,
A minha viagem fotográfica começa com um reconhecimento do terreno. Durante as
próximas duas semanas, esta vasta paisagem será a minha casa, a da minha câmara e
a do meu Jimny.

1

2

As colinas são íngremes e rochosas, mas o Jimny consegue lidar com elas na
perfeição.
Quando o céu escurece, decido parar para descansar e pensar no longo caminho
que ainda tenho pela frente.
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A chuva cai como a força de uma vingança e, mesmo assim, o chão escorregadio
não me consegue travar. O Jimny enfrenta o terreno com calma e continuamos com a
nossa viagem.
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EXTERIOR

Preparado para conquistar a natureza
Construído para superar o terreno e as condições meteorológicas
mais duras, o Jimny aventura-se por onde os outros veículos têm
medo de ir. Aceite os desafios da natureza. Liberte o seu espírito
aventureiro e prepare-se para explorar.

Para-choques otimizados
Os cantos do para-choques foram especialmente pensados
para manter a distância ao solo e, assim, permitir superar os
obstáculos que se encontrem no caminho. Projetados em
material preto, protegem a carroçaria de golpes de pedras e
riscos.

Projetores LED com lava faróis (Modo 3)
Os icónicos faróis redondos renovam-se, incluindo agora
projetores LED e lava-faróis para que conduza com segurança,
apesar da lama, da sujidade ou da neve.

Tejadilho com trilhos anti chuva
Deixe que o Jimny o acompanhe em qualquer aventura,
independentemente das condições meteorológicas. Os
trilhos laterais do tejadilho funcionam como uma calha
de chuva, evitando que as gotas de água molhem os
passageiros ao entrar e sair do veículo.

Desenhado para a aventura
O design plano do capô, em conjunto com os cantos
quadrados, facilita ao condutor a colocação do veículo
e impedem que se perca visibilidade ao movimentarmonos por terrenos complicados ou irregulares.
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Painel de instrumentos
Mantém-se sempre iluminado, seja de dia ou de noite, mostrando nos indicadores principais a

INTERIOR

informação de forma funcional, clara e precisa.

Direção robusta
Mantenha-se em contacto com o terreno graças ao robusto sistema de direção. Para além disso
o volante de três raios está forrado a pele*, transmitindo um toque de elegância e pode ajustar-se
verticalmente até 35mm.

Concentre-se no que realmente importa
Dentro do Jimny existem poucas coisas que o distraiam da

*Versões Mode3

Ecrã táctil de 7" multifunções
O ecrã táctil permite reproduzir ficheiros áudio e vem equipado com tecnologia Bluetooth® para
realizar chamadas em ‘mãos livres’ ou ouvir música sem necessidade de cabos (streaming). É

condução. O seu elegante interior na cor negra é simples,

compatível com a tecnologia Apple CarPlay, Android Auto™ e Mirrorlink™ e disponibiliza também

mas sem renunciar à sua beleza; todos os instrumentos

sistema de navegação.

de controlo foram desenhados para serem utilizados com
facilidade, inclusive quando leva luvas.

Desenhado para todo o tipo de terrenos
O design interior é funcional e prático; cada
detalhe está cuidadosamente pensado para
desenvolver-se sobre terrenos abruptos, caso
necessário.

Apple CarPlay

Android Auto

MirrorLink

*Apple CarPlay está disponível nos países mencionados no seguinte link: http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
*Apple CarPlay é compatível com os modelos de iPhone que se encontram no seguinte link: http://www.apple.com/ios/carplay/
*Apple, Apple CarPlay e iPhone são marcas registradas da Apple Inc. Registradas nos U.S.A. e em outros países.
*Android Auto está disponível nos países mencionados no seguinte link: https://www.android.com/auto/#hit-the-road
*É necessária a aplicação Android Auto do Google Play e um Smartphone compatível com Android 5.0 Lollipop ou superior:
https://support.google.com/androidauto/#6140477
*Android e Android Auto são marcas registradas da Google Inc.
*Pode consultar a lista de smartphones compatíveis com Mirrorlink en: https://cert.mirrorlink.com/ProductListing/
*MirrorLink™ é uma marca registrada pela Car Connectivity Consortium LLC.
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F E R R A M E N TA
DE TRABALHO

Equipe-se para a aventura
Seja percorrendo a selva do asfalto ou explorando os caminhos
mais complicados, o Jimny oferece um amplo espaço e orifícios
para um armazenamento mais prático de tudo o que necessita
de levar consigo.

