


Avtomobil naj bo objekt poželenja, ki razvname tvoja čustva.

Novi SWIFT je prav to - ustvarjen z dušo, da zapelje tvoje srce.

Njegov izjemen značaj se odraža skozi obliko in barvo.

Zelo skladen, a hkrati nebrzdan.

Nenehno budi željo, da skočiš za volan in 

z njim doživiš razburljivo brezmejno izkušnjo.

SWIFT te POŽIVI, v vseh pogledih.

S W I F T
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Lepota je več kot zgolj privlačna zunanjost.

Kar šteje, je zmožnost izraziti bistvo SWIFTA, ki je ustvarjen za vožnjo.

Njegovo nepogrešljivo prisotnost v prostoru poudarja nizka, kratka in široka drža.

SWIFT kar kipi od dinamike in mišičastih linij.

Oblika, ki daje občutek gibanja, celo ko vozilo miruje, spodbuja voznikova čustva.

Občuti vozniško izkušnjo, ki te bo navdušila.

Prenovljena platforma in vzmetenje povzdigneta občutek lahkotne okretnosti in 

krmiljenja SWIFTA na višjo raven ter krepita sloves, da ne gre zgolj za mestnega malčka.

Novi SWIFT preprosto navdušuje voznike po vsem svetu s 

športno in strast vzbujajočo izkušnjo za njegovim volanom.



Napredne tehnologije za razburljiva 
vozna izkustva in brezkompromisno 
učinkovitost porabe goriva

Odzivno in linearno pospeševanje. Odlična lega na cesti in v ovinkih ter 
ohranjanje smerne stabilnosti. 
Novi Swift je prerojen s poudarkom na slehernem detajlu pogonskega sklopa 
in platforme za nadaljnji razvoj optimalnih voznih lastnosti, ki dajejo občutek 
popolnega nadzora in popolne usklajenosti voznika z avtomobilom. Poleg 
pogonskega sklopa in platforme na vozno izkušnjo močno vplivajo napredne 
tehnologije, tudi tiste, ki jih voznik neposredno ne zaznava, zato ni bilo pri 
njihovem razvoju in implementaciji nič prepuščeno niti najmanjšemu naključju.

Trije motorji različnega značaja
Mali 1.0 BOOSTERJET turbomotor z neposrednim vbrizgom goriva ustvari iz 
samo enega litra gibne prostornine navor, primerljiv z navorom 1.8-litrskega 
neprisilno polnjenega atmosferskega motorja, in zagotavlja odlično 
učinkovitost pri porabi goriva. Sistem neposrednega vbrizga prispeva hkrati 
k manjši porabi goriva in znižanju temperature v izgorevalni komori motorja. 
Še več, turbopolnilnik, ki prisilno napolni motor s svežim stisnjenim zrakom, 
omogoča visok navor motorja celo v območju nizkih motornih vrtljajev, kar je 
še posebej prikladno za različne načine vožnje, od umirjene mestne vožnje do 
bolj športne izvenmestne vožnje.

1.2 DUALJET motor odlikujeta po dve vbrizgalni šobi za gorivo na vsak valj, 
kar omogoča veliko bolj učinkovito izgorevanje pogonskega goriva. Morebitno 
pregrevanje in klenkanje motorja preprečujejo različni hladilni sistemi, kot 
je na primer vodno hlajeni EGR sistem (recirkulacija izpušnega plina), kljub 
večjemu kompresijskemu razmerju zaradi kompaktne izgorevalne komore. Gre 
za racionalen motor, ki navdušuje z idealnim razmerjem med optimalno močjo 
in učinkovito porabo goriva.

Novi, kompaktni 1.4 BOOSTERJET turbomotor z neposrednim vbrizgom razvija 
visok navor. Vmesni hladilnik turbopolnilnika sili zrak pod tlakom v valje in 
omogoča motorju, da poveča navor do skrajnosti že pri nizkih, tudi 2500 
vrtljajih na minuto. Še več, obtočni ventil nadzira turbinsko povečanje tlaka z 
odpiranjem ali zapiranjem loput, hitrim odzivom na pospeševanje in zmanjšuje 
porabo goriva. Sistem neposrednega vbrizgavanja dodatno izboljša učinkovitost 
porabe goriva z optimizacijo nadzora količine, časa in pritiska vbrizganega 
goriva. Poleg tega sta kratka odprtina sesalnega kolektorja in izpušni kolektor 
integrirana z glavo valja in omogočata lahko, kompaktno zasnovo motorja in 
hitrejše pospeške.

V O Z N E  Z M O G L J I V O S T I

POŽIVIJO
T V O J A  Č U S T V A

1.0 BOOSTERJET

1.2 DUALJET

1.4 BOOSTERJET



svinčena baterija

litij-ionska baterija ISG

Kombinacija kompaktnega motorja in pomožne litij-ionske baterije
V želji po še bolj učinkoviti porabi goriva je Suzuki razvil nov delno hibridni sistem imenovan HYBRID (serijsko v opremi ELEGANCE s 5-stopenjskim 
ročnim menjalnikom in 1.0 BOOSTERJET ali 1.2 DUALJET motorjem). HYBRID sistem pomaga motorju s kompaktnim in lahkim integriranim 
zaganjalnik-generatorjem (Integrated Starter Generator – ISG), ki opravlja funkcijo električnega motorja, in visokozmogljivo litij-ionsko baterijo 
z odlično zmožnostjo polnjenja in napajanja. To je optimalni hibridni sistem za kompaktne avtomobile z izjemno uravnoteženostjo, ki omogoča 
racionalen in učinkovit izkoristek goriva in prostora.

Samodejna ustavitev motorja
Ob zaustavitvi motorja se aktivira napajanje električnih 
komponent vozila preko baterije, kar vpliva na varčevanje 
z gorivom.

