρια στο τιμόνι •
Οθόνη αφής 9" με Smartphone Linkage και κάμερα οπισθοπορείας •
Ηχεία εμπρός / πίσω (4) και tweeters εμπρός (2) •
Ρύθμιση έντασης ήχου με αισθητήρες ταχύτητας •
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες •
Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες •
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με ενσωματωμένα φλας •
Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός και πίσω •
Αεραγωγοί κλιματισμού για τους πίσω επιβάτες •
Αυτόματη λειτουργία φώτων •
Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες •

Βενζίνη +    
Plug-in Hybrid
E-Four (4WD)

E-CVT
GLX

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Ζάντες αλουμινίου με ελαστικά διαστάσεων 235/55R19 •
Ρεζέρβα ανάγκης (165/90R18) •
Προβολείς LED (μικρή / μεγάλη σκάλα) με λειτουργία Follow Μe Ηome •
Αυτόματη ρύθμιση δέσμης προβολέων •
Προβολείς ομίχλης εμπρός LED •
Φώτα ημέρας LED •
Πίσω φώτα LED •
Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος •
Φιμέ κρύσταλλα •
Σκούρα φιμέ κρύσταλλα πίσω •
Μαύρα διακοσμητικά θόλων •
Πλαϊνά διακοσμητικά μαρσπιέ σε χρώμα μαύρο •
Εμπρός μάσκα σε μαύρο χρώμα •
Ποδιά προφυλακτήρα (εμπρός - πίσω) •
Ράγες οροφής σε μαύρο χρώμα •
Αεροτομή οροφής •
Διπλή απόληξη εξάτμισης •
Πόμολα θυρών στο χρώμα του αμαξώματος •
Ηλεκτρομαγνητικό άνοιγμα πορτ-μπαγκάζ με τηλεχειρισμό ή με κίνηση του ποδιού •
ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
Φίλτρο Σωματιδίων (Gasoline Particulate Filter) •
Kαλώδιο Εξωτερικής Φόρτισης •

Σύστημα Safety Support

Σύστημα αυτόματης πέδησης (Pre-Collision System) •
Αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας φώτων (High Beam Assist) •
Σύστημα αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας (Road Sign Assist) •
Adaptive Cruise Control - Dynamic Radar Cruise Control •
Σύστημα προειδοποίησης ακούσιας αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας •
Σύστημα αποφυγής ακούσιας αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας •
Σύστημα προειδοποίησης εκτροπής αυτοκινήτου •

Σύστημα Αναγνώρισης Τυφλού Σημείου (Blind Spot Monitor) •
Σύστημα Υποβοήθησης Οπίσθιας Διασταυρούμενης Κυκλοφορίας (Rear Cross Traffic Alert) •
Αερόσακοι οδηγού / συνοδηγού •
Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός (οδηγού-συνοδηγού) •
Αερόσακοι κεφαλής τύπου ''κουρτίνα'' •
Αερόσακος γονάτων οδηγού •
Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων εμπρός-πίσω •
Εμπρός ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες και ρύθμιση καθ' ύψος •
Πίσω ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες (εκτός από το μεσαίο κάθισμα) •
Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού •
Σύστημα ελέγχου ευστάθειας αυτοκινήτου (Vehicle Stability Control) •
ABS με EBD •
Κλειδαριές ασφαλείας για τα παιδιά στις πίσω πόρτες •
Aντικλεπτικές κλειδαριές με σύστημα ελεύθερης περιστροφής ομφαλού •
Αντικλεπτικό σύστημα •
Βάσεις ISOFIX για παιδικό κάθισμα (2) •
Σύστημα ''Hill Ηold'' •
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών •
Προειδοποίηση φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης •
Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός / πίσω •
Σύστημα κλήσης eCall έκτακτης ανάγκης •
Σύστημα μη εκκίνησης (Ιmmobilizer) •

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 5θυρο
Βενζίνη

2.5L Plug-In Hybrid
E-Four (4WD)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ολικό μήκος (χιλιοστά) 4.635
Ολικό πλάτος (χιλιοστά) 1.855 
Ολικό ύψος (χιλιοστά) 1.690 
Μεταξόνιο (χιλιοστά) 2.690 

Μετατρόχιο Εμπρός (χιλιοστά) 1600
Πίσω (χιλιοστά) 1630

Ακτίνα στροφής (μέτρα) 5,7
Απόσταση από το έδαφος (χιλιοστά) 190
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Θέσεις επιβατών 5 

Χώρος αποσκευών
Μέγιστος αποθηκευτικός χώρος (λίτρα) 1.604 
Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα (μέτρηση VDA) (λίτρα) 1.168 
Καθίσματα σε όρθια θέση (μέτρηση VDA) (λίτρα) 490 

Ρεζερβουάρ (λίτρα) 55 
Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh) 18,1
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Τύπος A25A-FXS
Αριθμός κυλίνδρων 4 
Αριθμός βαλβίδων 16 
Κυλινδρισμός (κ.εκ.) 2.487 
Διάμετρος x Διαδρομή (χιλιοστά) 87,5×103,4
Σχέση συμπίεσης 14,0:1
Μέγιστη ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) 185 / 6.000
Μέγιστη ροπή (Νm/σ.α.λ.) 227 / 3.200-3.700
Τροφοδοσία καυσίμου Έμμεσου και Άμεσου Ψεκασμού
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Εμπρός
Μέγιστη ισχύς (ίπποι) 182 
Μέγιστη ροπή (Nm) 270

Πίσω
Μέγιστη ισχύς (ίπποι) 54
Μέγιστη ροπή (Νm) 121

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Μέγιστη συνδυαστική ισχύς (ίπποι) 306
Μέγιστη ταχύτητα (χλμ./ώρα) 180
0-100 χλμ/ώρα (δευτ.) 6,0
Μέση αυτονομία με χρήση ηλεκτρικής ενέργειας “EV mode” (χλμ.) 75
ΜΕΤΑΔΟΣΗ
Τύπος Ε-CVT
ΠΛΑΙΣΙΟ

Φρένα
Εμπρός

Αεριζόμενοι δίσκοι
Πίσω

Ανάρτηση
Εμπρός Γόνατα MacPherson
Πίσω Διπλά ψαλίδια

Ελαστικά 235/55R19
ΒΑΡΗ
Απόβαρο (κιλά) 1.940
Μικτό βάρος (κιλά) 2.510
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων Euro6d
Κατανάλωση Καυσίμου (Μέση Σταθμισμένη WLTP) (λίτρα/ 100χλμ) 1,0
Εκπομπές CO2 (Μέσες Σταθμισμένες WLTP) (γραμ./χλμ) 22

Product Information Sheet
Delegated Regulation (EU) 2020/740
Supplier name or trademark YOKOHAMA
Commercial name or trade designation AVID GT S35
Tyre type identifier R4392
Tyre size designation 235/55R19
Load-capacity index 101
Speed category symbol V
Fuel efficiency class B
Wet grip class C
External rolling noise class B
External rolling noise value 70 dB
Severe snow tyre No
Ice tyre No
Date of start of production 30/18
Date of end of production -
Load version SL
Additional information S35

YOKOHAMA R4392

C1235/55R19 101 V

70 dB  * Το λογότυπο Bluetooth είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc.
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