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Vážení čitatelia,

minulý rok bol z pohľadu Suzuki špecifický 
hlavne príchodom faceliftu modelu Vitara. 
Práve Vitara sa už pravidelne objavuje medzi 
najpredávanejšími SUV modelmi na Sloven-
sku. Jej modernizácia priniesla okrem dizaj-
nových úprav hlavne rad bezpečnostných 
prvkov, asistentov, ale i novú motorizáciu. 
Predchádzajúci rok vstúpil na náš trh aj dlho 
očakávaný nový Swift Sport a my veríme,  
že nielen v typickej farbe Champion Yellow 
bude stále viac žiariť v slovenských uliciach. 

V súčasnosti už netrpezlivo čakáme na prí-
chod nového Suzuki Jimny. Podľa nadšených 
ohlasov veríme, že nadviaže na úspechy 
predošlých generácií. Spustenie predaja 
očakávame v druhej polovici roka.

Aj motocykloví nadšenci sa tento rok majú 
na čo tešiť. Novú Katanu si mohli naživo po-
zrieť už na tohtoročnom marcovom Motosa-
lóne. Naše portfólio v kategórii streetových 
motocyklov obohatí už v priebehu júna.

Ďalšie zaujímavosti a novinky zo sveta 
Suzuki nájdete na nasledujúcich stranách.

Prajem vám príjemné čítanie.
 
Andrej Ilavský
výkonný riaditeľ
MSC Suzuki Slovensko
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SPRÁVY ZO SVETA
SUZUKI

PO JAPONSKU
je Swift 
úspešný aj 
vo Francúzsku
Swift tretej generácie, model 
v hybridnej verzii s pohonom 
1,2 litra DUALJET + SHVS, 
je ekologicky najčistejší a naj-
hospodárnejší spomedzi abso-
lútne všetkých a tiež osobitne 
mestských vozidiel, ponúkaných 

vo Francúzsku. Vyplýva to z hod-
notenia v súťaži MAAF Auto Environ- ABSOLÚTNY

rekord Suzuki 

Za rok vyše 3,4 milióna vozidiel. 
Prevaha výroby v zahraničí.
V uplynulom roku 2018 vy-
robili závody japonskej znač-
ky Suzuki (podľa aktuálne 
zverejnených predbežných 

výsledkov) celosvetovo vyše
3,4 milióna (3 436 589) vo-

zidiel, čo je absolútny rekord 
v histórii značky a predstavuje me-

dziročný nárast o 4,1 percenta. 

O C E N E N Ý
Swift
Už tradične sa čitatelia ma-
gazínu Auto motor a šport 
mohli zapojiť do čitateľskej 
ankety obľúbenosti jednotli-
vých modelov automobiliek,
ktorá má svoj pôvod v nemec-
kej materskej redakcii magazí-
nu a vyhlasuje sa  už 25 ro-
kov. Prieskum je rozdelený 

P R E P OJ A
H Y B R I DY
a kompakty 
Toyota Motor Corporation (Toyota) 
a Suzuki Motor Corporation (Suzuki) 
konkretizujú svoju spoluprácu (v nad-
väznosti na Memorandum o obchod-
nom partnerstve vzájomne uzavreté 
6. februára 2017). Popri spoločnom 
využití náskoku Toyoty v elektrifikač-
ných technológiách a Suzuki v tech-
nológiách pre kompaktné vozidlá chcú 
vzájomne spolupracovať tiež pri vý-
robe a popularizácii elektrifikova-
ných vozidiel. Spolupráca zameraná 
na oblasti technologického rozvoja 
a výroby ráta s využitím silných stránok 
obidvoch spoločností. Plánovaná spo-
lupráca v Európe, ale aj v Indii a Afrike 
sa má okrem iného vzťahovať najmä 
na uplatnenie do nových elektrifiko-
vaných vozidiel či hybridného systé-
mu Toyoty pre Suzuki platformy. Nao-
pak, Toyota ráta s využitím platforiem 
kompaktných vozidiel a pohonov 
Suzuki. Novovyvinuté motory Suzuki 
pre kompaktné vozidlá má vyrábať pre 
svoje vozidlá napríklad poľský závod 
Toyoty. 
„Tešíme sa na širšie využívanie hybridných 
technológií, a to nielen v Indii a Európe, 
ale aj na celom svete. Zároveň veríme, 
že rozšírenie nášho obchodného partner-
stva so Suzuki, od vzájomných dodávok 
vozidiel a hnacích sústav až po oblasti 
vývoja a výroby, nám vytvoria konkurenč-
nú výhodu. Naším zámerom je posilniť 
konkurencieschopnosť oboch našich 
spoločností uplatňovaním silných stránok 
a učením sa od seba navzájom,“ vyzdvi-
huje okrem iného, v súvislosti s prehlbo-
vaním vzájomnej spolupráce oboch spo-
ločností, Akio Toyoda, prezident Toyota 
Motor Corporation. 
„V čase, keď sme v máji minulého roka 
oznámili ďalší rozsah našej spolupráce, 
som spomenul, že sa budeme usilovať 
o úspech na celom svete. Odvtedy na-
stal v našom partnerstve viditeľný po-
krok. Naše partnerstvo už získalo glo-
bálny charakter a vzťahuje sa tiež na 
Európu a Afriku, čo ma teší,“ pripomína 
Osamu Suzuki, predseda predstaven-
stva Suzuki Motor Corporation. Zároveň 
ubezpečuje, že Suzuki je odhodlané 
pokračovať v úsilí o rozvoj spolupráce 
s Toyotou. Tiež osobitne oceňuje ponu-
ku Toyoty obsahujúcu možnosť využiť 
jej hybridné technológie.