Ponovni zagon motorja
Integrirani zaganjalnik-generator (ISG) skrbi za tih in miren 
ponovni zagon motorja.

Speljevanje in pospeševanje
Integrirani zaganjalnik-generator (ISG) pomaga motorju pri 
speljevanju in pospeševanju ter optimizira učinkovito rabo 
goriva.

Vzmetenje za okretno in navdihujočo vožnjo
Novo zasnovano vzmetenje, tako spredaj kot zadaj, 
zagotavlja okretno in razburljivo vozno izkustvo ter 
omogoča zvezno krmiljenje, po katerem je Swift še 
posebej dobro znan, in izredno kakovostno vožnjo, ki 
je čvrsta, a hkrati prožna in udobna. Njegove vozne 
zmogljivosti in odzivnost na cestišču za boljše požiranje 
ovinkov ter smerna stabilnost so sedaj še bolj dovršeni 
za večji užitek v vožnji Swifta.

Lahkost in čvrstost za izboljšano zmogljivost
Nova izboljšana platforma naslednje generacije »HEARTECT« 
temelji na izjemno togem okvirju, ki omogoča večjo 
varnost v primeru trka, njegova zvezna in gladko zaobljena 
oblika z manj veznimi členi pa učinkovito razprši energijo 
v primeru trka. Lažja platforma, ki je rezultat manjšega 
števila potrebnih ojačitvenih elementov in izdatne uporabe 
lahkega, visokonateznega jekla, učinkovito združuje in 
izboljšuje ključne zmogljivosti vozila, kot so speljevanje, 
obračanje, zaustavljanje in ekonomika porabe goriva.

ALLGRIP AUTO vam nudi svobodo v vožnji in zagotavlja večjo 
varnost pri spremenljivih voznih podlagah in vremenskih razmerah.

ALLGRIP AUTO je vrhunsko optimiziran 
sistem štirikolesnega pogona (4WD), ki 
vozniku pri vsakodnevni vožnji zagotavlja 
sproščen in varen občutek za volanom, 
predvsem na spolzkem cestišču 
ali zasneženi vozni podlagi. Sistem 
štirikolesnega pogona s pomočjo viskozne 
sklopke samodejno prenaša navor na 
zadnji kolesi, ko zazna, da sprednji kolesi 
izgubljata oprijem s podlago.

Zaviranje
Integrirani zaganjalnik-generator (ISG) pretvori energijo, 
ki nastane pri zaviranju, v električno energijo in skrbi za 
učinkovito polnjenje baterij.

*Delovanje asistenčne funkcije je odvisno od določenih dejavnikov, kot je na primer stanje baterije.

Slika je samo ilustrativne narave.



V trenutku, ko se boste usedli na vozniški sedež, boste postali eno  
z avtomobilom, saj je kabina zasnovana povsem po meri voznika.

Ko se udobno namestiš, Swift v trenutku prebudi v tebi željo po vožnji, zahvaljujoč  
skrbno premišljeni oblikovni zasnovi kabine, ki postavlja voznika na prvo mesto.
Značaj dirkalnika, volan v obliki črke D, sprednja sedeža s čvrsto oporo in k vozniku zasukana 
osrednja konzola ustvarjajo športno in visokokakovostno okolje, ki spaja avtomobil in voznika.

5-stopenjski ročni menjalnik

Brezstopenjski samodejni menjalnik 6-stopenjski samodejni menjalnik

K A B I N A

POŽIVI
T V O J O  S T R A S T



Prikaz zgodovine G-sil Prikaz trenutne moči 
in navora motorja

*Tip vgrajenih merilnikov je odvisen od stopnje opreme vozila:
- Barvni LCD zaslon: ELEGANCE
- Monokromatski LCD zaslon: PREMIUM in COMFORT

Apple CarPlay je na voljo v državah, navedenih na naslednji povezavi: http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
* Več informacij in podatek o združljivosti iPhone mobilnih naprav s sistemom Apple CarPlay najdete tukaj: http://www.apple.com/ios/carplay/
*Apple, Apple CarPlay in iPhone so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah.
* Android Auto je na voljo v državah, navedenih na naslednji povezavi: https://www.android.com/auto/#hit-the-road
* Večina telefonov z Android 5.0+ deluje s sistemom Android Auto: https://support.google.com/androidauto/#6140477
*Android, Android Auto, Google, Google Play so blagovne znamke družbe Google Inc.
* MirrorLink™ je združljiv s pametnimi telefoni, navedenimi na naslednji povezavi: https://cert.mirrorlink.com/ProductListing/
* MirrorLink™ je registrirana blagovna znamka družbe Car Connectivity Consortium LLC.

Prikaz pospeševanja  
in zaviranja vozila

Prikaz statusa pomoči motorju 
in toka energije

Prikaz nastavljene hitrosti aktivnega 
tempomata in nastavljene razdalje 
med vozili

Prikaz trenutne in pretekle 
povprečne porabe goriva

Odlična preglednost in stilsko oblikovani 
merilniki
Bleščeči satenasti krom poudarja črno obarvano notranjost 
vozila in krasi dva glavna analogna merilnika, ki izstopata s 
svojo stilizirano obliko in rdeče-belimi poudarki. Poleg odlične 
preglednosti in športnega videza vključujeta glavna merilnika 
tudi prikazovalnik temperature vode in nivo goriva*, kar vse 
skupaj kot celota daje videz kronografske ure.

Večinformacijski barvni LCD zaslon
Napredni večinformacijski 4,2-palčni barvni TFT LCD zaslon, 
postavljen v središče merilnikov, obvešča voznika z natančnimi 
in enostavno razumljivimi podatki o stanju in delovanju vozila. 
Med drugim nudi vozniku grafični prikaz G-sil, moči in navora 
motorja, pospeševanja in zaviranja.

