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Suoraviivaista suunnittelua. 
Tinkimätöntä laadunvalvontaa.  

Moottoripyörien tekninen keskus 

Ylämäkitesti Kiihdytystesti 

Pudotustesti 

Mukulakivitesti Vedenpitävyystesti 

Edistyksellistä teknologiaa, ammattitaitoista käsityötä. 
Suzukin laadun salaisuus on yhdistelmä kehittynyttä teknologiaa 
ja ammattitaitoista käsityötä. Suzuki-moottoripyörät syntyvät 
lukemattomien testaustuntien ja tinkimättömän laadunvalvonnan 
tuloksena.  
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Valmistuksen kulmakivinä 
intohimo ja tinkimättömyys.  

Lopputarkastus Rungon hitsaus 

Kokoonpano 

Enemmän vastinetta rahalle 
Koko Suzukin 107-vuotinen historian ja 64-vuotisen 
moottoripyörien valmistuksen ajan yksi toimintaperiaatteemme 
on antaa enemmän vastinetta rahalle. Uskomme, että 
intohimomme ja innostuksemme muuttuu käsissäsi 
hauskuudeksi ja jännitykseksi. Ylpeydestämme käsityötaitojamme 

kohtaan tulee luotettavuutta ja omistamisen ylpeyttä. “ ” -
merkki yhdistetään kautta maailman laadukkaisiin tuotteisiin 
jotka ovat sekä luotettavia että omaperäisiä. Kuten nyt myös 
tulevaisuudessa Suzuki jatkaa päättäväisesti linjallaan kehittää ja 
valmistaa innovatiivisia ja luotettavia tuotteita, jotka antavat 
enemmän vastinetta rahalle. 

Suzukin teknologia tukee 
sinua  

SDTV

SDTV – Suzuki Dual Throttle Valve 
system  
Läppärungossa on kaksi kaasuläppää: ensiöläppiä 
ohjataan vaijerien välityksellä kaasukahvalla ja 
toisioläppiä ohjataan askelmoottorilla moottorin 
ohjausyksiköstä käsin. 
Toisioläppien liikkeeseen vaikuttaa moottorin 
kierrosluku, kaasun asento ja käytössä oleva vaihde. 
Toisioläppien liike vaikuttaa läppärungon 
ilmanvirtaukseen parantaen ilmantäyttöä sylinteriin, 
parantaa kaasuun vastaavuutta ja lisää keskialueen 
vääntöä.  

SCEM

SCEM – Suzuki Composite  
Electrochemical Material  
Suzukin oma sylinterien pinnoitusmenetelmä. 
Parantaa lämmön siirtymistä sylinteristä ja 
mahdollistaa pienemmän sylinterin ja männän välisen 
välyksen. 
Hyvä kulutuksenkesto.  

SRAD

SRAD – Suzuki Ram Air System  
Imuilman otto sijaitsee lähellä etukatteen keskilinjaa. 
Parantaa moottorin imuilman saantia ja lisää 
moottorin tehoa korkeissa nopeuksissa.  

STCS

STCS - Suzuki Traction Control System  
Suzukin luistonesto tarkkailee jatkuvasti etu- ja 
takapyörän nopeuseroa, kaasun asentoa, moottorin 
kierroslukua ja käytössä olevaa vaihdetta. 
Pystyy nopeasti vähentämään moottorin ulostulevaa 
voimaa jotta vältetään takapyörän tahaton sutiminen. 
Moottorin tehoa kontrolloidaan säätämällä moottorin 
sytytysennakkoa ja imuilman virtausta.  

SCAS

SCAS – Suzuki Clutch Assist System  
Suzukin luistokytkin tekee alaspäin vaihtamisen 
pehmeämmäksi ja vähentää moottorijarrutuksen 
tehoa. 
Kytkimen kruunussa olevat nokat avaavat 
kytkinpakkaa moottorijarrutuksessa jolloin kytkin 
luistaa ja moottorijarrutuksen vaikutus heikkenee.  

S-DMS

S-DMS – Suzuki Drive Mode Selector  
Tehokarttavalitsin; Ajaja voi valita eri tehokartan joka 
sopii parhaiten ajajan tyyliin ja eri ajo-olosuhteisiin, 
kuten kilparata, mutkikas tie, liukas tie ym.  