Prática Zona de carga
Prepare-se para guardar tudo o que necessita. Os bancos traseiros
podem rebaixar-se deixando a parte traseira plana para aumentar de
forma notável a capacidade de carga*. Para além disso tanto o piso
da bagageira como a parte traseira dos bancos foram desenhados
com material resistente, facilitando assim a sua limpeza**. Os
orifícios da zona traseira permitem instalar ganchos acessórios
para otimizar a organização do espaço. As versões Mode 3 contam
com uma tomada de corrente 12V estrategicamente colocada na
bagageira.
*O compartimento para utensílios está disponível nas versões Mode3.
**Versões JLX e Mode3.

Interior funcional
Tudo ao alcance da sua mão. Espaço para garrafas,
consola e bolsas de fácil acesso para poder guardar todos
os objetos pessoais; porta USB para ligar o smartphone e
tomada de corrente de 12V. Disponibiliza também pegas
laterais para facilitar a entrada e saída do acompanhante.
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PERFORMANCE
OFF-ROAD

Confia na robustez autêntica
Quatro características definem o Jimny como uma máquina off-road que
não faz concessões de nenhum tipo: o seu chassis rígido em forma de
escada, ângulos todo terreno, três apoios rígidos com molas helicoidais e a
sua tração 4x4 com redutoras.

Chassis Rígido
Desde a sua primeira geração, o chassis do Jimny está
desenhado para oferecer um excelente desempenho 4x4,
sendo capaz de absorver as irregularidades do terreno e
garantir o conforto de condução.

Três apoios rígidos com molas helicoidais
As suspensões de três apoios rígidos com molas helicoidais
permitem ao Jimny deslocar-se, quer por estrada quer por
terrenos rochosos. Os eixos rígidos incrementam o contacto
dos pneus sobre distintas superfícies, facilitando uma
aderência superior do veículo.
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Ângulo de saída

Ângulo ventral

Ângulo de ataque

Distância ao solo

49°

28°

Ângulos todo-terreno

210mm

Os excelentes ângulos de ataque e saída conferem ao Jimny reconhecidas aptidões

37°

todo-terreno; em combinação com a sua generosa distância ao solo, permitem
ultrapassar obstáculos, declives e descidas sem danificar os para-choques ou a parte
inferior do veículo.

Tração 4x4 com redutora
Sempre ao seu dispor, o Jimny adapta-se a qualquer situação. Coloque em modo 4L quando necessita de mais
tração, como em pendentes pronunciadas ou em terrenos difíceis. Mude para 4H se se movimenta por superfícies
off-road, tais como pistas de terra batida ou caminhos com gravilha ou neve. Engrene o modo 2H (2WD) uma vez
que retorne à estrada asfaltada para uma condução suave e precisa, otimizando o consumo de combustível. Deixe
que o sistema 4WD Allgrip Pro o acompanhe nas suas aventuras, dentro e fora de estrada.
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PERFORMANCE

Potencie a experiência off-road
Nada se intromete no seu caminho quando conduz um Jimny. Deixe
que o guie aonde quer que necessite de ir com a sua agilidade
sem rival, controlo preciso e o seu poderoso binário quando mais
necessita.

Novo motor 1.5L
Sinta-se tranquilo com o motor 1.5L do novo Jimny, proporciona um
excelente rendimento, disponibilizando o binário num amplo intervalo
de rotações e adaptando-se a múltiplos e variados tipos de condução.
Pequeno e ligeiro, proporciona baixos consumos de combustível.

5MT

4AT

Sem tração

Roda
escorregadia

Roda
escorregadia

Sem tração

Sem controlo de tração

Com tração

Travão aplicado

Travão aplicado

Com tração

Com controlo de tração

Controlo de retenção em
pendentes

Controlo de descida de
pendentes

Controlo de tração

Facilita o arranque em pendentes

Quando o veículo está descendo uma pendente

Mova-se por terrenos escorregadios com confiança. Se se

pronunciadas, evitando que o veículo

pronunciada, o Controlo de descida de Pendentes

verifica uma perda de aderência na superfície das duas rodas

descaia, permitindo assim ao condutor

ajuda a controlar o travão e mantém o veículo

diagonais, o sistema aplica o travão às rodas deslizantes

concentrar-se na aceleração.

a uma velocidade predeterminada para que o

e redistribui o binário às outras duas rodas permitindo ao

condutor possa concentrar-se por completo

Jimny mover-se de novo.

na condução do veículo. O sistema ativa-se
pressionando apenas um botão.
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SEGUR ANÇA

Proteja-se a si e aos outros
A segurança é uma prioridade quando atravessa a natureza ou se desloca pela cidade. Graças aos
sistemas de segurança avançada da Suzuki, poderá viajar sempre tranquilo.

