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Sports Range

Suoraviivaista suunnittelua.
Tinkimätöntä laadunvalvontaa.
Ylämäkitesti

Kiihdytystesti

Moottoripyörien tekninen keskus

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.

Suzukin teknologia tukee sinua
SDTV – Suzuki Dual Throttle Valve
system
SDTV

SCEM

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.

S-DMS

SAIS

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.

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

Enemmän vastinetta rahalle
Koko Suzukin 107-vuotinen historian ja 64vuotisen 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

Suzukin luistokytkin tekee alaspäin
vaihtamisen pehmeämmäksi ja vähentää
moottorijarrutuksen tehoa.
Kytkimen kruunussa olevat nokat avaavat
kytkinpakkaa moottorijarrutuksessa jolloin
kytkin luistaa ja moottorijarrutuksen vaikutus
heikkenee.

SRAD – Suzuki Ram Air System
SRAD

Imuilman otto sijaitsee lähellä etukatteen
keskilinjaa.
Parantaa moottorin imuilman saantia ja lisää
moottorin tehoa korkeissa nopeuksissa.

STCS - Suzuki Traction Control
System
STCS

Suzukin luistonesto tarkkailee jatkuvasti etuja 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.

ABS - Anti-lock Brake System
ABS

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.

Suzuki Easy Start

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

Lopputarkastus

SCAS

SCAS – Suzuki Clutch Assist
System

Tavallisesti moottoripyörää käynnistettäessä
kuljettajan pitää painaa käynnistyskytkintä
kunnes moottori käynnistyy. Suzuki Easy Start
–järjestelmää käytettäessä käynnistysnappia
tarvitsee vain painaa nopeasti ja ECM pitää
starttimoottorin käynnissä kunnes moottori
käynnistyy.

Low RPM Assist
Low RPM Assistant käyttää ISC-mekanismia
käynnistyksessä ja ajettaessa alhaisella
nopeudella. Liikkeelle lähtö on sujuvampaa ja
ajaminen helpompaa nykivässä
ruuhkaliikenteessä.

SET – Suzuki Exhaust Tuning
SET

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.
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Suzukin historia
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1909

1952

1958

1962

1965

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.

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.

Kuuluisa Suzuki “S” tekee
ensiesiintymisensä.

Maailmamestarit! Itäsaksalainen Ernst
Degner voittaa Suzukille ensimmäisen TTkisan 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 125ccluokassa.
Sensaatiomainen T20 Super Six nostaa
Suzukin lopullisesti maailman huipulle:
250-kuutioinen 2-tahtinen twin 6portaisella vaihteistolla ja 160 km/h
huippunopeudella on valtava
myyntimenestys.

1996

1999

2000

2001

2005

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.

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.

Kenny Roberts Jr. voitti toisen kerran
peräkkäin Malesian GP:n. Yhteensä
neljällä voitolla hänestä tulee GP500luokan maailmanmestari. Suzukille voitto
on kuudes, ensimmäinen vuoden 1993
jälkeen.

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.

1971

1976

1981

1985

1993

Joel Robert säilyttää motocrossmestaruutensa 250cc-luokassa. Roger De
Coster ja Suzuki RN71 voittavat
motocrossin maailmamestaruuden
500cc-luokassa.

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

Italialainen Marco Lucchinelle voittaa
500cc MM:n RG500:lla.

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.

Suzukin ensimmäinen iso 4-sylinterinen GS750 - julkistetaan.

Suzuki yllättää maailman futuristisella
GSX1100 Katanalla. Sen aggressiivinen
muotoilu ja erinomainen suorituskyky
tekee siitä valtaisan myyntimenestyksen.

2008

2009

2012

2013

2016

Suzuki B-King - brutaali muskelipyörä julkistetaan. Suzuki lanseeraa maailman
ensimmäisen ruiskutusmoottorilla
varustetun motocross-mallin: RM-Z450:n.
Lisäksi julkistetaan GSX-R600 ja GSXR750-mallit sekä toisen sukupolven
Hayabusa 1300.

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

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.

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.
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Championship Winning DNA
World
Endurance
Championship

2002 2003 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2015

Bol d’Or 24 Hours
Endurance
2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011

AMA Superbike
Championship 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

24 Hours Le
Mans

2002 2003 2004 2007 2008 2015

World Superbike
Championship 2005
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GSX-R1000A
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Kokonaispaketti

Own the racetrack
Yli vuosikymmen sitten julkistettu GSX-R1000 on toistuvasti
kutsunut ottamaan rata haltuun. 1000-kuutioisten
tuotantopyörien sarjassa GSX-R1000 on maailmanlaajuisesti ollut
dominoiva ylisuoriutuja. Suzukin suunnittelijoiden luovuus ja
päättäväisyys löytää yhä uusia tapoja keventää kokonaispainoa,
nostaa moottorin hyötysuhdetta, parantaa ketteryyttä ja ajoominaisuuksia. Jokainen uusi kausi tuo tullessaan muutoksia,
jotka yhä edelleen nostavat GSX-R1000:n urheilupyörien
korkeimmalle tasolle. Tämäkään vuosi ei ole poikkeus. Uusi
moottoriteknologia parantaa merkittävästi suorituskykyä ja
polttoainetehokkuutta. Runko tarjoaa paremman hallinnan ja
muotoilun yksityiskohdat helpottaa käsittelyä. On vain yksi GSXR1000 ja se on valmiina ottamaan radan haltuunsa.