SAIS

SAIS – Suzuki Advanced Immobiliser 
System  
Suzukin ajonesto: elektroninen virta-avaimen 
tunnistusjärjestelmä estää moottoripyörän 
luvattoman käytön.  

SET

SET – Suzuki Exhaust Tuning  
Askelmoottorilla ohjattu pakokaasuläppä 
pakoputkistossa. 
Alakierroksilla pakokaasuläppä on lähes kiinni lisäten 
pakovastusta ja parantaen alavääntöä. 
Pakokaasuläppä avautuu progressiivisesti moottorin 
kierrosluvun kasvaessa samalla vähentäen 
pakovastusta ja lisäten keski- ja yläalueen tehoa.  

ABS

ABS - Anti-lock Brake System  
ABS jarrujärjestelmä estää pyörien lukkiutumisen 
jarrutuksen aikana jos jarrutus on hyvin voimakas tai 
tien pinnan pito muuttuu jarrutuksen aikana. 
Järjestelmä tarkkailee etu ja takapyörien nopeuseroja 
jarrutuksen aikana 50 kertaa/pyörän pyörintä kierros.  
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Suzukin historia  

Michio Suzuki alkaa valmistaa 
kutomakoneita pienessä Hamamatsun 
rannikkokylässä Shizuokan prefektuurissa 
Japanissa. Michion aikomuksena on 
valmistaa Japanin massiiviselle 
puuvillateollisuudelle parempia ja 
ergonomisempia koneita kuin silloin oli 
tarjolla.  

Kuuluisa Suzuki “S” tekee 
ensiesiintymisensä.  

Suzuki valmistaa ensimmäisen 
moottoroidun polkupyörän. “Power Free” 
on edullinen ja helppohoitoinen. Siinä on 
36cc 2-tahtimoottori kiinnitettynä 
tavallisen polkupyörän runkoon. 
Ainutlaatuinen vaihteisto mahdollistaa 
liikkumisen ilman moottoria, moottorin 
avustamana tai pelkästään moottorilla.  

Maailmamestarit! Itäsaksalainen Ernst 
Degner voittaa Suzukille ensimmäisen TT-
kisan 50cc-luokassa. Samana vuonna hän 
voittaa 50cc maailmamestaruuden ja tuo 
Suzukille ensimmäisen 
maailmanmestaruuden. Viisi muuta 50cc 
mestaruutta tulee seuraavien kuuden 
vuoden aikana.  

Hugh Anderson voittaa neljännen 
mestaruutensa, tällä kertaa 125cc-
luokassa.  
Sensaatiomainen T20 Super Six nostaa 
Suzukin lopullisesti maailman huipulle: 
250-kuutioinen 2-tahtinen twin 6-
portaisella vaihteistolla ja 160 km/h 
huippunopeudella on valtava 
myyntimenestys.  

Suzuki keksii pyörän uudelleen. GSX-R750 
ja uusi Twinspar-runko on uskollinen 
jäljennös GP-kone RGV:stä: perusmitat ja 
lyhennetty akseliväli luovat tasaisesti 
ajettavan pyörän, jonka kuivapaino on 
vain 179 kg.  

Kenny Roberts Jr. voitti toisen kerran 
peräkkäin Malesian GP:n. Yhteensä 
neljällä voitolla hänestä tulee GP500-
luokan maailmanmestari. Suzukille voitto 
on kuudes, ensimmäinen vuoden 1993 
jälkeen.  

Suzuki yllättää jälleen julkistamalla 
GSX1300R Hayabusan. Voimanlähteenään 
1298 kuutioinen nestejäähdytteinen 
rivinelonen Hayabusa edusti tinkimätöntä 
suunnittelua. Hayabusan merkittävimpiä 
ominaisuuksia olivat aerodynaaminen 
muotoilu ja moottorin tasapainoinen 
suoristuskyky laajalla nopeusalueella.  

Suzuki GSX-R1000 näkee päivänvalon. 
GSX-R -perheen uudella tulokkaalla on 
sama vaikutus kuin GSX-R750:llä oli 
vuonna 1985. Vanhat standardit 
suorituskyvystä, painosta, käsittelystä ja 
muotoilusta kirjoitettiin uusiksi. Pian 
pyörä tulisi hallitsemaan kilpailuja ja 
palkintoseremonioita ympäri maailmaa.  