Multimedijska naprava,  
povezljiva s pametnim telefonom  
(serijsko v opremi PREMIUM, ELEGANCE in SPORT)
7-palčni zaslon na dotik omogoča intuitivno delovanje 
multimedijskih funkcij, vključno z avtoradiem, prostoročnim 
telefoniranjem, navigacijo (serijsko v opremi ELEGANCE in 
SPORT) in povezavo s pametnim telefonom. Izbirate lahko 
med štirimi glavnimi načini delovanja – Poslušaj, Kliči, Vozi in 
Poveži. Povezava pametnega telefona z multimedijsko napravo 
podpira uporabo sistemov Apple CarPlay, Android Auto™ in 
MirrorLink™. S povezavo kompatibilnega iPhona prek USB 
vmesnika vam Apple CarPlay omogoča opravljanje telefonskih 
klicev, dostop do glasbe, pošiljanje in sprejemanje tekstovnih 
sporočil in usmerjanje med vožnjo, in vse to z glasovnim 
ukazom ali z dotikom multimedijskega zaslona. Android Auto 
omogoča vozniku uporabo Google Maps™, Google™ Search in 
drugih aplikacij Google na nemoteč način. Sistem MirrorLink™ 
omogoča prikaz različnih aplikacij pametnega telefona na 
zaslonu na dotik, tako da lahko voznik med vožnjo dostopa do 
funkcij pametnega telefona.

SD kartica za navigacijo
(SD kartica se v nekaterih evropskih državah prodaja posebej.)
Uporabniku prijazno 3D navigacijo je mogoče dodati z vstavitvijo 
SD kartice s kartografijo v multimedijsko napravo.

Apple CarPlay Android Auto™ MirrorLink™



Kompaktna zunanjost za preprosto manevriranje in prostorna notranjost za potnike in prtljago. 
Napredek pri razporeditvi prostora omogoča, da Swift zadovolji potrebe voznikov, ki želijo oboje. 
Užitek v vožnji ostaja na prvem mestu, a hkrati je velik pomen namenjen tudi dodatni prostornosti 
za potnike in prtljago, da bi lahko tako čim bolje izkoristili svoje hobije in se zabavali.
Zapelji s sabo kogar želiš in kar želiš, da razveseliš svoje razigrano srce.

Prostor, ki vzbuja igrivost znotraj in te 
hkrati vabi ven, da lahko storiš več.

P R O S T O R N A  N O T R A N J O S T

POŽIVI
T V O J O  D O M I Š L J I J O



Potniška kabina in prtljažni prostor,
ki širita možnosti za tvojo zabavo
Izdaten prtljažni prostor novega Swifta omogoča, da lahko na 
pot vzamete več prtljage, preklopni zadnji sedeži pa nudijo večjo 
fleksibilnost pri razporeditvi prtljage. Številni prikladni odlagalni 
prostori so na dosegu roke, nižja pozicija sedenja pa zagotavlja 
potnikom več prostora v višini glave.

Klimatska naprava s preglednim zaslonom 
in preprostim upravljanjem
Nadzorna plošča klimatske naprave v opremi ELEGANCE in SPORT 
nudi intuitivno upravljanje, visokokontrastni LCD zaslon pa zagotavlja 
odlično preglednost. Opremi PREMIUM in COMFORT vključujeta ročno 
klimatsko napravo z enostavnim upravljanjem za preprosto udobje.

Predal za rokavice

Odlagalna površina v sredinski konzoli

Odlagalna površina v potniških vratih zadaj

USB vtičnica in 12V vtičnica

Dvojno držalo za 
pijačo spredaj

Držalo za pijačo zadaj

Odlagalni prostor v 
potniških vratih spredaj

Držalo za steklenico v 
potniških vratih zadaj

Samodejna klimatska naprava

Ročna klimatska naprava

Notranje oblazinjenje



Resnična brezskrbnost voznika je ključnega pomena za popoln užitek v vožnji.
Prerojeni Swift je prav zato brezkompromisno opremljen z najbolj naprednimi varnostnimi tehnologijami, tudi 
najnovejšimi, prvič uporabljenimi v vozilih Suzuki. Poleg varnostne učinkovitosti, kjer je v prvi vrsti zagotovljena 
zaščita potnikov v primeru trka, je velik pomen posvečen tudi izboljšani preventivni varnosti, kjer se skuša s 
pomočjo naprednih tehnologij preprečiti morebitno nesrečo.

Napredni sistem za zaznavanje nevarnosti 
pred vozilom
Napredni sistem za zaznavanje nevarnosti pred vozilom uporablja 
milimetrski radar za zaznavo oddaljenosti od vozila spredaj z 
namenom, da vozniku pomaga preprečiti trk oziroma pomaga zmanjšati 
posledice trka. Swift je prvi Suzukijev model opremljen s kombinacijo 
monokularne kamere in laserskega senzorja, ki sta nameščena na 
sprednje vetrobransko steklo.* Kombinacija monokularne kamere, 
ki učinkovito zaznava srednje in zelo oddaljene objekte ter pešce, in 
laserskega senzorja, ki odlično zaznava bližnje objekte in še posebej 
objekte v temi, omogoča delovanje sistema za zaviranje v sili in 
preprečevanje trka, sistema za opozarjanje na zapustitev voznega pasu, 
sistema za samodejno zastiranje dolgih luči in sistema za opozarjanje 
na vijuganje po voznem pasu.