DSBS (Dual Sensor Brake Support)

Alerta Anti fadiga

O Jimny utiliza dois sensores (uma câmara monocular e um sensor de laser) para determinar

Quando o veículo circula a velocidades

se existe risco de colisão com um veículo ou peão. Perante a possibilidade de colisão, o

superiores a 60Km/h e começa a circular

veículo atua da seguinte forma dependendo da situação:

em ziguezague dentro da faixa, o sistema

1 Avisa o condutor com um alerta sonoro e visual quando existe a possibilidade de colisão.

avisa o condutor através do painel de

Sensor laser
Câmara monocular

Zumbido

instrumentos. Desta forma o condutor
pode corrigir a trajetória errada causada
pela sonolência ou outros fatores.

Écran

2 Assiste o condutor incrementando a força de travagem se o risco de colisão é alto.
Travagem do condutor
Aumento da força de travagem

Zumbido

Alerta de mudança de faixa
Quando o veículo circula a velocidades
superiores a 60Km/h e muda de faixa
sem que o condutor utilize os piscas, o
sistema avisa mediante uma vibração

Écran

do volante e uma luz no painel de
instrumentos para chamar a atenção
3 Atua sobre os travões automaticamente ao detetar que o risco de colisão é muito elevado.
Zumbido

Écran

Travagem automática

Aviso

do condutor e para que este corrija a
trajetória.

Reconhecimento
de sinais de tráfego

Assistência de luzes de largo alcance

Mantenha-se sempre informado. Quando
o sistema deteta sinais de tráfego,

Quando o veículo circula a velocidades superiores a 40km/h, o assistente de luzes alterna

como seja velocidade máxima ou sinais

as luzes entre médios e máximos, dependendo da presença de outros veículos e da luz

de proibição, mostra no painel de

ambiente*.

instrumentos recordando ao condutor os

*O controlo de luzes deve estar na posição AUTO.

sinais vigentes nesse momento.

São detetadas as luzes de um veículo precedente ou que se aproxima

Muda
automaticamente as
luzes para médios

O veículo detetado anteriormente já não está presente

Volta a mudar automaticamente para os máximos

*Existe um limite à capacidade da câmara monocular e do sensor de laser para detetar obstáculos e controlar o veículo.
Não depende exclusivamente do sistema, conduza sempre de forma segura.
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ACESSÓRIOS
ORIGINAIS

Faça uma declaração de intenções
Personalize o Jimny à sua medida com os acessórios originais Suzuki. Seja estilo,
maior proteção ou outras funcionalidades temos o que necessita para satisfazer as
suas expetativas.

Proteção extra para profissionais e amantes da aventura
Proporcione um nível adicional de proteção ao seu Jimny em terrenos complicados, ou otimize ainda mais a sua capacidade de armazenamento.

Estilo e funcionalidade

Protetor inferior dianteiro

Molduras laterais inferiores

Protetor diferencial dianteiro

Proteção da bagageira

Adicione estes incríveis acessórios originais Suzuki (visíveis
no veículo) para potenciar o estilo do seu Jimny e desfrutar
ainda mais das suas escapadelas.

• Bandeja porta objetos no

• Jogo abas flexíveis

• Jogo de barras porta objetos
• Jogo de defletores

• Jogo abas flexíveis

tejadilho

frontais pretas

traseiras pretas
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Do alto de uma montanha coberta pelo nevoeiro, posso apreciar
a força de uma estrondosa cascata.
É um momento profundamente emocionante e uma das fotos
mais especiais da minha longa e desafiante aventura pela
natureza com o Jimny.
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Este catálogo contém apenas informações e características gerais, de modo que nem todas as informações contidas nele reflectem os modelos em comercialização em Portugal.
Para saber as condições particulares de cada modelo e versão existente, incluindo o preço, garantia, especificações, equipamentos, cores, etc., por favor dirija-se a um
Concessionário da Rede Oficial Suzuki onde terão o maior prazer em lhe transmitir todas as informações que necessitar. Assim, este catálogo por si só não constitui uma proposta
de venda.