Voitokkaan moottoripyörän suunnittelu ei ole vain painon minimointia ja tehon
maksimointia. Kyseessä on tarkasti suunniteltu tasapainoinen kokonaispaketti
uusinta moottoripyöräilyn teknologiaa. GSX-R1000:n kohdalla huomaat sen heti kun
laitat vaihteen päälle. Kevyemmät männät ja kitkaa pienentävät uudistukset,
tasainen ja voimakas kiihtyvyys, Big Piston –etuhaarukka ja Brembo-jarrut antavat
GSX-R1000:lle etulyöntiaseman muihin nähden. Pyörän keveys ja tasapaino tekee
ajolinjan ja nopeuden hallinnasta helppoa ja suorastaan kutsuu kasvattamaan
etumatkaa.

Brembo Monobloc –jarrusatulat
GSX-R1000:n jarrujärjestelmä käyttää huippuluokan Brembo Monobloc
–jarrusatuloita. Perinteiseen jarrusatulaan verrattuna monobloc-jarrusatula on
kevyempi ja jäykempi ja se antaa kuljettajalle paremman palautteen. Suurempi
männän halkaisija tarkoittaa myös parempaa jarrutustehoa. Suzuki on pienentänyt
jarrulevyn 5,5 mm paksuudesta 5,0 mm vähentääkseen massaa. Kestävämpi
materiaali taas parantaa lämmönkestoa. Ensiluokkainen jarrutuskyky ja parannettu
etuhaarukka parantavat suorituskykyä radalla ja vakautta äkkijarrutustilanteissa.
GSX-R1000A:ssa on lukkiutumaton ABS-jarrujärjestelmä vakiovarusteena.

Pearl Vigor Blue /
Pearl Glacier White (AJP)

Metallic Triton Blue (YSF)

Glass Sparkle Black /
Pearl Mirage Red (JSP)
SCEM

SRAD

SCAS

S-DMS

SAIS

SET

Showa Big Piston –etuhaarukka (BPF) ja Showa Monoshocktakajousitus
GSX-R1000:n käyttämässä Showa Big Piston –etuhaarukassa on yksi 39,6mm
ylämäntä kussakin haarukan putkessa. Alhainen kitka ja haarukan sisäiset
paineenmuutokset ovat pienet joten haarukka on erittäin kestävä. Haarukan jouset
ovat täysin öljyn peitossa, joten öljyn vaahtoaminen on minimoitu ja vaimennus on
tasainen. Paluuvaimennuksen ja puristuksen säätö on integroitu haarukan yläosaan
kun taas jousen esijännitys säädetään haarukan alaosasta. BPF-rakenteen ansiosta
huolto on myös yksinkertaista koska koko vaimennuskokoonpano voidaan vetää
pois haarukkaputkesta purkamatta koko etuhaarukkaa. Takajousitusjärjestelmä on
Showa Monoshock. Rakenteen ansiosta takarenkaan liike ylöspäin on
progressivinen ja nopeasti reagoiva, mikä lisää pitoa epätasaisella alustalla ja pitää
ajotuntuman hyvänä isompienkin kuoppien yli ajettaessa. Jousto ja paluuvaimennus
on säädettävissä samoin kuin jousen esijännitys ja puristusvaimennuksen nopeus.

Legendaarinen GSX-R moottori

Suzuki Drive Mode Selector (S-DMS)

GSX-R1000:n sydämenä sykkii 999cc nestejäähdytteinen
DOHC-moottori Suzuki Ram Air Direct (SRAD) –järjestelmällä
ja digitaalisella moottorinhallinnalla. Suzuki on ottanut
mukaan moottoriin kilparadoille kehitetyn teknologian ja
suorituskyvyn. Optimaalisesti muotoillut palotilat ja
lisääntynyt puristussuhde parantavat moottorin suorituskykyä
ala- ja keskikierroslukualueella. Sylinterin kannessa on 31mm
imuventtiilit ja 25mm pakoventtiilit. Pakoputkiston 4-2-1
–suunnittelu käyttää äänenvaimentimenrungossa titaania
pienentääkseen massaa ja helpottaakseen käsittelyä.
Pakoputkistossa myös hyödynnetään servo-ohjattua Suzuki
Exhaust Tuning Set (SET) järjestelmää joka mahdollistaa
suuremman väännön ala- ja keskikierroksilla sekä
suuremman tehon yläkierroksilla.