Napredni sistem za zaznavanje nevarnosti pred vozilom z uporabo 
milimetrskega radarja (serijsko v opremi ELEGANCE in SPORT)
 Aktivni tempomat za nadzor razdalje med vozili (ACC) 
Napredni sistem za zaznavanje nevarnosti pred vozilom z uporabo 
kombinacije monokularne kamere, laserskega senzorja in 
milimetrskega radarja (serijsko v opremi ELEGANCE in SPORT)
 Sistem za samodejno zaviranje v sili z dvema senzorjema (DSBS)
 Sistem za opozarjanje na zapustitev voznega pasu
 Sistem za opozarjanje na vijuganje po voznem pasu
 Sistem za samodejno zastiranje dolgih luči
 Aktivni tempomat za nadzor razdalje med vozili (ACC)

*Ko je vozilo opremljeno hkrati z milimetrskim radarjem in kombinacijo monokularne 
kamere in laserskega senzorja, sta slednja dva namenjena samodejnemu zaviranju v sili 
in preprečevanju trka, milimetrski radar pa za funkcijo aktivnega tempomata za nadzor 
razdalje med vozili.

Napredne tehnologije za brezskrbnost in večji užitek v vožnji

V A R N O S T

POŽIVI
T V O J O  S A M O Z A V E S T



Opozorilo na zapustitev 
voznega pasu

Funkcija opozarjanja na 
vijuganje po voznem pasu

Zvočno opozorilo Samodejno zaviranje

Zvočno opozorilo

1. Stalen nadzor hitrosti

2. Nadzor zmanjšanja hitrosti

3. Nadzor pospeševanja

samodejni preklop na
kratek snop luči

samodejni preklop nazaj
na dolg snop lučidolg snop luči

Ustrezna uporaba dolgega snopa luči

Ko sistem zazna nasproti vozeče vozilo ali 
prehitevajoče vozilo, samodejno preklopi na 
kratek snop luči.

Ko sistem zazna, da nasproti vozeče ali prehitevajoče
vozilo ni več prisotno, samodejno preklopi nazaj na
dolg snop luči.

2. Sistem aktivira samodejno zaviranje in poveča silo voznikovega zaviranja, če je tveganje za trk visoko.

3. Sistem sproži močno samodejno zaviranje, če se tveganje za trk še poveča.

Zvočno opozorilo

Zvočno opozorilo Samodejno zaviranje

Zvočno opozorilo

Zvočno opozorilo

Samodejno blago zaviranje

Zvočno opozorilo Voznikova zavora
Povečana zavorna sila

LučkaZaslon

LučkaZaslon

LučkaZaslon

Zaslon

nastavljena hitrost
100km/h

nastavljena hitrost 80km/h    100km/h

80km/h

vozilo spredaj se umakne

100km/h    80km/h 80km/hvozilo spredaj

Laserski senzor
Monokularna kamera

1. Opozori voznika, 
da obstaja nevarnost 
trka.

2. Opozori voznika 
s samodejnim 
blagim zaviranjem.

3. Samodejno 
poveča obstoječo 
voznikovo silo 
zaviranja.

4. Prične samodejno 
zavirati.

Lučka

Lučka

Zaslon

Zaslon

Zaslon
Zaslon Lučka

Opozorilo!

Zaslon

Voznikova zavora
Povečana zavorna sila

1. Sistem opozori voznika z zvočnim signalom in s prižgano lučko na armaturni plošči.

Opozorilo na zapustitev 
voznega pasu

Funkcija opozarjanja na 
vijuganje po voznem pasu

Zvočno opozorilo Samodejno zaviranje

Zvočno opozorilo

1. Stalen nadzor hitrosti

2. Nadzor zmanjšanja hitrosti

3. Nadzor pospeševanja

samodejni preklop na
kratek snop luči

samodejni preklop nazaj
na dolg snop lučidolg snop luči

Ustrezna uporaba dolgega snopa luči

Ko sistem zazna nasproti vozeče vozilo ali 
prehitevajoče vozilo, samodejno preklopi na 
kratek snop luči.

Ko sistem zazna, da nasproti vozeče ali prehitevajoče
vozilo ni več prisotno, samodejno preklopi nazaj na
dolg snop luči.

2. Sistem aktivira samodejno zaviranje in poveča silo voznikovega zaviranja, če je tveganje za trk visoko.

3. Sistem sproži močno samodejno zaviranje, če se tveganje za trk še poveča.

Zvočno opozorilo

Zvočno opozorilo Samodejno zaviranje

Zvočno opozorilo

Zvočno opozorilo

Samodejno blago zaviranje

Zvočno opozorilo Voznikova zavora
Povečana zavorna sila

LučkaZaslon

LučkaZaslon

LučkaZaslon

Zaslon

nastavljena hitrost
100km/h

nastavljena hitrost 80km/h    100km/h

80km/h

vozilo spredaj se umakne

100km/h    80km/h 80km/hvozilo spredaj

Laserski senzor
Monokularna kamera

1. Opozori voznika, 
da obstaja nevarnost 
trka.

2. Opozori voznika 
s samodejnim 
blagim zaviranjem.

3. Samodejno 
poveča obstoječo 
voznikovo silo 
zaviranja.

4. Prične samodejno 
zavirati.

Lučka

Lučka

Zaslon

Zaslon

Zaslon
Zaslon Lučka

Opozorilo!

Zaslon

Voznikova zavora
Povečana zavorna sila

1. Sistem opozori voznika z zvočnim signalom in s prižgano lučko na armaturni plošči.

Sistem za samodejno zaviranje v sili z dvema senzorjema 
(DSBS) (serijsko v opremi ELEGANCE in SPORT)
Med vožnjo uporablja Swift dva senzorja – monokularno kamero in laserski senzor – 
s pomočjo katerih določa stopnjo tveganja za trk z vozilom spredaj ali pešcem. Ob 
zaznavanju možnosti trka se vozilo, glede na situacijo, odzove na tri možne načine.