Suzuki asettaa standardit jälleen uusiksi, 
ja taas asialla on GSX-R1000. Se nousi 
suoraan huipulle voittamalla useita 
Superbike-meriittejä ml. 
maailmamestaruus vuodelta 2005. Syyt 
GSX-R1000:n hallitsevaan asemaan ovat 
yksinkertaiset: mahtava käsiteltävyys ja 
ergonomia, radikaali muotoilu ja riittävästi 
käyttökelpoista voimaa.  
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Joel Robert säilyttää motocross-
mestaruutensa 250cc-luokassa. Roger De 
Coster ja Suzuki RN71 voittavat 
motocrossin maailmamestaruuden 
500cc-luokassa.  

Italialainen Marco Lucchinelle voittaa 
500cc MM:n RG500:lla. 
 
Suzuki yllättää maailman futuristisella 
GSX1100 Katanalla. Sen aggressiivinen 
muotoilu ja erinomainen suorituskyky 
tekee siitä valtaisan myyntimenestyksen.  

Barry Sheene voittaa ensimmäisen kerran 
500cc maailmanmestaruuden Suzuki 
RG500:lla. Toiseksi ajoi samalla pyörällä 
Teuvo Länsivuori. Loppupisteissä tämä 
legendaarinen pyörä miehitti sijat 1-6. 
 
Suzukin ensimmäinen iso 4-sylinterinen - 
GS750 - julkistetaan.  

GSX-R750 - pyörä, joka muuttaa koko 
moottoripyöräilyn. Ensimmäinen 
todellinen Racing Replica, joka 100 hv 
teholla ja 176 kg painolla loi kokonaan 
uuden Superbike-luokan. 
Ensimmäisessä kilpailussaan LeMans 24 
Endurancessa GSX-R750 ottaa 
kaksoisvoiton.  

Kevin Schwantz voitta 500-kuutioisten 
maailmanmestaruuden Suzuki RGV:llä ja 
varmistaa, että hänet tullaan muistamaan 
yhtenä kaikkien aikojen parhaista ajajista.  

Suzuki B-King - brutaali muskelipyörä - 
julkistetaan. Suzuki lanseeraa maailman 
ensimmäisen ruiskutusmoottorilla 
varustetun motocross-mallin: RM-Z450:n. 
Lisäksi julkistetaan GSX-R600 ja GSX-
R750-mallit sekä toisen sukupolven 
Hayabusa 1300.  

GSX-R -sarjan kokonaistuotanto ylittää 
miljoonan kappaleen rajan. Vuodesta 
1985 lähtien GSX-R on tarkoittanut 
erittäin suorituskykyistä sporttipyörää. 
Toisen sukupolven V-Strom 650ABS 
julkistetaan. Vuoden 2004 
ensiesittelystään lähtien V-Strom 650 on 
ollut luokkansa suosituin malli. Nyt 
moottorin suorituskykyä, 
polttoainetaloutta ja 
ympäristöystävällisyyttä parannettiin 
entisestään.  

Täysin uudistunut GSX-R1000 näkee 
päivänvalon. Rockstar Makita Suzukin Mat 
Mladin nappaa seitsemännen AMA 
Superbike mestaruutensa GSX-R1000:lla.  

Suzuki Endurance Racing Team (SERT) 
voittaa neljännen peräkkäisen 
maailmamestaruutensa, yhteensä voittoja 
on 13.  

Suzuki lanseeraa uuden GSX-R1000:n 
joka perustuu MotoGP:ssa testattuun 
teknologiaan. GSX-R1000 on suunniteltu 
luokkansa ykköseksi.  



V-Strom 1000
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Kuvan pyörässä lisävarusteita 
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Seikkailu ilman kompromisseja  
Yli kymmenen vuotta sitten esiteltiin V-Strom 650 - uskomattoman monipuolinen, mukava ja 
hauska moottoripyörä. Tasapainoisen kokonaisuuden perustana oli sisukas V-twin -moottori ja 
kevyt alumiinirunko. V-Strom 1000 on tehty samassa hengessä kuin maailmanmaineeseen 
noussut V-Strom 650: Hauska, jännittävä ja monipuolinen ajettava uusia haasteita etsivälle 
kuljettajalle. 
 