Suzukin järjestelmä antaa kuljettajalle mahdollisuuden valita
kolmesta eri polttoaineen ruiskutuksen ja sytytysjärjestelmän
tilasta ajotapaan, sää- ja tieolosuhteisiin sopivimman. Tila
valitaan ohjaustangon painikkeella ja valittu tila myös näkyy
selkeästi mittaristossa. Tilassa A kaasuvaste on terävä kautta
koko tehoalueen, tila B:ssä kaasuvaste on hieman
pehmeämpi tehoalueen puoleen väliin saakka. C-tilassa
kaasuvaste on pehmeä koko tehoalueella ja moottorin teho
on alennettu.

Urheilullinen mittaristo
Hyväksi koetun mittariston LCD-näytöltä näet nopeuden,
matka- ja trippimittarit (2 kpl), kellon, jäähdytysnesteen
lämpötilan, öljynpaineen, valitun vaihteen, S-DMS:n,
kierroslukuajastimen/sekuntikellon. Näytön kirkkaus on
säädettävissä. Lisäksi mittaristossa on ohjelmoitava
vaihtovalo. LED-toimiset varoitusvalot on myös polttoaineen
ruiskutukselle, alhaiselle polttoainemäärälle, vapaan vaihteen
ilmaisimelle, kaukovaloille, jäähdytysnesteen lämpötilalle ja
öljynpaineelle. Ohjaustangon oikealla puolella on
ohjausmoduuli nopeusmittarin näyttötilalle sekä
kierroslukuajan tai sekuntikellon käytölle.
Tekniset tiedot takakannessa.

ABS
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GSX-R750
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Tyylin ja ajomukavuuden liitto

Aivan omaa luokkaansa
Vuonna 1985 Suzuki järkytti moottoripyörämaailmaa tuomalla
markkinoille ensimmäisen todellisen Racing Replican,
henkeäsalpaavan kokonaisuuden äärimmäistä tehokkuutta,
vaivatonta hallintaa, keveyttä ja kompaktia kokoa. GSX-R750 on
tänäänkin verraton yhdistelmä erinomaista kaasuvastetta,
lineaarista voimantuottoa, vahvaa jarrutusta, luotettavaa
käsittelyä ja luokkansa paras teho-painosuhde, ratapyörä
ajovaloilla.

GSX-R-perheen perinteitä noudattaen GSX-R750 on huippusuorittaja. Suunnittelun
perustana on pienikokoinen ja kevyt alumiininen Twin-Spar –runko. Vaikka runko on
kevyt on sen vääntöjäykkyys optimoitu vastaamaan pyörän suorituskykyä. Lyhyen
akselivälin ansiosta sekä moottorin että kuljettajan painopiste on keskellä
parantaen kaarreajoa ja ketteryyttä. Lyhyen akselivälin ansiosta myös etäisyys
ohjaustankoon on lyhyempi jolloin kuljettajan on helpompi asemoida itsensä
ajettiinpa kovaa radalla tai rennosti mutkaisella tiellä.

Showa Big Piston –etuhaarukka (BPF) ja Showa Monoshocktakajousitus
Kilpakäyttöön kehitetyssä etuhaarukassa yksi 37,6mm ylämäntä kussakin haarukan
41mm putkessa tuottaa tehokkaan, tarkan ja lineaarisen vaimennuksen. Hallinta ja
ajotuntuma on parempi varsinkin kovassa jarrutuksessa ja tiukassa mutkassa.
Showa-takaiskunvaimennuksen paluuvaimennus, jousen esijännitys ja
puristusvaimennuksen nopeus on säädettävissä.

Suzuki Drive Mode Selector (S-DMS)
Brembo Monobloc –jarrusatulat
Monobloc-jarrusatula on kevyempi ja jäykempi ja suurempi männän pinta-ala antaa
suuremman jarrutustehon. Jarrusatulat puristavat 310-millisiä jarrulevyjä ,
jarrukahvassa on 6-asentoinen säätö.

Moottorinohjausjärjestelmään (ECM) sisäänrakennettu S-DMS antaa kuljettajalle
mahdollisuuden valita kahdesta moottoriohjaustilasta, jotka säätävät polttoaineen
ruiskutusta, toisiokaasuläppää ja sytytystä. A-tila tuottaa täyden tehon ja
kiihtyvyyden kun B-tilassa kiihtyvyys on maltillisempi. Tilaa voi vaihtaa kytkimestä
ohjaustangossa.