Radarsko vodeno samodejno zaviranje pred oviro (RBS)
(doplačilo za opremi COMFORT in PREMIUM) 
Swift med vožnjo uporablja milimetrski radar za zaznavanje vozila spredaj. Ob zaznavanju 
nevarnosti trka se avtomobil, glede na okoliščine, odzove na štiri možne načine.

Sistem za 
samodejno 
zastiranje dolgih 
luči (High Beam 
Assist)
(serijsko v opremi ELEGANCE 
in SPORT)
Sistem pri hitrosti vozila 
40 km/h ali več samodejno 
preklaplja med dolgim in 
kratkim snopom luči v 
sprednjih žarometih, odvisno 
od prisotnosti drugih vozil in 
osvetlitve okolice. 



Pot vozila s pomočnikom + krmiljenje voznika
Pot vozila brez krmiljenja voznika

Krmiljenje voznika
Pomoč krmilnega 
mehanizma

Preprečevanje zapuščanja voznega pasu 
(prvič uporabljeno med modeli Suzuki) (serijsko v opremi SPORT)
V primeru, ko kamera prepozna, da vozilo zapušča vozni pas, vozilo samodejno 
pomaga vozniku pri vrnitvi na vozni pas s krmiljenjem preko EPS (electric power 
steering system).  Sistem deluje od 60 km/h do 160 km/h.

Sistem za opozarjanje na zapustitev voznega pasu
(serijsko v opremi ELEGANCE in SPORT)
Sistem pri hitrosti 60 km/h ali več spremlja smer vozila in pri nenamerni zapustitvi 
voznega pasu na to opozori voznika z vklopom opozorilne lučke na armaturni 
plošči in z vibriranjem volana.

Sistem za opozarjanje na vijuganje po voznem pasu
(serijsko v opremi ELEGANCE in SPORT)
Sistem pri hitrosti 60 km/h ali več spremlja vzorec vožnje in v primeru vijuganja 
vozila po voznem pasu sproži opozorilo z zvočnim signalom in prižgano lučko na 
armaturni plošči.

Opozorilo na zapustitev 
voznega pasu

Funkcija opozarjanja na 
vijuganje po voznem pasu

Zvočno opozorilo Samodejno zaviranje

Zvočno opozorilo

1. Stalen nadzor hitrosti

2. Nadzor zmanjšanja hitrosti

3. Nadzor pospeševanja

samodejni preklop na
kratek snop luči

samodejni preklop nazaj
na dolg snop lučidolg snop luči

Ustrezna uporaba dolgega snopa luči

Ko sistem zazna nasproti vozeče vozilo ali 
prehitevajoče vozilo, samodejno preklopi na 
kratek snop luči.

Ko sistem zazna, da nasproti vozeče ali prehitevajoče
vozilo ni več prisotno, samodejno preklopi nazaj na
dolg snop luči.

2. Sistem aktivira samodejno zaviranje in poveča silo voznikovega zaviranja, če je tveganje za trk visoko.

3. Sistem sproži močno samodejno zaviranje, če se tveganje za trk še poveča.

Zvočno opozorilo

Zvočno opozorilo Samodejno zaviranje

Zvočno opozorilo

Zvočno opozorilo

Samodejno blago zaviranje

Zvočno opozorilo Voznikova zavora
Povečana zavorna sila

LučkaZaslon

LučkaZaslon

LučkaZaslon

Zaslon

nastavljena hitrost
100km/h

nastavljena hitrost 80km/h    100km/h

80km/h

vozilo spredaj se umakne

100km/h    80km/h 80km/hvozilo spredaj

Laserski senzor
Monokularna kamera

1. Opozori voznika, 
da obstaja nevarnost 
trka.

2. Opozori voznika 
s samodejnim 
blagim zaviranjem.

3. Samodejno 
poveča obstoječo 
voznikovo silo 
zaviranja.

4. Prične samodejno 
zavirati.

Lučka

Lučka

Zaslon

Zaslon

Zaslon
Zaslon Lučka

Opozorilo!

Zaslon

Voznikova zavora
Povečana zavorna sila

1. Sistem opozori voznika z zvočnim signalom in s prižgano lučko na armaturni plošči.

Opozorilo na zapustitev 
voznega pasu

Funkcija opozarjanja na 
vijuganje po voznem pasu

Zvočno opozorilo Samodejno zaviranje

Zvočno opozorilo

1. Stalen nadzor hitrosti

2. Nadzor zmanjšanja hitrosti

3. Nadzor pospeševanja

samodejni preklop na
kratek snop luči

samodejni preklop nazaj
na dolg snop lučidolg snop luči

Ustrezna uporaba dolgega snopa luči

Ko sistem zazna nasproti vozeče vozilo ali 
prehitevajoče vozilo, samodejno preklopi na 
kratek snop luči.

Ko sistem zazna, da nasproti vozeče ali prehitevajoče
vozilo ni več prisotno, samodejno preklopi nazaj na
dolg snop luči.

2. Sistem aktivira samodejno zaviranje in poveča silo voznikovega zaviranja, če je tveganje za trk visoko.

3. Sistem sproži močno samodejno zaviranje, če se tveganje za trk še poveča.

Zvočno opozorilo

Zvočno opozorilo Samodejno zaviranje

Zvočno opozorilo

Zvočno opozorilo

Samodejno blago zaviranje

Zvočno opozorilo Voznikova zavora
Povečana zavorna sila

LučkaZaslon

LučkaZaslon

LučkaZaslon

Zaslon

nastavljena hitrost
100km/h

nastavljena hitrost 80km/h    100km/h

80km/h

vozilo spredaj se umakne

100km/h    80km/h 80km/hvozilo spredaj

Laserski senzor
Monokularna kamera

1. Opozori voznika, 
da obstaja nevarnost 
trka.

2. Opozori voznika 
s samodejnim 
blagim zaviranjem.

3. Samodejno 
poveča obstoječo 
voznikovo silo 
zaviranja.

4. Prične samodejno 
zavirati.

Lučka

Lučka

Zaslon

Zaslon

Zaslon
Zaslon Lučka

Opozorilo!