TRI  ÚSPECHY
Suzuki Jimny 
Jimny získal v tohtoročnej súťaži 
World Car Awards pre značku Suzuki 
historicky prvýkrát až tri nominácie. 

Úplne nový model Suzuki Jimny tri-
krát zabodoval v súťaži o Svetové auto 
roka (World Car Awards) 2019. Na že-
nevskom autosalóne sa umiestnil 
v hlavnej súťaži medzi desiatimi naj-
úspešnejšími autami sveta, stal sa 
jedným z troch fi nalistov v kategórii 
o najlepšie mestské vozidlo a v ka-
tegórii o cenu za dizajn. 

Suzuki sa zároveň stalo prvou značkou, 
ktorej už tretí model sa v nepretrži-
tom slede za sebou (najnovšie Jimny) 
prebojoval medzi najlepšie v kategórii 
mestských automobilov (po úspešnom 
modeli Ignis v roku 2017 a Swift v roku 
2018).

S U Z U K I
V I TA R A
má 30 rokov
Pred tromi desaťročiami (v roku 
1988) prišla prvá Vitara ako vte-
dy výnimočný päťdverový model 
v segmente osobných vozidiel s po-
honom všetkých kolies (časom pri-
budol aj trojdverový a ešte neskôr 
sedemmiestny). Stala sa priekopníkom 
kompaktného SUV s autentickým neza-
meniteľným dizajnom, vo svojej trie-
de vynikajúcimi jazdnými a úžitkovými 
vlastnosťami (k čomu prispel i robustný 
podvozok s rebrinovým rámom, krátky 
rázvor kolies 2,2 m a hmotnosť vozidla 
necelých 1 000 kg). 
S uplatnením skúseností svojho pred-
chodcu s pohonom 4x4 Suzuki Jim-
ny tak Vitara otvorila úplne novú 
kapitolu možností vozidiel značky 
Suzuki pre jazdu na bežných ko-
munikáciách i v teréne. Prvú gene-
ráciu modelu Vitara nasledovali až 

Swift tretej generácie, model 
v hybridnej verzii s pohonom 
1,2 litra DUALJET + SHVS
je ekologicky najčistejší a naj-
hospodárnejší spomedzi abso-
lútne všetkých a tiež osobitne 
mestských vozidiel, ponúkaných 

vo Francúzsku. Vyplýva to z hod-
notenia v súťaži MAAF Auto Environ-

2018).

ment 2018 organizovanej poprednou 
pois    ťovacou spoločnosťou MAAF Assu-
rance, kde sa nový Swift v hybridnom 
vyhotovení umiestnil na prvom mieste 
v oboch kategóriách. Ho dnotenie sa 
uskutočnilo na základe porovnávania 
spotreby paliva, výšky emisií CO2 a ďal-
ších pevne stanovených kritérií. 

Swift už predtým zvíťazil v závereč-
nom kole hodnotenia nad fi nalistami 
a získal prestížne japonské ocenenie 
Auto roka 2018. 

do dnešných dní ďalšie tri vrátane 
dvoch s označením Grand. 
Sedemtisícový odbyt už dosiahla 
Vitara najnovšej ‒ štvrtej gene-
rácie: od uvedenia je najžiada-
nejšie kompaktné SUV (kategória 
G1) na Slovensku. Celosvetový 
predaj štyroch generácií Suzuki 
Vitara v 191 krajinách a teritó-
riách od roku 1988 prekonal počet 
3,65 milióna vozidiel.