Ainutlaatuinen 750cc moottori

Hienostunut mittaristo

750-kuutioisessa nestejäähdytteisessä DOHC-moottorissa on
Suzuki Ram Air Direct (SRAD) –järjestelmä, digitaalinen
moottorinhallinta neljä titaaniventtiiliä sylinteriä kohden.
Kuusiportaisen vaihteiston pystysuunnassa porrastetut akselit
tekee moottorista entistä lyhyemmän.

Pienikokoisessa, mutta täysin varustellussa mittaristossa on
useita kilpakäyttöön soveltuvia toimintoja, mm. kierrosajastin
sekä ohjelmoitava vaihtovalo. Keskipisteenä on analoginen
kierroslukumittari jonka vieressä LCD-näytöllä on
nopeusmittari, matkamittari, kaksi osamatkamittaria, kello,
jäähdytysnesteen lämpötilan ja öljynpaineen varoitusvalo, SDMS:n ja vaihteen näyttö.

Suzuki Clutch Assist System (SCAS)
Suzukin luistokytkin parantaa takarenkaan pitoa ja vakautta
mutkia lähestyttäessä vähentämällä moottorijarrutuksen
tehoa kovassa hidastuksessa.

Metallic Matt Black No.2 /
Glass Sparkle Black (KGL)

Sulavalinjainen muotoilu
Tuulitunnelissa hiottu aerodynamiikka tuottanut
muotoilultaan pienempiä, yksinkertaisempia ja kevyempiä
komponentteja. Pelkistetyssä rungossa on vähemmän osia,
paneelien päällekkäisyys on vähäisempää. Saumoja on
vähemmän joten myös kiinnikkeitä on vähemmän rungon
kestävyydestä tinkimättä. Virtaviivaisessa muotoilussa on
kiinnitetty erityistä huomiota ilmavirtaan sivupaneeleita ja
moottorinsuojaa pitkin, jolloin on saatu edelleen vähennettyä
ilmanvastuskerrointa ja pienennettyä painoa entisestään.

Metallic Triton Blue (YSF)
Tekniset tiedot takakannessa.

Pearl Vigor Blue /
Pearl Glacier White (AJP)
SDTV

SCEM

SRAD

SCAS

S-DMS

SAIS

SET
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GSX-R600
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Kokoluokkansa huippu
Kevyt runko yhdistyneenä kompaktiin raideväliin ja radoille
kehitettyyn iskunvaimennukseen on kaiken avain. Tiukka
nelisylinterinen kone on tehnyt tästä yhdistelmästä luokkansa
huipun maailman kilparadoilla.

Moto-GP tekniikkaa

Brembo Monobloc –jarrusatulat

599cc moottori on nestejäähdytteinen DOHC Suzuki Ram Air Direct (SRAD)
–järjestelmällä ja digitaalisella moottorinhallinnalla. Suzukin omalla nikkeli-fosforipiikarbidiseoksella päällystetyt sylinterit vähentävät kitkaa ja parantavat
lämmönsiirtoa, kestävyyttä ja männänrenkaiden käyttöikää. Kuusiportaisen
vaihteiston pystysuunnassa porrastetut akselit tekee moottorista entistä
lyhyemmän.

Monobloc-jarrusatula on kevyempi ja jäykempi ja suurempi männän pinta-ala antaa
suuremman jarrutustehon. Jarrusatulat puristavat 310-millisiä jarrulevyjä ,
jarrukahvassa on 6-asentoinen säätö.

Kevyemmät männät ja aggressiivisempi titaaniventtiilien ohjauskäyrä parantaa
kaasuvastetta ja lisää vääntömomenttia matalilla kierroksilla jolloin liikkeellelähtö ja
kiihdytys on nopeampaa.

Radalle suunniteltu runko
GSX-R600 perusta on pienikokoinen ja kevyt alumiininen Twin-Spar –runko. Rungon
vääntöjäykkyys on optimoitu vastaamaan pyörän suorituskykyä. Lyhyen akselivälin
ansiosta sekä moottorin että kuljettajan painopiste on keskellä parantaen
kaarreajoa ja ketteryyttä. Ohjaustanko on lähempänä jolloin kuljettajan on helpompi
asemoida itsensä ajettiinpa kovaa radalla tai rennosti mutkaisella tiellä.

Showa Big Piston (BPF) edessä ja Showa Monoshock takana
Kilpakäyttöön kehitetyssä etuhaarukassa yksi 37,6mm ylämäntä kussakin haarukan
41mm putkessa tuottaa tehokkaan, tarkan ja lineaarisen vaimennuksen. Hallinta ja
ajotuntuma on parempi varsinkin kovassa jarrutuksessa ja tiukassa mutkassa.
Takaiskunvaimennuksen paluuvaimennus, jousen esijännitys ja
puristusvaimennuksen nopeus on säädettävissä.

