*Image shown with optional accessories.

THE

MASTER OF
ADVENTURE
Låter dig fly ut i vildmarken och utforska allt till fullo.
Ett elegant utseende med de senaste funktionerna ger smidig och bekväm
körning. En obegränsad potential att uppleva ditt livs äventyr.
Kör vidare min vän. Utforska lite till.
Den nya generationen V-STROM 1050 / XT är alltid redo vid din sida.

UPPTÄCKARLUSTEN HAR INGA GRÄNSER.
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DESIGN ÄR I VÅRT DNA

Ny stil
Den distinkta stylingen innehåller element från både
Suzukis legendariska DR-Z-ökenracer och den populära
offroadmodellen DR-BIG. Den karakteristiska
näbbkonstruktionen som först antogs av Suzuki förblir
trogen mot Suzukis arv samtidigt som den utvecklar
designen till att vara aggressivare och djärvare för den
nya generationens V-STROM.
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Designsketch

Formgivningen av V-STROM 1050/XT
Det är en ny design med en vertikalt staplad strålkastare med en
unik rektangulär form. Strålkastaren lyser tydligt upp vägytorna
och omgivande terrängen för utmärkt sikt.

Strålkastarenheten är lätt för utmärkt balans med fordonets
totala vikt. Den nya modellen är utrustad med avsmalnande styre
i aluminium. Formen förbättrar offroad-känslan och är lätt
samtidigt som det erbjuder hög styvhet.

* Alla lampor och indikatorer lyser på bilden för illustrativa syften.

Cylindertopparna, generatorkåpan, vattenpumpshuset och
kopplingskåpan är lackerade med en bronsfärg för vacker kontrast
mot den svarta motorn.
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Obs: ABS är inte utformat för att förkorta bromssträckan. Kör alltid med säker hastighet med hänsyn till
rådande väg- och väderförhållanden, inklusive när du svänger.
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Detta system stöder optimal bromsning oavsett
lastförhållanden. Systemet lär sig ständigt förändringar i
bromsens retardation genom inmatningen av
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med last och/eller passagerare.
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Det uppdaterade Motion Track Brake
System kombinerar information om
System
OFF
fordonets läge med fram- och bakhjulens hastighet. Detta gör att ABS inte bara
kan aktiveras vid körning rakt fram utan också när fordonet lutar.

A Motion Track Brake System
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Driftlägen:
1. När Hill-hold-läget är PÅ.
2. När motorcykeln stoppas helt i en lutning.
3. När växeln inte är i ”N”-läge.
4. När sidostödet är uppfällt.
5. När bromsarna appliceras.
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Det nya farthållarsystemet upprätthåller den inställda hastigheten utan att
föraren behöver använda gasreglaget - en funktion som hjälper till att
minska förarnas trötthet, i synnerhet under längre turer. Den nya modellen
har en mängd teknik som ride-by-wire och den nyprogrammerade ECMenheten, vilket resulterar i en lättanvänd farthållarstyrning. Körhastigheten
kan ställas in från cirka 50 km/h till 160 km/h på fjärde växeln eller högre.
Man kan trycka på en strömbrytare på höger styrsida för att sätta farthållaren
i standby, och en väljarkontakt (upp / ner) på vänster styrsida gör att föraren
kan justera hastigheten.

Ride-by-wire

F

Mycket enklare, lättare och
kompaktare än den tidigare
mekaniska versionen. Det används
inga mekaniska vajrar och en kabel
räcker för både den främre och den
bakre cylindern. Rid-by-wire
elektroniskt gasreglage ger en lätt
känsla av kontroll som känns lika
naturligt och linjärt som ett vanligt
gasreglage.

Left control switch

Cruise Control Indicator Light

System
OFF

System
OFF

Cruise
Stand-by

Cruise
SET

Cruise
SET

*Ej tillgänglig för 35kw-version.

Previous Model
New Model

A

BA

BC

Valve lift

Motoreffekt
Engine power

A-läge Skarp gasrespons
B-läge Mjukare gasrespons
C-läge Mjukast gasrespons

C

Exhaust

Intake

Crank angle

Effektleverans beroende på valt läge

Throttle opening

F Suzuki Drive Mode Selector (SDMS)

F Suzuki Drive Mode Selector
(SDMS)
G Traction
Control System

E Cruise Control System

Cruise Control Indicator

Suzuki Drive Mode Selector är ett system som gör
det möjligt för föraren att välja mellan tre olika
karakteristiska lägen (A, B och C).