Kun koko, paino, teho ja ohjattavuus ovat tasapainossa käsissäsi on äärimmäinen kulkuväline 
kaikille teille. Ei ole tietä jota V-Strom 1000 ei valloittaisi. Selvitä iltapäiväruuhka yhtä helposti 
kuin kiipeät vuorelle. Tästä eteenpäin koko planeetta on valloitettavissa.  

 

Täydelliset tiedot käytössäsi  
Mittaristo on suunniteltu antamaan sinulle kaikki mahdollinen tieto matkan varrella. Iso analoginen 
kierroslukumittari sekä digitaalisesti: vaihde, nopeus, matka- ja osamatkamittari, kello, luistoneston 
tila, polttoaineen määrä, polttoaineenkulutus, ajettavissa oleva matka, jäähdytysnesteen lämpötila 
ja akun jännite. Näytön valkoinen taustaväri helpottaa mittarin lukemista. Lisäksi LED-merkkivalot 
suuntavilkuille, jäätymisen ilmaisimelle*, pitkille valoille, polttoaineen ruiskutukselle, ABS:lle, 
luistoneston tilalle ja jäähdytysnesteen lämpötilalle.  
 
* Jäätymisen ilmaisin alkaa vilkkua kun lämpötila laskee alle +3°C. Se vilkkuu 30 sekuntia ja jää palamaan, kunnes lämpötila nousee yli +5°C.  



SDTV SCEM STCS SAIS SET ABSSCAS
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Candy Daring Red (YYG) 

Kuvittele haastavin  
reitti kahdella pyörällä  
kaukaisuuteen.  

Pitkän tähtäimen mukavuutta 
Ajaessasi V-Strom 1000:tta arvostat rentoa ja suoraa 
ajoasentoa, jossa voit mukavasti hallita matkantekoa niin 
kaupunkiajossa kuin metsäpolulla.  
 
 
Kokonaisvaltainen painonpudotus 
Uudelle V-Strom 1000:lle on tehty kattava painonpudotus. 
Se on kahdeksan kiloa kevyempi kuin edeltäjänsä, joten 
voit nauttia ripeämmästä suorituskyvystä, näppärämmästä 
käsittelystä ja paremmasta polttoainetaloudellisuudesta.  
 
 
Levyjarrut ja lukkiutumaton jarrujärjestelmä 
Edessä on 310mm levyjarrut joissa nelimäntäiset Tokico-
monoblock jarrusatulat. Takana 260mm levyjarru 
yksimäntäisellä jarrusatulalla. Niitä täydentää 
lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS), joka tarkkailee 
pyörän nopeutta ja sovittaa jarrutusvoiman vastaamaan 
renkaiden pitoa.  
 
 
Tavaratilat 
Uusi tavaratilajärjestelmä suunniteltiin ja testattiin 
vastaamaan ison V-Stromin yleistä kehitystä. Uusi 

järjestelmä on helppo asentaa, kapea asennettuna. Pyörän 
ulkonäkö pysyy siistinä myös ilman laukkuja.  
 
 
Optimoitu Twin Spar -runko 
V-Strom 1000:n selkärankana on kevyelle twin-spar -
alupalkkirakenteinen runko. Myös takahaarukka on 
alumiinivalmisteinen. Runko ja takahaarukka sekä niihin 
optimaalisesti mitoitettu moottori varmistavat tasaisen 
toiminnan niin ketterässä kaupunkiajossa kuin nopeassa 
matka-ajossa. Pitempi akseliväli (1.555mm), lyhyempi 
takalinkun ja etuakselin välinen etäisyys sekä pidempi 
takahaarukka lisäävät vakautta sekä suorilla että mutkissa.  
 
Tekniset tiedot takakannessa.  

Metallic Matt Fibroin Grey (PGZ) 

Metallic Mystic Silver (YMD) 

Glass Sparkle Black (YVB) 
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Kehittynyt luistonestojärjestelmä  
Suzukin ensimmäinen luistonestojärjestelmän ansiosta voit ajaa 
rennommin ja huolettomammin vaihtelevissa ajo-olosuhteissa. 
 
Luistonestojärjestelmällä on kaksi tilaa, ja halutessasi voit kytkeä 
sen myös pois päältä. Tila yksi sallii pienen takapyörän luiston, 
tilassa kaksi luistonesto aktivoituu heti jos takapyörä menettää 
otteensa tien pinnasta.  