Suzuki Drive Mode Selector (S-DMS)

Suzuki Clutch Assist System (SCAS)

Moottorinohjausjärjestelmään (ECM) sisäänrakennettu S-DMS
antaa kuljettajalle mahdollisuuden valita kahdesta
moottoriohjaustilasta, jotka säätävät polttoaineen ruiskutusta,
toisiokaasuläppää ja sytytystä. A-tila tuottaa täyden tehon ja
kiihtyvyyden kun B-tilassa kiihtyvyys on maltillisempi. Tilaa voi
vaihtaa kytkimestä ohjaustangossa.

Suzukin luistokytkin parantaa takarenkaan pitoa ja vakautta
mutkia lähestyttäessä vähentämällä moottorijarrutuksen
tehoa kovassa hidastuksessa.

Hienostunut mittaristo

Pearl Mira Red/
Metallic Matt Black No.2 (ARB)

Pienikokoisessa, mutta täysin varustellussa mittaristossa on
useita kilpakäyttöön soveltuvia toimintoja, mm. kierrosajastin
sekä ohjelmoitava vaihtovalo. Keskipisteenä on analoginen
kierroslukumittari jonka vieressä LCD-näytöllä on
nopeusmittari, matkamittari, kaksi osamatkamittaria, kello,
jäähdytysnesteen lämpötilan ja öljynpaineen varoitusvalo, SDMS:n ja vaihteen näyttö.

Sulavalinjainen muotoilu
Tuulitunnelissa hiottu aerodynamiikka tuottanut
muotoilultaan pienempiä, yksinkertaisempia ja kevyempiä
komponentteja. Pelkistetyssä rungossa on vähemmän osia,
paneelien päällekkäisyys on vähäisempää. Saumoja on
vähemmän joten myös kiinnikkeitä on vähemmän rungon
kestävyydestä tinkimättä. Virtaviivaisessa muotoilussa on
kiinnitetty erityistä huomiota ilmavirtaan sivupaneeleita ja
moottorinsuojaa pitkin, jolloin on saatu edelleen vähennettyä
ilmanvastuskerrointa ja pienennettyä painoa entisestään.

Tekniset tiedot takakannessa.

Metallic Triton Blue (YSF)

Pearl Vigor Blue /
Pearl Glacier White (AJP)
SDTV

SCEM

SRAD

SCAS

S-DMS

SAIS

SET
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GSX-S1000FA
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Powered by the heart of GSX-R
Supersport-sarjan legendasta geeninsä perinyt GSX-S1000FA on
urheilullinen moottoripyörä valmiina vastaamaan arkielämän
haasteisiin. GSX-R1000:n moottori , pääkomponentit ja
legendaarinen suorituskyky tuo raskaan sarjan ajamisen iloa
kaduille ja vähän kauemmaksikin.

Rajaton suorituskyky

Pitkäiskuinen suunnittelu

Kaareva jäähdytin

Kymmenreikäiset ruiskusuuttimet

Moottori, joka suunniteltiin valtaamaan kilparadat on nyt
viritetty katukäyttöön. Tuloksena on rempseä roadster, laaja
tehoalue ja vastustamaton vääntö tarjoaa kaiken mitä tien
päällä tarvitset ja vielä vähän enemmän. Uusin teknologia
takaa varman toiminnan ja parantaa ajonautintoa kerta
toisensa jälkeen.

73,4 mm poraus ja 59,0 mm iskupituus mahdollistaa
kompaktin palotilan, optimaalisen puristussuhteen ja laajan
suorituskyvyn koko kierroslukualueella. Kevyiden ja silti
jäykkien mäntien ansiosta vääntömomentti on laaja ja
kiihtyvyys nopea.

Uudelleen suunnitellun jäähdyttimen pyöreä muoto pitää
tehokkaasti moottorin lämpötilan tasaisena. Ilmanohjaus
jäähdyttimen ytimeen parantaa suorituskykyä.
Nestejäähdytteinen öljynlauhdutin on kevyt ja pieni kooltaan
parantaen pyörän ulkonäköä antaen samalla enemmän tilaa
pakoputkistolle.

Polttoaineen ruiskutuksen optimointi edistää palamisen
tehokkuutta ja vähentää polttoaineen kulutusta. O²
palautejärjestelmän ja ilmanoton paineantureiden avulla
voidaan edelleen lisätä palamisen tehokkuutta ja pienentää
pakokaasupäästöjä.

Katukäyttöön viritetty, ei kesytetty
GSX-S1000FA:n voimanlähteenä on katukäyttöön viritetty
versio vuonna 2005 ensiesiintymisensä tehneen GSX-R:n
legendaarisesta moottorista. Nelitahtinen nestejäähdytteinen
999 cc rivinelonen tarjoaa loistavan kaasuvasteen ja
hallittavan kiihdytyksen.