Öppning gasspäll

E Cruise Control System

Right control switch

Suzuki Drive Mode Selector (SDMS)*

IMU/6-riktningar, längs 3-axlar, pitch, roll och yaw

G Traction Control System

Cruise Control
Switch

Instrument cluster

G

IMU

ONLY

Traction Control System

Ett uppdaterat Traction Control-system används för
att låta föraren ha kontroll med ökat förtroende
under olika förhållanden med mindre stress och
trötthet. Traction Control-läget har ökat till tre lägen
plus off-läge för olika vägförhållanden, eller för att
bättre matcha förarens preferenser. Traction
Control-systemet övervakar kontinuerligt fram- och
bakhjulets hastighet, gasposition, vevens läge och
växelläge. När hjulspinn upptäcks styr systemet
snabbt uteffekten genom att styra tändningen och
leverans av insugsluften.

Den nya tröghetsmätarenheten (IMU)
fungerar i 6-riktningar längs 3-axlar till
skillnad från 5-axlar hos det föregående
systemet. Detta gör det möjligt att
detektera pitch, roll och yaw baserat på
vinkelhastigheten och accelerationen. Den
nya högprestanda 6-riktningarnas IMU från
Bosch kombinerar en 3-axlig
Obs! Traction Control-systemet ersätter inte förarens gasreglering
vinkelhastighetssensor (gyrometer) och en
under de olika förhållandena, och Traction Control kan inte förhindra
förlust av fäste på grund av alltför hög hastighet när du kör
in i Control
svängar
Cruise
3-axlig accelerationssensor i en enda
eller när du bromsar, och den styr inte framhjulets fäste.
Switch
kompakt enhet. Left control switch
Instrument cluster
Right control switch
Cruise Control Indicator

Cruise Control Indicator Light
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STARK V-TWIN

GRAND EVOLUTION
V-twinnen fortsätter att utvecklas.

V-Twinnen
Den vätskekylda, DOHC, 1037cm3 90° V-twinnen har förädlats ytterligare. Den möter nya Euro 5
utsläppskontrollstandarder samtidigt som den uppnår en hög effekt på 79,0 kW / 8 500 rpm med
bibehållen låg bränsleförbrukning (4,9 l / 100 km). Dessutom har en 35kW-version lagts till. Motorn
levererar rejält med kraft på låga varvtal, starkt och linjärt vridmoment i mellanregistret och
maximalt antal hästkrafter på det höga varvtalsområdet med en härlig karaktär. Denna raffinerade
motor gör att föraren kan njuta av körning på stads- och landsvägar, slingrande bergspass,
grusvägar och motorvägar.
Obs: Den faktiska bränsleekonomin kan skilja sig på grund av skillnader i förhållanden som vädret, vägen, förarens beteende och
underhåll.
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Low RPM Assist
Systemet ”Low RPM Assist” övervakar motorgången på låga varvtal och höjer
automatiskt tomgångshastigheten när du startar från stopp eller kör långsamt. Med hjälp
av det elektroniska gasreglaget är en ännu finare avstämd gaskontroll möjlig. Systemet
gör det enklare för föraren att komma iväg från stillastående eller manövrera fram i
långsam och tät trafik.

Suzuki Easy Start System
Suzuki Easy Start System gör det enkelt att starta motorn med ett enda tryck på
startknappen oavsett väderförhållanden eller motortillstånd - oavsett om det är kallt
eller varmt. Det finns ingen anledning att fortsätta att trycka på startknappen tills
startmotorn aktiveras och drar igång motorn.

Throttle opening
F Suzuki Drive Mode Selector (SDMS)

Suzuki Clutch Assist System (SCAS)

Dual Spark Technology

Suzuki Clutch Assist System (SCAS) fungerar
som en hjälpkoppling för att göra det lättare att
manövrera kopplingen, vilket minskar tröttheten
under längre körningar.

Respektive cylindertopp har två iridiumtändstift. Tändtidpunkten styrs individuellt och
bidrar till hög förbränningseffektivitet, högre
effekt, en mer linjär gasrespons, enklare
motorstart och stabilare tomgång.

G Traction Control System

E Cruise Control System

Elektroniskt spjällhus
Nu är ride-by-wire-gassystemet enklare, lättare
och kompaktare än den tidigare modellen, med
större borrning (49 mm jämfört med 45 mm hos
den tidigare modellen). Gasspjället är oberoende
hos både främre och bakre cylinder. Varje gasspjäll
Left control switch
har en enda spjällventil, vilket gör att var och
en
kan öppnas och stängas med sin egen oberoende
motor för exakt gaskontroll.

ECM
Den nyprogrammerade ECM-enheten (Engine
Control Module) tillhandahåller avancerad
motorstyrning och har optimerade inställningar
Cruise Control
för att uppfylla Euro 5-reglerna.
Switch
Instrument cluster

Både avgas- och insugskamprofilen har ändrats så
att lyftet har ökats och ventiltiderna har ställts in för
mindre överlappning. Detta ger bättre
förbränningseffektivitet och bidrar till högre effekt
och låg bränsleförbrukning.