Zaslon

Voznikova zavora
Povečana zavorna sila

1. Sistem opozori voznika z zvočnim signalom in s prižgano lučko na armaturni plošči.

Aktivni tempomat za nadzor razdalje med vozili (ACC)
(serijsko v opremi ELEGANCE in SPORT)
Aktivni tempomat uporablja milimetrski radar za določanje razdalje do vozila spredaj in samodejno 
ohranja izbrano razdaljo med voziloma v skladu z eno izmed treh možnih nastavitev razdalje: dolga, 
srednja, kratka.*
Ko spredaj ni vozila, sistem ohranja hitrost (med 40 km/h in 160 km/h), ki jo je nastavil voznik.
*Razdalja med voziloma se spreminja glede na hitrost vozila.



PNEVMATIKE IN PLATIŠČA
• 175/65R15 + jeklena 

platišča (polni kolesni 
pokrovi)

• Set za popravilo 
pnevmatik

ZUNANJOST
• A in B stebriček v črni 

barvi
• Odbijači v barvi vozila
• Črna sprednja maska
• Vratne kljuke v barvi 

karoserije
• Elektromagnetno 

odpiranje prtljažnika

VIDLJIVOST
• Halogenski žarometi
• LED pozicijske luči

• Funkcija ‘’Guide me light’’
• Ročna nastavitev višine 

svetlobnega snopa
• Samodejni vklop 

žarometov
• Zelena termoizolacijska 

zateklitev
• Dodatno zatemnjena 

stekla zadaj
• Brisalci spredaj: 2 hitrosti 

+ nastavljiv interval + 
pranje stekla

• Brisalec zadaj: 1 hitrost + 
interval + pranje stekla

• Ohišja zunanjih ogledal v 
barvi karoserije

• Električno nastavljiva 
zunanja ogledala

NOTRANJOST
• Usnjen 3-kraki volan
• Upravljanje radia s tipkami 

na volanu
• Upravljanje prostoročnega 

telefoniranja s tipkami na 
volanu

• Volanski obroč, nastavljiv 
po višini

• Servo volan
• Senzor zunanje 

temperature, prikazovalnik 
porabe goriva in 
predvidenega dosega 
vozila, prikaz oljnega 
intervala

• Prikazovalnik prestave
• Zvočno opozorilo na 

neugasnjene luči
• Zvočno in svetlobno 

opozorilo na nepripet 
varnostni pas za voznikov 
in sovoznikov sedež

• Dekorativni vložki na 
sprednjih vratih in armaturi 
v beli barvi (ELEGANCE 
biserna bela)

FUNKCIONALNA OPREMA
• Električno odpiranje stekel 

spredaj
• Daljinsko centralno 

zaklepanje 
• Ročna klimatska naprava
• Radio CD  + MP3 

predvajalnik + Bluetooth®*
• USB in AUX-IN priključek
• 12 V vtičnica

SEDEŽI
• Po višini nastavljiv 

voznikov sedež
• 60:40 deljivo naslonjalo 

zadnje sedežne klopi
• Tekstilno oblazinjenje 

sedežev

PRTLJAŽNI PROSTOR
• Polica nad prtljažnim 

prostorom
• Osvetljen prtljažni prostor

VARNOSTNA OPREMA
• ABS z EBD
• ESP®
• Zavorna asistenca
• Nadzor tlaka v 

pnevmatikah (TPMS)
• Čelni zračni varnostni 

blazini za voznika in 
sovoznika

• Možnost deaktiviranja 
čelne zračne varnostne 
blazine na sovoznikovi 
strani

• Bočne zračne varnostne 
blazine spredaj

• Zračne varnostne zavese
• Avtomatski umik pedala 

sklopke in zavore v 
primeru trka

• Isofix sistem za pritrditev 
dveh otroških sedežev 
zadaj

• LED dnevne luči v 
sprednjem odbijaču

• LED tretja zavorna luč

Paket serijske opreme COMFORT Paket serijske opreme ELEGANCE Paket serijske opreme SPORT

Dodatno k paketu serijske opreme COMFORT in 
PREMIUM:

PNEVMATIKE IN PLATIŠČA
• 185/55R16 + polirana lita platišča

VIDLJIVOST
• LED žaromet
• Avtomatska nastavitev višine svetlobnega snopa
• Asistenca za avtomatsko vklapljanje dolgih luči
• Električno poklopna zunanja ogledala
• Ohišja zunanjih ogledal z vgrajenim smernikom

NOTRANJOST
• Upravljanje aktivnega tempomata/omejevalca s tipkami 

na volanu
• Tipke za prestavljanje (samo pri motorju 1.0 BOOSTERJET s 

6-stopenjskim avtomatskim menjalnikom)
• Volanski obroč, nastavljiv po višini in globini
• Prikazovalnik povprečne hitrosti, G-sile, prikaz 

pospeševanja in zaviranja

FUNKCIONALNA OPREMA
• Električno odpiranje stekel zadaj
• Sistem zagona motorja brez ključa
• Avtomatska klimatska naprava
• Audio zaslon na dotik s povezavo za pametni telefon + 

Bluetooth®* + NAVI + DAB radio + kamera za vzvratno 
vožnjo 

• Aktivni tempomat
• Omejilec hitrosti

VARNOSTNA OPREMA
• DSBS - Sistem za zaviranje v sili z dvema senzorjema 

(kamera + senzor)
• Pomoč za speljevanje v klanec
• LED dnevne luči, integrirane v žaromet
• Motor: Auto Stop Start sistem za vozila s 5-stopenjskim 

ročnim menjalnikom
• HYBRID za vozila s 5-stopenjskim ročnim menjalnikom

Dodatno k paketu serijske opreme COMFORT, PREMIUM 
in ELEGANCE: 