Nokka-akselit uudella profiililla
Venttiilien ajoituksia optimoimalla on tehokäyrää sovitettu
ihanteelliseksi mutkaisille kujille, teille ja kaupungin kaduille.
Iridium-tulppien voimakas kipinä takaa tehokkaan palamisen.
Seurauksena on suurempi teho, lineaarinen kaasuvaste,
helpompi käynnistys ja vakaa tyhjäkäynti.

Suzuki Composite Electrochemical Material
(SCEM)
Jokainen sylinteri on päällystetty Suzukin omalla kilparadoilla
testatulla nikkeli-fosfori-piikarbidiseoksella joka pienentää
kitkaa, parantaa lämmönsiirtoa, lisää kestävyyttä ja parantaa
männänrenkaiden pitävyyttä.

4-2-1 Pakojärjestelmä
Huippuluokan moottorin ohjausta ja
päästöjen hallintaa
Huippuluokan moottorin ohjausyksikön (ECM) asetukset on
optimoitu urheilulliseen ajoon. ECM:n tukena on päivitetty
versio Suzuki Dual Throttle Valve (SDTV) –järjestelmästä.
SDTV-järjestelmä varmistaa tehokkaan palamisen ja tasaisen
ajon.

Järjestelmä hienosäätää pakokaasun lähdön varsinkin
alemmilla kierroslukualueilla. Poistokammion jälkeinen
liitososa on sijoitettu moottorin alle minimoiden
äänenvaimentimen koon. Pakoputkistossa on
askelmoottorilla ohjattu pakokaasuläppä - Suzuki Exhaust
Tuning (SET). 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.

Tekniset tiedot takakannessa.
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Ajonautintoa silmälläpitäen suunniteltu
alusta
GSX-S1000FA on kevyt, kompakti, ketterä ja hauska ajaa.
Suunnittelun päämääränä on helppo käsiteltävyys ja vaivaton
hallinta niin kaduilla kuin kiemurtelevilla vuoristoteillä

Rento ajoasento
Ajoasento on mukava ja ergonominen. Hoikan muotoilun ja
matalan istuinkorkeuden (810 mm) ansiosta jalat on helppo
laskea maahan.

Täysin säädettävä jousitus
Kevyt runko
Suorien runkoputkien ansiosta runko on sekä jäykkä että
kevyt ja ketterä. Suzukin materiaalianalyysin ja tutkimustyön
ansiosta runko on jopa viimevuotista GSX-R1000:tta
kevyempi.

Tukeva takahaarukka
Tukeva alumiiniseos takahaarukka tulee suoraan GSXR1000:sta. Karun jäykistettynä se varmistaa hyvät ajoominaisuudet unohtamatta Superbike-ulkonäköä.

43 mm upside-down etuhaarukan vaimennus, esijännitys ja
paluuvaimennus on täysin säädettävissä.

Hyvät jarrut ja ABS
GSX-S1000FA:ssa on samat huippuluokan Brembo Monobloc
–jarrusatulat kuin GSX-R1000:ssa. Kullakin jarrustalulla on
vastassaan neljä 32mm jarrusylinteriä jotka yhdessä antavat
310mm levylle vahvan jarrutusvoiman. ABS on vakiona GSXS1000FA-mallissa.

Tekniset tiedot takakannessa.

Kolmitoiminen luistonestojärjestelmä
Takarenkaan nopeusanturi

Suzukin kehittynyt luistonestojärjestelmä mahdollistaa luotettavamman kaasun käytön*
erilaisissa olosuhteissa, jolloin urheilullinen ajo on hauskempaa ja rennompaa.
Järjestelmä tarkkailee etu- ja takapyörän nopeuseroa, kaasun asentoa, moottorin kierroslukua ja
käytössä olevaa vaihdetta 250 kertaa sekunnissa ja nopeasti vähentää moottorin ulostulevaa
voimaa jotta vältetään takapyörän tahaton sutiminen. Järjestelmä toimii niin huomaamatta, että
se ei vähennä ajonautintoa.
Luistonestojärjestelmällä on kolme tilaa, ja halutessasi voit kytkeä sen myös pois päältä. Tila
yksi on urheilulliseen ajoon minimaalisella järjestelmän ohjauksella, tilassa kolme luistonesto
aktivoituu heti jos takapyörä menettää otteensa tien pinnasta. Tila kaksi on tasapainoinen
yhdistelmä kahdesta edellisestä, joka sopii tavallisiin ajo-olosuhteisiin.