Kattavasti säädettävä jousitus 
Täysin säädettävä kulta-anodisoitu 43mm käänteinen etuhaarukka sekä säädettävä takaiskunvaimennin varmistavat hyvän pidon ja 
mukavan matkanteon vaikka matkustajan ja matkatavaroiden kanssa. 10-puolaiset valualumiinivanteet ovat sekä keveät että 
urheilullisen näköiset. 19-tuumainen etupyörä tuo juuri oikean tasapainon vakauden ja ketteryyden välille.  

Tasapainoisen suorituskykyinen V-Twin 
V-Strom 1000:n sydämenä sykkii vahva ja monipuolinen 1037-kuutioinen 90° V-Twin -moottori. Täyteläisen V-Twin jyrinän lisäksi 
tämä ajajaystävällinen moottori takaa vaivattoman kiihtyvyyden. Vaikka sylinterihalkaisija on 2mm suurempi kuin edellisessä V-Strom 
1000 moottorissa männät eivät ole raskaammat. Sylinterit, sylinterikannet, männät, männänrenkaat, kiertokanget, kampiakseli, kytkin 
ja jäähdytin on suunniteltu uudestaan, jotta moottorista on saatu kevyempi, tehokkaampi ja paremmin hallittava pieneillä ja 
keskialueen kierrosluvuilla. Kehitys moottorin sähköisessä valvontajärjestelmässä parantaa entisestään vääntömomenttia ja 
taloudellisuutta. Uuden vauhtipyörän suurempi inertiapaino tuo erinomaisen hallittavuuden alhaisilla kierrosluvuilla.  

Erinomainen tuulisuoja 
Suzuki V-Strom 1000:n tuulilasia testattiin kattavilla 
tuulitunnelitesteillä, jotta voit nauttia hiljaisemmasta ja 
vähemmän väsyttävästä ajosta. Tuulilasin voit säätää kolmelle eri 
korkeudelle ja kolmeen eri kulmaan.  



V-Strom 650XT
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Kuvan pyörässä lisävarusteita 
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Matka on vasta alussa  
Planeetallamme tie ei lopu koskaan. Kestopäällysteeltä 
metsäpolulle, rannalta vuoristoon, kujalta kaukaiselle 
valtatielle, jokainen taival on matka vapauteen. Matkaa 
maan ääriin ja kauemmas kun allasi on V-Strom 650XT. 
 
V-Strom 650XT:n ulkonäkö vastaa kaiken nähneen 
seikkailumatkaajan suorituskykyä. Ulkonäkö on kompakti, 
karun määrätietoinen. Ajomukavuutta täydentää säädettävä 
tuulisuoja ja rungon solakka muotoilu.  

Dynaaminen keula 
Keula kuvastaa Suzukin seikkailuhenkeä tuomalla mieleen DR-Z:n Paris-Dakar rallissa vuodelta 
1988. Yläosassa on kaksoishalogeenilamput (60/55W) joissa on hyvä valonjakautuminen. 
Etulokasuojan muotoilu parantaa ilmavirtausta jäähdyttimeen.  

Loistava tuulisuoja 
Tuulisuoja ja kompakti rungon muotoilu heijastavat lukemattomia tuulitunnelitestauksia antaen 
hyvän suojan ajoviimalta ja näin vähentää ajoväsymystä. Tuulisuojan voi säätää kolmeen eri 
asentoon, kuskin koon, ajoasennon ja maaston mukaan. Ilmanottoaukot ajovalojen alla parantaa 
ajomukavuutta vähentämällä paine-eroa tuulisuojan takana. Tuulilasin alaosa on kuvioitu eikä 
tummennettu luoden läpinäkyvän vaikutelman.  
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Alumiiniset pinnavanteet  
Alumiiniset pinnavanteet vaimentavat iskuja tehokkaasti pienillä 
nopeuksilla helpottaen merkittävästi pyörän käsittelyä.  

Levyjarrut ja lukkiutumaton 
jarrujärjestelmä  
Edessä on kaksi 310mm levyjarrua ja kaksimäntäiset jarrusatulat. 
Takana 260mm levyjarru yksimäntäisellä jarrusatulalla. Niitä 
täydentää lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS).  

Kuvan pyörässä lisävarusteita. 