Cruise Control Indicator Light

Vätskekyld oljekylare
System
OFF

Kamaxlar och ventiltider

Right control switch

Cruise Control Indicator

Cruise
Stand-by

Cruise
SET

System
OFF

Cruise
SET

Motorn har fått en ny vätskekyld oljekylare.
Placerad där oljefiltret är fäst, vilket gör att
det tar mindre plats och är både lätt och
kompakt. Den vätskekylda oljekylaren ger
optimal smörjning till den starkare motorn.

Ventillyft

Föregående modell
Nya modellen

Avgas

Insug
Vevvinkel

Suzuki Assist Clutch System (SACS)

Vätskekyld oljekylare

Elektroniskt spjällhus

Dubbl tändstift

Kamprofil

ECM

*Bilden visas med tillbehör.
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KOMFORTABEL KRAFT
LEDER EN NY GENERATION
Den nya generationens V-STROM visar vägen med de senaste funktionerna.

* Alla lampor och indikatorer lyser på bilden för illustrativa syften.

Multifunktions instrumentering
Instrumentpanelen presenterar all nödvändig information på en full LCD-skärm med en ren och
intuitiv layout, där information visas i prioritetsordning. I displayen ingår hastighetsmätare,
varvräknare (digital bildvisning med full pixel), växellägesindikator, kilometermätare, trippmätare
(A, B), aktuell bränsleförbrukning, genomsnittlig bränsleförbrukning, räckvidd,
bränslenivåindikator, motorns kylvätsketemperatur, lufttemperatur, klocka, spänningsmätare,
servicepåminnelse, SDMS-läge, Traction Control-läge, farthållare, ABS-läge, Hill Hold-lampa,
motorvarvtals-indikatorlampa, frysvarningslampa, blinkljusindikator, strålkastarindikator, Traction
Control-lampa, ABS-indikator och neutrallampa.

1
1

2

3

Omkopplare på vänstra styrhalvan kan användas för
att ändra lägesmeny och inställningar.

SDMS-läge, Traction Control-läge och ABS-läge* är
2 alla koncentrerade till höger om varvmätaren. (* VSTROM 1050XT endast)
Funktionsstatus för farthållaren är placerad längst

3 upp till höger på hastighetsdisplayen.
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(Endast V-STROM 1050XT)

USB-port
En USB-port finns på vänster
sida om instrumentpanelen.
Den kan används som
strömkälla för en smartphone,
navigationssystem, eller annan
liknande enhet.
*Använd inte med motorn avstängd för att
förhindra att batteriet töms. Se
bruksanvisningen för andra
användningsvillkor.

Justerbar fjädring och utmärkt val av hjul

Exklusiv utrustning endast för V-STROM 1050XT

Med rördiameter på endast 43 mm kan fjäderförspänningen och
kompression / rebound-dämpning är KYB-inverterade framgaffeln fullt
justerbar, så att fjädring kan ställas in baserat på förarens önskemål
eller användningsvillkor. Den bakre fjädringen är en stötdämpare med
länkage, och fjäderförpänningen kan justeras snabbt och enkelt genom
att vrida ratten för hand. V-STROM 1050XT-modellen använder DIDaluminium trådekerfälgar, medan V-STROM 1050-modellen kommer
med 10-ekrade aluminiumhjul. Bridgestone Battlax Adventure A41däck är standardutrustade med 110/80R19 radiellt däck fram och
150 /70R17 bak.

V-STROM 1050XT är standardutrustad med specialdelar som aluminium underkåpa,
tillbehörshållare, handskydd, LED-blinkers och centralstöd. Sadeln har en fram- och
baksegmenterad design, och förarsadeln kan enkelt justeras 20 mm högre än
standardläget. Vindrutans höjd kan justeras utan verktyg. Ett 12V DC-uttag finns under
passagerarsadeln. Detta praktiska uttag kan användas för att ladda eller driva ett antal
elektriska apparater.

Framgaffeljustering

ONLY

Stötdämparjustering

V-STROM 1050XT

Aluminum underkåpa

Tillbehörshållare

V-STROM 1050

Stadig aluminiumram

LED-blinkers

Handskydd

Den lätta ramen i gjuten aluminium ger den optimala styvhetsbalansen för stabilitet och hantering.
Svingarmen är också tillverkad av aluminium och ger bra balans och smidig hantering.

Justerbar vindruta

Justerbar höjd
vindruta
Vindrutan minskar tröttheten när
man kör i hög hastighet. Höjden
är justerbar (V-STROM 1050XT),
utan verktyg.