ECM
Kaasusensori

* Luistonestojärjestelmä ei korvaa ajajan kaasunsäätöä missään vaiheessa. Se ei voi estää pidon menetystä liiallisen nopeuden, kaartamisen tai
jarrutuksen seurauksena. Se ei voi myöskään estää etupyörää menettämästä pitoaan.
Vaihdesensori
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Kampiakselin asentoanturi

Etupyörän nopeusanturi

Aggressiivinen muotoilu

Kattava mittaristo

GSX-S1000FA on muotoilultaan villi, karu ja aggressiivinen – ja
silti aina mukava ajaa. Hiipivä peto, jolla on LED-seisontavalot
hampainaan. Mustat muovi - ja maalatut metalliosat korostavat
pyörän vakuuttavan urheilullista persoonaa.
Alumiinisen Renthal Fatbar –ohjaustangon kapeneva rakenne on
kestävä, kevyt ja tärinää vaimentava.
Satula on muotoiltu urheilulliseen ajoon ja kuljettajalla on tilaa
liikkua.
Takavalot ovat tavanomaisia hehkulamppuja kirkkaammat ja
pitkäikäisemmät LED-valot.

LCD-mittaristo on kirkkaudeltaan sädettävä. Nähtävissä on
nopeus- ja kierroslukumittari, kaksi matkamittaria, vaihdenäyttö,
jäähdytysnesteen lämpötila, ajettavissa oleva matka,
keskimääräinen polttoaineenkulutus, hetkellinen
polttoaineenkulutus, luistoneston tila ja kello.
Valkoisen taustavalon ansiosta mittari on selkeälukuinen myös
pimeällä. Näyttöä reunustavat LED-indikaattorit vilkuille,
kaukovalolle, toimintahäiriölle, ABS:lle, luistonestolle,
jäähdytysnesteen lämpötilalle ja öljynpaineelle.

GSX-S1000A
Suzukilta on myös
saatavana GSX-S1000A.
GSX-S1000FA:n
nakuversion GSXS1000A:n tiedot löydät
Suzukin Street-esitteestä.

Metallic Matt Fibroin Grey (PGZ)

Candy Daring Red / Glass Sparkle Black (AV4)

Metallic Triton Blue (YSF)
SDTV

SCEM

STCS

SAIS

SET

ABS
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Hayabusa
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Legendaarinen rivinelonen

Huippu

Hayabusan 1340-kuutioinen nelisylinterinen moottori tarjoaa valtavasti vääntöä ja
riittävästi kiihtyvyyttä.

Vuosituhannen vaihteessa Suzuki hämmästytti maailmaa
esittelemällä Hayabusan. Koko viime vuosikymmenen on tämä
pyörä pysynyt uskollisena konseptilleen: olla merkkipaaluna
suorituskykyisille moottoripyörille.

Brembo Monobloc –jarrusatulat

Sen tavaton voima, nopeus, ajettavuus ja ylittämättömät ajoominaisuudet jaksavat edelleen hämmästyttää omistajaansa ja
ihailijaansa. Hayabusa on ja tulee aina olemaan urheilullisten
pyörien huippu.

Kevyt ja tehokas ABS

Monobloc-jarrusatula on kevyempi ja jäykempi ja se antaa kuljettajalle paremman
palautteen. Suurempi männän halkaisija tarkoittaa myös parempaa jarrutustehoa.
Jarrusatulat puristavat 310-millisiä jarrulevyjä , jarrukahvassa on 5-asentoinen
säätö.

Hayabusan vakiovarusteena on kevyt ja kompakti lukkiutumaton jarrujärjestelmä
(ABS). Järjestelmä estää pyörien lukkiutumisen tarkkailemalla jarrutustilanteissa
renkaiden pyörimistä ja sovittaa jarrutusvoiman tienpinnan pidon mukaan.

Suunnittelultaan Hayabusa on kuin raskaansarjan nyrkkeilijä:
lihaksikas mutta ketterä. Vaikka tästä pyörästä harvoin tarvitsee
rutistaa kaikki irti on arkiajossakin luottavaisempi mieli kun
tietää että tämä pyörä ei kärsi kestävyysvajeesta millään osaalueellaan.

Bridgestone-renkaat

Tyylikäs tuulenhalkoja

Hayabusassa on erityisesti sille kehitetyt Bridgestone BT-105
–renkaat. Renkaiden profiilin ja materiaaliseoksen kehitys
vaati laajaa testaamista. Lopputuloksena on erittäin vakaa ja
silti ketterä käsiteltävyys.

Hayabusan yksilöllisen ulkoasun takana on intensiivisten
tuulitunnelitestien seurauksena syntynyt muotoilu. Kuljettaja
ja pyörä sulautuvat yhdeksi sulavalinjaiseksi kokonaisuudeksi,
joka voi maksimoida legendaarisen moottorin antaman
voiman. Muotoilu ei ole suinkaan pelkkää silmäniloa, vaan se
suojaa ajoviimalta, parantaa niin kiihtyvyyttä, ajovakautta kuin
polttoainetaloudellisuutta.