Tyylikäs ja käytännöllinen takaosa  
Ylös nostettu pakoputki on siististi linjassa istuimen kanssa. 
Liukumista estävällä pinnoitteella päällystettyyn kevyeen 
tavaratelineeseen voi kiinnittää perälaukun 
asennustelineineen (lisävaruste).  

Rento ajoasento  
Istuimen suhteellinen korkeus ohjaustankoon nähden luo 
suoran ajoasennon, joka vähentää rasitusta pitkillä matkoilla. 
Pysty ajoasento ja kapea satula antaa myös liikkumavapautta.  

Voimaa ja vapautta  
V-Strom 650 XT:n nelitahtinen DOHC 645cc 90° V-Twin moottori 
takaa täyden ajonautinnon metsäpolulta moottoritielle. 
Tunnistettavan V-Twin -sykkeen lisäksi tarjolla on riittävästi 
vääntöä, jotta käsittely on helppoa alhaisillakin kierrosluvuilla 
antaen myös tehokkaan suorituskyvyn isommilla kierroksilla. 
Laaja tehoalue takaa matkanteon sujuvuuden kaikissa 
olosuhteissa. Lisäksi luokkansa matalin polttoaineenkulutus* 
takaa suuren toimintasäteen.  
 
* 650 - 810 Adventure/Touring –mallit  

Vaihdettava istuin  
Saatavana aitona Suzuki-tarvikkeena on 20mm korkeampi tai 
20mm matalampi istuin.  



SDTV SCEM SAIS SET ABS
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Metallic Matt Fibroin Grey (PGZ) 

Mukavuuden ja suorituskyvyn ehdoilla 
räätälöity runko 
Kevyen ja jäykän Twin-spar -runko ja takahaarukka on 
hyväksi koettu yhdistelmä, joka takaa vakaan 
käsiteltävyyden ja erinomaisen ohjattavuuden. Pysty 
ajoasento, pitkä etu- ja takajousitus sekä kevyet 
alumiiniset pinnavanteet varmistavat mukavuuden 
raskaammassakin seikkailussa.  
 
 
Ensiluokkaista polttoainetaloudellisuutta 
Minimoimalla mekaaniset ja kitkan aiheuttamat häviöt sekä 
optimoimalla moottorin palamistehokkuus on saatu 
erinomaisen polttoainetaloudellinen moottoripyörä. 20 
litran polttoainesäiliön tankkausväli on luokkansa parhain.  
 
Polttoaineen ruiskutus 
SDTV polttoaineen ruiskutusjärjestelmä parantaa 
palamishyötysuhdetta ja kaasuun vastaavuutta taaten näin 
tasaisen tehontuoton.  
 
 
Säädettävä jousitus 
Etujousitus on säädettävissä viiteen eri asentoon 
tieolosuhteiden, kuljettajan mieltymysten tai matkustajan 
ja/tai matkatavaroiden mukaan. Takajousituksen portaaton 
paluuvaimennuksen säätö ja esijännityksen säätö on 

oikean sivukatteen alla. Esijännityksen säätö onnistuu 
ilman työkaluja.  
 
 
Urheilullisen hienostunut voimansiirto 
Ensimmäisestä viidenteen vaihteeseen välitys on räätälöity 
urheilulliseen ajoon, pitkä kuudes vaihde taas on omiaan 
mukavaan matka-ajoon. 
Vaihteiston välityssuhde takaa sujuvan liikkumisen niin 
jyrkässä mäessä kuin vilkkailla kaduilla.  
 
 
Tekniset tiedot takakannessa.  

Twin-spar alumiinipalkkirunko ja takahaarukka  
Alumiiniseoksesta valettu ja suulakepuristettu twin-spar runko ja takahaarukka ovat 
poikkeuksellisen kevyet. Kokonaisuutta täydentävä, tehokas moottori varmistavat tasaisen 
toiminnan kaikissa käyttöolosuhteissa.  

Siisti sivuprofiili  
20-litrainen polttoainesäiliö yhdistyy saumattomasti ympäröivään rakenteeseen. Tankki kaartuu 
taaksepäin mentäessä sisään mahdollistaen mukavan polvikulman. Selkeästi nähtävät 
sivuilmanottoaukot parantavat jäähdytystä. Istuimesta löytyy helposti mukavin ajoasento. Istuin ja 
runko on sopivan kapea jotta ulottuvuus maahan on helppo. Matkustajan istuin on muotoiltu 
estämään matkustajan liukumista eteenpäin.  