PNEVMATIKE IN PLATIŠČA 
• 195/45R17 + polirana lita platišča

ZUNANJOST
• Dvojne izpušne cevi
• Razširjen zadnji odbijač
• Razširjeni pragovi
• Športna sprednja maska
• Zadnji strešni spojler

NOTRANJOST
• Dekorativni elementi na sredinski konzoli in vratih
• Športni sprednji in zadnji sedeži
• Športne stopalke
• Športna volan in prestavna ročica

VIDLJIVOST 
• LED zadnje luči

FUNKCIONALNA OPREMA
• Kontrastni merilniki
• Večinformacijski barvni LCD prikazovalnik s podatkom 

jakosti pospeševanja in temperaturo olja

VARNOSTNA OPREMA
• Motor: Auto Stop Start sistem
• Preprečevanje zapuščanja voznega pasuDodatno k paketu serijske opreme COMFORT:

PNEVMATIKE IN PLATIŠČA
• 185/55R16 + lita platišča

VIDLJIVOST
• Sprednje meglenke
• Ogrevana zunanja ogledala

FUNKCIONALNA OPREMA
• Audio zaslon na dotik s povezavo za pametni telefon + 

Bluetooth®* + DAB radio + kamera za vzvratno vožnjo 

SEDEŽI
• Ogrevana sprednja sedeža

VARNOSTNA OPREMA
• Pomoč za speljevanje v klanec (CVT)

Paket serijske opreme PREMIUM



Športni sprednji in zadnji sedeži
Sprednji sedeži uporabljajo cevasto strukturo z bočnimi 
oprijemi tako sedalnega, kot naslonskega oblazinjenega dela. 
Oblika in trdota notranjih uretanskih blazinic so bile natančno 
nastavljene, sprednji sedeži pa so prejeli obliko pol-vedra, kar 
ima izključno različica Swift Sport. Tudi ob vožnji skozi ovinke 
pri veliki hitrosti držijo sprednji sedeži voznika in sovozni-
ka trdno na položaju. Dodatno vključujejo sedeži posebne 
tkanine za oblazinjenje z rdečimi šivi in naslonjalo za glavo. 
Kakovostno oblikovanje se nadaljuje z reliefnim logotipom 
»Sport«, narejenim s posebno obdelavo sintetičnega usnja v 
vzorcu ogljikovih vlaknen. Tudi zadnji sedeži so oblikovani v 
skladno s sprednjimi.

Športne stopalke
Novi Swift Sport ima športne aluminijaste stopalke namenjene 
stopnjevanju »športne miselnosti«.

Nadzorna plošča
K vozniku usmerjena nadzorna plošča zagotavlja izboljšan ob-
čutek od trenutka, ko voznik sede v vozilo. Natančno izdelane 
visoko kakovostne teksture in materiali prinašajo veselje dom 
vožnje novega Swift Sporta.

Dekorativni elementi
Nadzorna plošča, sredinska konzola in obloge vrat vsebujejo 
prvovrstne okrasne elemente. Geometrijski vzorci vlivajo 
občutek hitrosti. Stopnjevanje od rdeče k črni barvi izraža 
voznikovo strastno »športno miselnost«.

Naj te piči

Užitek v vožnji
Delovanje šasije in vzmetenja neposredno vplivata na užitek 
športne vožnje. Karoserija novega Swift Sporta je zdaj lažja in 
bolj toga, da voznik ohranja nadzor nad krmiljenjem pri kateri 
koli hitrosti, pri vsakem manevru. Sistem vzmetenja je bil 
občutno izboljšan, da zagotovlja jasne povratne informacije o 
razmerah na cesti in pri pospeševanju. Poleg tega je zavorni 
sistem na novo izboljšan in okrepljen, da lahko obvlada višjo 
moč in hitrost.

Ultra lahka  970 kg neto teža 
 & 4,2 razmerje navora in teže



Športna volan in prestavna ročica
Novi Swift Sport odlikuje prvovrsten volan z jamicami v usnju 
za zanesljiv oprijem rok. Volan s satenastim izgledom in vložki 
v klavirsko črni barvi, ter šivi v rdeči barvi se lapo sklada z 
ostalimi elementi v vozilu. Prestavna manšeto odlikujejo rdeči 
dvojni šivi, medtem ko ima prestavna glava kromiran dodatek.  
Celoten izgled izraža visoko kakovost in občutek špotnosti. 
Swift sport ima lahko 6-stopenjskem ročni ali 6-stopenjskei 
samodejni menjalnik.

17-palčna polirana aluminijasta platišča Zadnji strešni spojler Dvojne izpušne ceviRazširjeni pragovi

Večinformacijski barvni  
LCD prikazovalnik
Swift Sport poleg ostalih informacij prikazuje tudi jakost 
pospeševanja in temperaturo olja. S tem poudarja občutek 
športnosti.

Kontrastni merilniki
Kontrastna shema rdečega merilnika vrtljajev in temno 
srebrnega merilnika hitrosti ustvari poseben vtis.