KYB Upside-down –etuhaarukka
KYB-etuhaarukassa täysin säädettävä jousen esijännitys,
puristus ja paluuvaimennus. Niissä on myös kitkaa vähentävä
ja tienpinnan muutoksiin nopeammin reagoiva
timantinkaltainen hiilipintakäsittely (DLC). Joustovara on
120mm.
Metallic Thunder Grey /
Glass Sparkle Black (AA3)

Suzukin luistokytkin parantaa takarenkaan pitoa ja vakautta
mutkia lähestyttäessä vähentämällä moottorijarrutuksen
tehoa kovassa hidastuksessa.

Suzuki Drive Mode Selector (S-DMS)
Suzukin järjestelmä antaa kuljettajalle mahdollisuuden valita
kolmesta eri polttoaineen ruiskutuksen ja sytytysjärjestelmän
tilasta ajotapaan, sää- ja tieolosuhteisiin sopivimman. Yksi
kolmesta eri tila valitaan ohjaustangon painikkeella ja valittu
tila myös näkyy selkeästi mittaristossa.

Pearl Bracing White / Metallic Mystic Silver (ARA)

Suzuki Clutch Assist System (SCAS)

Tekniset tiedot takakannessa.

Candy Daring Red /
Metallic Mystic Silver (A9Z)
SDTV

SCEM

SRAD

SCAS

S-DMS

SAIS

SET

ABS
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Malli

Moottori

Kuutiotilavuus

Vaihteisto

Teho

Vääntö

Polttoaineen
kulutus

Istuinkorkeus

Paino ajokunnossa

Jousitus

Jarrut

Renkaat

Edessä

Takana

Edessä

Takana

Edessä

Takana

Polttoainesäiliö

GSX-R1000A

4-tahtinen,
4-sylinterinen,
nestejäähdytetty,
DOHC

999 cm3

6-portainen

136,1 kW
(182,5 hv) /
12.000 rpm

116,7 Nm /
10.000 rpm

23.3 km/L *

810 mm

205 kg

USDteleskooppi,
kierrejousi,
öljyvaimennus

Linkkutyyppinen,
kierrejousi,
öljyvaimennus

2 x levy

Levy

120/70ZR17M/C
(58W) tubeless

190/50ZR17M/C
(73W) tubeless

17,5 L

GSX-R750

4-tahtinen,
4-sylinterinen,
nestejäähdytetty,
DOHC

750 cm3

6-portainen

110,3 kW
(147,8 hv) /
13.200 rpm

86,3 Nm /
11.200 rpm

22,9 km/L *

810 mm

190 kg

USDteleskooppi,
kierrejousi,
öljyvaimennus

Linkkutyyppinen,
kierrejousi,
öljyvaimennus

2 x levy

Levy

120/70ZR17M/C
(58W) tubeless

180/55ZR17M/C
(73W) tubeless

17 L

GSX-R600

4-tahtinen,
4-sylinterinen,
nestejäähdytetty,
DOHC

599 cm3

6-portainen

92,5 kW
(124 hv) /
13.500 rpm

69,6 Nm /
11.500 rpm

23,4 km/L *

810 mm

187 kg

USDteleskooppi,
kierrejousi,
öljyvaimennus

Linkkutyyppinen,
kierrejousi,
öljyvaimennus

2 x levy

Levy

120/70ZR17M/C
(58W) tubeless

180/55ZR17M/C
(73W) tubeless

17 L

GSX-S1000FA

4-tahtinen,
4-sylinterinen,
nestejäähdytetty,
DOHC

999 cm3

6-portainen

107 kW
(143,5 hv) /
10.000 rpm

106 Nm /
9.500 rpm

18 km/L *

810 mm

214 kg

USDteleskooppi,
kierrejousi,
öljyvaimennus

Linkkutyyppinen,
kierrejousi,
öljyvaimennus

2 x levy

Levy

120/70ZR17M/C
(58W) tubeless

190/50ZR17M/C
(73W) tubeless

17 L

HAYABUSA

4-tahtinen,
4-sylinterinen,
nestejäähdytetty,
DOHC

1.340 cm3

6-portainen

145 kW
(194 hv) /
9.500 rpm

155 Nm /
7.200 rpm

Ei tiedossa

805 mm

266 kg

USDteleskooppi,
kierrejousi,
öljyvaimennus

Linkkutyyppinen,
kierrejousi,
öljyvaimennus

2 x levy

Levy

120/70ZR17M/C
(58W), tubeless

190/50ZR17M/C
(73W), tubeless

21 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.

Lähin Suzuki-jälleenmyyjäsi:
soita 010 321 2000 tai käy

www.suzuki.fi

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

PAINETTU SAKSASSA Sport Catalogue BROCH-SPORT-SFI Lokakuu 2015

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

/SuzukiMP