Glass Sparkle Black (YVB) 

Metallic Mystic Silver (YMD) 

Candy Daring Red (YYG) 



V-Strom 650
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Kuljettajalähtöinen moottorin 
suunnittelu  
V-Strom 650:n kompaktin moottorin polttokammiossa 
halkaisijaltaan suuret venttiilit (31mm / 25,5mm) on kiinitetty 
pienessä kulmassa (14° / 16°) kuulapuhallettuihin kiertokankiin. 
Tähän kokoonpanoon yhdistettynä Suzuki Dual Throttle Valve 
(SDTV) polttoaineen ruiskutusjärjestelmä, kaksi iridium-
sytytystulppaa sylinteriä kohden, Suzuki Composite 
Electrochemical Material (SCEM) -päällystetyt sylinterit moottori 
tuottaa vahvan väännön jo alhaisilla kierroksilla, tasainen käynti 
keskikierroslukualueella ja riittävästi tehoa korkeilla kierroksilla.  

Verraton polttoainetaloudellisuus  
Minimoimalla mekaaniset ja kitkan aiheuttamat häviöt sekä 
optimoimalla moottorin palamistehokkuus on saatu erinomaisen 
polttoainetaloudellinen moottoripyörä. 20 litran polttoainesäiliön 
tankkausväli on luokkansa parhain.*  
 
*650cc – 800cc seikkailu/touring -mallit.  

Jos seikkailuja etsit...  
Suzuki V-Strom 650 ABS houkuttelee uusiin maisemiin ja 
tuntemattomille taipaleille. Tämä pyörä on suunniteltu viemään 
sinut mahdollisimman mukavalla tavalla kokemaan elämän iloja 
ja kutkuttavaa jännitystä. Nyt on aika aloittaa oikea seikkailu. 
 
V-Strom 650 ABS:n ulkoasu heijastaa ilmeikkäästi sen 
seikkailullista suorituskykyä. Määrätietoinen, pelkistetty rungon 
muotoilu korostaa pyörän urheilullista olemusta.  



SDTV SCEM SAIS SET ABS
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Candy Daring Red (YYG) 

Mittaristo ja ajonestojärjestelmä  
Helppolukuinen monitoimimittaristo yhdistää analogisen kierroslukumittarin sekä säädettävällä 
taustavalolla varustetun LCD-mittariston. LCD mittaristosta on nähtävissä mm. kyseinen vaihde, 
ulkolämpötila, keskimääräinen polttoaineenkulutus, nopeus, matkamittari ja 2 osamatkamittaria, 
jäähdytysnesteen lämpötila, kello ja polttoainemittari. LCD-mittariston näkymä on helppo vaihtaa 
kytkimellä ohjaustangosta.  
Suzuki Advanced Immobiliser System (SAIS) - elektroninen virta-avaimen tunnistusjärjestelmä estää 
moottoripyörän luvattoman käytön. 
 

Metallic Matt Fibroin Grey (PGZ) 

Metallic Mystic Silver (YMD) 

Glass Sparkle Black (YVB) 

 

Rento ajoasento 
Istuimen suhteellinen korkeus ohjaustankoon nähden luo 
suoran ajoasennon, joka vähentää rasitusta pitkillä matkoilla. 
Pysty ajoasento ja kapea satula antaa myös liikkumavapautta. 
 
 
ABS vakiona 
Turvallisuutta lisää lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS), joka 
tarkkailee pyörän nopeutta ja sovittaa jarrutusvoiman 
vastaamaan renkaiden pitoa. 
 
 
3-asentoinen säädettävä tuulisuoja 
Antaa lisäsuojaa luonnon erilaisia harmeja vastaan. 
 
 
Mahtava 20-litran polttoainesäiliö 
Voit asettaa päivän etapeiksi muutakin kuin tankkauspisteitä. 
 

Jousituksen esijännityksen säätö 
Helppo ja nopea säätää ilman työkaluja ajo-olosuhteita 
vastaavaksi. 
 
 
Tehokkaat ajovalot ja suuret peilit 
Näe kaikissa olosuhteissa moitteetta sekä eteen että taakse. 
 
 
Istumapaikkoja myös tarvikeosastolla 
Saatavana aitona Suzuki-tarvikkeena on 20mm korkeampi tai 
20mm matalampi istuin.  
 