Pri porovnaní vývoja domácej a za-
hraničnej výroby pokračoval trend 
prevahy produkcie závodov Suzuki 
mimo Japonska. V zahraničí pritom 
v ro ku 2018 vyrobili, vrátane zá-
vodu v susednom Maďarsku, spolu 
2 422 673 áut, pri medziročnom 
zvýšení o 4,7 percenta. 
Domáce japonské automobilky vy-
produkovali vlani 1 013 916 vozi-
diel Suzuki pri náraste tuzemskej 
produkcie o 2,7 percenta. 
Na Slovensku dosiahlo Suzuki 
umiestnenie v prvej desiatke naj-
žiadanejších značiek a Vitara opäť 
bodovala v rebríčku najobľúbenej-
ších modelov SUV. 

SUZUKI JIMNY 
A VITARA 

SÚ PRIEKOPNÍKMI 
ZNAČKY SUZUKI

PRE JAZDU 
NA BEŽNÝCH 

KOMUNIKÁCIÁCH 
I V TERÉNE

Už tradične sa čitatelia ma-
gazínu Auto motor a šport 
mohli zapojiť do čitateľskej 
ankety obľúbenosti jednotli-
vých modelov automobiliek,
ktorá má svoj pôvod v nemec-
kej materskej redakcii magazí-
nu a vyhlasuje sa  už 25 ro-
kov. Prieskum je rozdelený 

do dvoch kategórií, voľby 
A - bez ohľadu na fi -
nančný limit a voľby 
B, v ktorej je hlavným 
kritériom práve cena. 
Vyhlasovanie výsled-
kov na Slovensku sa 

uskutočnilo v marci 
a medzi ocenenými

sa 
objavilo 
aj Suzuki 
Swift, ktoré 
sa umiestnilo 
na treťom mieste 
v kategórii Malých 
automobilov, voľby 
B. Ďakujeme.
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KOMPAKTNÝ, 
ĽAHKÝ OFF-ROAD

Od predstavenia 
prvého modelu Jimny 
v apríli roku 1970 
tvorí tento modelový 
rad značky Suzuki, 
v rámci vozidiel 
s pohonom všetkých 
kolies, majstrovský 
kus.

Od začiatku je to malé, ľahké 

terénne auto, ktoré bez 

problémov dokáže presvedčiŤ aj 

profesionálov. Dve desaŤročia 

od debutu aktuálnej generácie 

v roku 1998, so skúsenosŤami 

z takmer 50-ročnej histÓrie 

pohonu 4X4, prichádza 

aj na náš trh nové Suzuki Jimny.

Od začiatku je to malé, ľahké 

Nový model Jimny ponúka opticky 
aj technicky ešte väčšiu funkčnosť 
a praktickosť. Pritom sa výrobcovi po-
darilo zachovať ducha jeho predchod-
cov, ako aj základný koncept – vytvo-
riť jediný, skutočne pravý, kompaktný 
a ľahký terénny automobil. Jimny v sebe 
spája jednoduchosť, funkčnú krásu 
a techniku pohonu všetkých kolies, kto-
rá uspokojí rovnako terénnych profesio-
nálov, ale aj mestských zákazníkov.

TO NAJLEPŠIE
z nového modelu 
Jimny
Jednoduchý, ale zároveň krásny tvar 
nového modelu Jimny prináša tú naj-
lepšiu off -roadovú funkčnosť. Hranatý 
tvar karosérie a plochá predná kapota 
garantujú skvelú prehľadnosť a výhľad 
na všetky smery. Vonkajší dizajn nerobí 
žiadne kompromisy: Jimny je autom pre 
profesionálov.
V štýlovom čiernom interiéri vodiča nič 
neodpútava od jazdy. Prístroje i ovlá-
dače umožňujú jednoduché a rýchle 
využitie všetkých funkcií – dokonca aj 
v rukaviciach. Všetky do detailu premys-
lené a atraktívne vypracované prvky vás 
budú počas jazdy v teréne podporovať.
Technicky zostáva nový model Jim-
ny verný charakteru modelového radu 
a preberá jeho typické vlastnosti: nos-
ný rám, tuhú nápravu vpredu aj vzadu 
s pozdĺžnymi ramenami, panhardskou 
tyčou a vinutými pružinami, ako aj s pri-
pájateľným pohonom všetkých kolies 
AllGrip Pro s terénnou redukciou.