MOTOR Bencinski 1.2 DUALJET Bencinski 1.2 DUALJET  
+ HYBRID 1.0 BOOSTERJET 1.0 BOOSTERJET  

+ HYBRID 1.4 BOOSTERJET

POGON 2WD 4WD 2WD 4WD 2WD

DIMENZIJE

Dolžina (mm) 3.840 3.890

Širina (mm) 1.735

Višina (mm) 1.495 1.520 1.495 1.520 1.495

Medosna razdalja (mm) 2.450

Kolotek

Spredaj 175/65R15 1.530  

Spredaj 185/55R16 1.520

Zadaj 175/65R15 1.530 1.515

Zadaj 185/65R16 1.520 (z bobni)  
1.525 (z diski) 1.525  1.520 (z bobni) 

1.525 (z diski) 1.525  1.520 (z bobni)  
1.525 (z diski)

Obračalni radij (m) 4,8 5,1

Višina podvozja od tal (mm) 120

ZMOGLJIVOST

Število sedežev (osebe) 5

Prostornina  
prljažnika (l)

Največja prostornina 947  

Zložena naslona 
zadnjih sedežev  
(VDA metoda)

579

Dvignjena naslona 
zadnjih sedežev 
(VDA metoda)

265 

Prostornina rezervoarja za gorivo (l) 37

MOTOR

Tip motorja K12C K10C DITC K14C

Število valjev 4 3 4

Število ventilov 16 12 16

Prostornina motorja (cm3) 1.242 998 1.373

Vrtina/gib (mm) 73.0 x 74.2 73.0 x 79.5 73.0 x 82.0

Kompresijsko razmerje 12,5 10,0 9,9

Največja moč (kW/om) 66/6.000 82/5.500 103/5,500

Največji navor (Nm/om) 120/4.400 170/2.000-3.500 (5MT)  
160/1.700-4.000 (6AT) 230/2,500-3,500

Vrsta polnjenja Večtočkovni vbrizg Direktni vbrizg

MENJALNIK

Vrsta 5-st. ročni CVT 5-st. ročni 5-st. ročni 5-st. ročni 5-st. ročni 6-st. avtomatski 5-st. ročni 6-st. ročni

Prestavno razmerje

1 3,545

4,006 ~ 0,550 
(nizko: 

4,006 ~ 1,001, 
visoko: 

2,200 ~ 0,550)

3,545 3,545 3,545 3,545 4,666 3,545 3,615

2 1,904 1,904 1,904 1,904 1,904 2,533 1,904 1,955

3 1,240 1,258 1,240 1,258 1,233 1,555 1,233 1,276

4 0,914 0,911 0,914 0,911 0,885 1,135 0,885 0,943

5 0,717 0,725 0,717 0,725 0,690 0,859 0,690 0,795

6 - - - - - 0,685 - 0,674

Vzvratna 3,272 3,771 3,250 3,272 3,250 3,250 3,393 3,250 3,481

Tehnične specifikacije

mm

1.
73

5
2W

D:
 1

.4
95

 
4W

D:
 1

.5
20

 

2.450

3.840

1.530 (175/65R15), 1.520 (185/55R16) 

2WD (ELEGANCE): 1.535 (175/65R15), 1.525 (185/55R16)
2WD (COMFORT, PREMIUM): 1.530 (175/65R15), 1.520 (185/55R16)

4WD: 1.535 (175/65R15), 1.525 (185/55R16) 



MOTOR Bencinski 1.2 DUALJET Bencinski 1.2 DUALJET  
+ HYBRID 1.0 BOOSTERJET 1.0 BOOSTERJET  

+ HYBRID 1.4 BOOSTERJET

POGON 2WD 4WD 2WD 4WD 2WD

Končno prestavno razmerje 4,294 3,757 4,388 4,294 4,388 3,944 3,501 3,944

ŠASIJA

Zavore
Spredaj Hlajeni diski

Zadaj Zavorni bobni Diski

Vzmetenje
Spredaj MacPhersonova prema

Zadaj Torzijska prema

Pnevmatike 175/65R15, 185/55R16 195/45R17

MASA

Masa praznega vozila (kg) 840 ~ 890 900 ~ 925 950 ~ 970 850 ~ 900 960 ~ 980 865 ~ 915 940 ~ 945 875 ~ 925 970-975

Skupna dovoljena masa (kg) 1.365 1.405 1.365  1.405  1.380 1.445

Vleka prikolice (kg)
Z zavoro 1.000

Brez zavore 400

HITROST

Največja hitrost (km/h) 180 175 170 180 170 195 190 195 210

0-100 km/h (s) 11,9 11,0 12,6 11,9 12,6 10,6 10,0 10,6 8,1

PORABA IN EMISIJE

Emisijski razred Euro6

Poraba goriva (l/100 km) (NEDC)*1 kombinirana 4,6 4,8 4,9 4,1 4,4 4,8 5,3 4,3 5,6

Poraba goriva (l/100 km) (WLTP)*2 kombinirana 5,1 5,7 5,8 5,0 5,7 5,5 6,0 5,4 6,0

CO2 emisije (g/km) (NEDC)*1 106 110 112 94 101 110 121 98 125

CO2 emisije (g/km) (WLTP)*2 115 128 131 113 128 124 136 123 135
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*1 Novi evropski vozni cikel (New European Driving Cycle)  
*2 Svetovno harmonizirana procedura testiranja za lahka motorna vozila (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure)



Barvna paleta zunanjosti - enobarvne različice

Žareče rdeča biserna (ZWP) Dirkaško modra kovinska (ZWG)

Premium srebrna kovinska (ZNC) Mineralno siva kovinska (ZMW)Bela biserna (ZVR)

Črna biserna (ZMV) Goreče rdeča (ZNB)* Zmagovalna rumena (ZFT)

* Ni na voljo z opremo Sport



Premium srebrna kovinska + Črna biserna (CA3)

Črna biserna + Premium srebrna kovinska (CWE)

Mineralno siva kovinska + Črna biserna (CWD)

Dirkaško modra kovinska + Premium srebrna kovinska (CWC)

Barvna paleta zunanjosti - dvobarvne različice  (na voljo le v kombinaciji s Premium oz. Elegance opremo)
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