 
Kehittynyt moottorinohjausjärjestelmä 
V-Strom 650:n 32-bittinen moottorinohjausyksikkö (ECU) 
säätää mm. Suzuki Dual Throttle Valve system (SDTV) -
polttoaineen ruiskutusjärjestelmää ja sytytystä ja muuttaa 
näin V-Twinin mojovan voiman hienostuneeksi ja 
kuljettajaystävälliseksi käytettävyydeksi. 
 
Tekniset tiedot takakannessa. 
 



Malli Moottori Kuutiotilavuus Vaihteisto Teho Vääntö Polttaineen 
kulutus Istuinkorkeus Paino 

ajokunnossa 
Polttoaine- 

säiliö 

Jousitus 

Edessä Takana 

Jarrut 

Edessä Takana 

Renkaat 

Edessä Takana 

V-STROM 
1000 

4-tahtinen, 2-
sylinterinen, 

nestejäähdytetty, DOHC, 
90˚ V-twin  

1037cc  6-portainen  74,57kW (100 
hv) / 8.000 rpm  

103 Nm / 4.000 
rpm  20,9 km/L *  850 mm  228 kg  

USD-
teleskooppi, 
kierrejousi, 

öljyvaimennus  

Linkkutyyppinen, 
kierrejousi, 

öljyvaimennus  
2 x levy  Levy  110/80R19M/C 

59V, tubeless  
150/70R17M/C 
69V, tubeless  20.0 L  

V-STROM 
650XT 

4-tahtinen, 2-
sylinterinen, 

nestejäähdytetty, DOHC, 
90˚ V-twin  

645cc  6-portainen  50,50kW (68 hv) 
/ 8.800 rpm  

60 Nm / 6.400 
rpm  25,2 km/L *  835 mm  215 kg  

Teleskooppi, 
kierrejousi, 

öljyvaimennus  

Linkkutyyppinen, 
kierrejousi, 

öljyvaimennus  
2 x levy  Levy  110/80R19M/C 

59H, tubeless  
150/70R17M/C 
69H, tubeless  20.0 L  

V-STROM 
650 

4-tahtinen, 2-
sylinterinen, 

nestejäähdytetty, DOHC, 
90˚ V-twin  

645cc  6-portainen  50,50kW (68 hv) 
/ 8.800 rpm  

60 Nm / 6.400 
rpm  25,2 km/L *  835 mm  214 kg  

Teleskooppi, 
kierrejousi, 

öljyvaimennus  

Linkkutyyppinen, 
kierrejousi, 

öljyvaimennus  
2 x levy  Levy  110/80R19M/C 

59H, tubeless  
150/70R17M/C 
69H, tubeless  20.0 L  

* Polttoaineenkulutus Suzukin mittaama ja noudattaa Worldwide Motorcycle Test Cycle (WMTC) ohjeita.  

SUZUKI JÄLLEENMYYJÄSI  
Suzuki pidättää oikeuden muuttaa teknisiä tietoja, ulkonäköä, värejä, lisävarusteita, materiaaleja ja muita 
yksityiskohtia tässä esitteessä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Jokainen malli voidaan poistaa 
tuotannosta ilman ennakkoilmoitusta. Tällaisista muutoksista saat lisätietoja Suzuki-jälleenmyyjältäsi tai 
maahantuojalta. Kuvia on voitu korjaillu tietokoneella ja niissä saattaa olla valinnaisia lisävarusteita. 
Kaikissa kuvissa on käytetty ammattikuljettajia suljetuissa tieolosuhteissa.  

• Käytä aina kypärää, suojalaseja ja suojaavaa 
vaatetusta. 

• Lue käyttöohjekirja huolellisesti. 

• Nauti turvallisesta ajosta. 
• Älä koskaan aja alkoholin tai muiden päihteiden 

vaikutuksen alaisena 

PAINETTU SAKSASSA Adventure Catalogue BROCH-DUALP-SFI Lokakuu 2015 

 
Suzuki Deutschland GmbH, Finnish Branch, Juvan Teollisuuskatu 23 B, 02920 ESPOO 

Lähin Suzuki-jälleenmyyjäsi: 
soita 010 321 2000 tai käy 

www.suzuki.fi 

/SuzukiMP 
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