Komfortabel sadel
Sadeln har en separat förar- /
passagerar-design och har precis
rätt fasthet för att ge en bekväm
åktur med mindre trötthet även
under långkörningar. Höjden på
förarsadeln kan justeras 20 mm
högre hos V-STROM 1050XT.

Sadel (justerbar höjd)

Aluminumstyre

The new model is equipped with
aluminum tapered handlebars.
The shape enhances the offroad style feel.
Centralstöd

12V DC-uttag

* Använd inte uttaget med motorn avstängd för att förhindra att batteriet töms. Se till att förbruka 12W eller
mindre under tomgång.
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A Motion Track Brake System

F Suzuki Drive Mode Selector (SDMS)

V-STROM 1050XT

G Traction Control System

E Cruise Control System

Champion Yellow No.2 (YU1)
Left control switch

Släpp dina hämningar och bege dig ut i naturen.

Instrument cluster

Cruise
Control
Pearl
Brilliant
Switch

Cruise Control Indicator

Cruise Control Indicator Light

System
OFF

System
OFF

Cruise
Stand-by

Cruise
SET

Glass Sparkle Black (YVB)Previous Model
New Model

V-STROM 1050

Glass Sparkle Black / Pearl Brilliant White (B1G)

Valve lift

Bredd

Bege dig utöver dina gränser och dyk in nästa

Höjd

Exhaust

Intake

Crank angle

Hjulbas
Markfrigång
Sadelhöjd

VIDGA DINA VYER.

Glass Sparkle Black / Solid Iron Gray (BTH)

SPECIFIKATIONER

Längd

funktionalitet ger dig obegränsad potential.
äventyr med V-STROM 1050 / XT.

Glass Sparkle Black (YVB)

Cruise
SET

Den nya generationens äventyrliga
V-STROM 1050 / XT med sin intelligenta

White / Glass Blaze Orange (B1F)

Right control switch

Vikt
Motortyp
Borr x slag
Slagvolym
Kompressionsförhållande
Bränslesystem
Startsystem
Smörjsystem
Transmission
Primär utväxling
Sekundär utväxling
Fjädring
Fram
Bak
Styrvinkel / försprång
Bromsar
Däck
Tändsystem
Bensintank
Oljemängd

Fram
Bak
Fram
Bak

2,265 mm (89.2in)
V-STROM 1050XT : 940 mm (37.0 in)
V-STROM 1050
: 870 mm (34.3 in)
V-STROM 1050XT : 1,465 mm (57.7 in)
V-STROM 1050
: 1,515 mm (59.6 in)
1,555 mm (61.2 in)
V-STROM 1050XT : 160 mm (6.3 in)
V-STROM 1050
: 165 mm (6.5 in)
V-STROM 1050XT : 850 mm (33.5 in)
V-STROM 1050
: 855 mm (33.7 in)
V-STROM 1050XT : 247 kg (544.6 lbs)
V-STROM 1050
: 236 kg (520.4 lbs)
4-takt, vätskekyld, DOHC, 90° V-twin
100.0 mm x 66.0 mm (3.937 in x 2.598 in)
1,037 cm3 (63.3 cu in)
11.5 : 1
Fuel injection
Electric
Wet sump
6-speed constant mesh
1.838 (57/31)
2.411 (41/17)
Inverterad teleskop, fjäder, oljedämpad
Länktyp, fjäder, oljedämpad
25°30' / 109 mm (4.29 in)
Skiva, dubbla
Skiva
110/80R19M/C 59V
150/70R17M/C 69V
Elektronisk tändning
20.0 L (5.3 US gal / 4.4 lmp gal)
3.5 L (3.7 US qt / 3.1 lmp qt)
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Specifications, appearance, colors, (including body color), equipment, materials and other aspects of
the “SUZUKI” products shown in the brochure are subject to change by Suzuki at any time without
notice, and they may vary depending on local conditions or requirements. Some models are not
available in some territories. Each model may be discontinued without notice. Please inquire at your
local dealer for details of any such changes. Image contains computer-generated composites.
Always wear a helmet, eye protection and protective clothing.
Enjoy riding safety.
Read your Owner’s Manual carefully.
Never ride under the influence of alcohol or other drugs.
PRINTED IN JAPAN V-STROM 1050/XTM0 PRODUCT INFORMATION 99999-A0025-2M1 SEP’19
SUZUKI MOTOR CORPORATION
300 Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu City, JAPAN 432-8611

*Image shown with optional accessories.

Suzuki’s “Way of Life!” is the heart of
our brand - every Suzuki vehicle, motorcycle and outboard motor is
built to create excitement so customers can enjoy everyday life.