PRAKTICKÝ
exteriér
Nové Suzuki Jimny je vo svo-
jej robustnej jednoduchosti krás-
ne. Jeho jasné, pravouhlé tvary nie-
len opticky podporujú výkonnosť 
v teréne, ale zlepšujú aj výhľad vodiča. 
Rovnako k tomu prispievajú takmer 
vertikálne A-stĺpiky karosérie a plochá 
predná kapota, ako aj nízka línia boč-
ných okien. Vpredu sa o charakteristic-
ký vzhľad starajú čierna, jednoducho 
stvárnená maska chladiča a typické 
okrúhle svetlomety. Pri pohľade zboku 
podčiarkujú výrazný dizajn 15-palcové 
disky kolies z ľahkej zliatiny, modernej 
tmavej farby.



8 9SVET SUZUKI 2019JEDINEČNÝ, KOMPAKTNÝ, ĽAHKÝ OFF-ROAD

kluzívne vyvinuté a určené iba pre mo-
del Jimny: výrazná žltá „Kinetic Yellow“ 
sa postará o vašu maximálnu viditeľ-
nosť aj počas zlých poveternostných 
podmienok (alebo na stavbe), zatiaľ čo 
zelená „Jungle Green“ dokáže perfekt-
ne splynúť s lesným prostredím.

VYSOKO 
FUNKČNÝ
interiér
Priamočiary, praktický a prehľadný: 
interiér nového Suzuki Jimny bol vy-
tvorený s veľkou dávkou lásky k de-
tailom. Dominuje mu čierna. Vodiča 
nerozptyľujú zbytočnosti a okrasy. 
Môže sa plne sústrediť na riadenie. 
Jasné, geometrické tvary podporujú 
jednoduché ovládanie aj orientáciu: 
na horizontálne stvárnenej palubnej 
doske pomá hajú vodičovi vertikálne 
línie prístrojovky a stredovej konzoly 
rozpoznať v ťažkom teréne veľkosť 
bočného náklonu.
Všetko v priamom dosahu vodiča aj 
spolujazdca bolo prispôsobené pre na-
sadenie nového Suzuki Jimny v profe-
sionálnom prostredí. Prístrojová doska 
a vedľa nej umiestnené obklady do-

stali robustný povrch odolný voči po-
škriabaniu, držadlá a ovládacie prvky 
sa dajú pohodlne používať aj v pra-
covných rukaviciach – jednoducho 
a bezpečne. Prístroje osadené v ku-
bických krytoch sú permanentne 
podsvietené a ponúkajú dokonalú 
čitateľnosť aj počas rýchlo sa menia-
cich svetelných podmienok.
Váš smartfón si môžete s vozidlom 
prepojiť cez bluetooth a intuitívne ho 
ovládať cez 7-palcový dotykový displej.
Batožinový priestor sa dá sklopením 
zadných sedadiel zväčšiť na 830 lit-
rov, čo je o 53 litrov viac, než ponúkal 
predchodca. Dno kufra je pritom do-
konale rovné. Sedadlá a obklady boli 

skonštruované tak, aby sa dala vnútor-
ná šírka vozidla využiť na maximum. 
Zadná strana sedadiel a dno kufra sú 
chránené plastom, ktorý umožňuje 
ľahké odstránenie prípadného znečis-
tenia alebo fľakov. Príprava na úchyty 
a háky, ako aj iné upevnenia na bokoch 
a na dne kufra ponúkajú fl exibilné vyu-
žitie batožinového priestoru.

NEKOMPROMISNÝ
výkon
Pravé terénne vozidlo musí vydržať aj 
extrémne podmienky. V prípade no-
vého modelu Jimny to znamená všet-
ko - od jeho tuhého nosného rámu až 
po nový benzínový motor s objemom 
1,5 litra: tento autentický off -road priná-
ša všetky predpoklady pre dobrodružstvo 
v akomkoľvek teréne. To však nejde na 
úkor jeho schopností na spevnených 
vozovkách. Vyššia tuhosť nosného 
rámu zvyšuje jazdný komfort a stabilitu, 
zatiaľ čo nový tlmič riadenia na prednej 
náprave znižuje vibrácie prenášané do 
volantu. Či už ste v džungli veľkomesta, 
alebo mimo spevnených povrchov: ten, 
kto hľadá dobrodružstvo, práve našiel 
toho správneho partnera.

OFF-ROADOVÉ
schopnosti
Nové Suzuki Jimny spĺňa všetky nevy-
hnutné podmienky na jazdu v ťažkom 
teréne: ponúka stabilný nosný rám, tuhé 
nápravy vpredu aj vzadu s pozdĺžnymi 
závesnými ramenami, panhardskou ty-

čou (priečna tyč na vedenie tuhej nápra-
vy odpruženej vinutými pružinami), ako 
aj pripájateľný pohon všetkých kolies 
s terénnou redukčnou prevodovkou 
AllGrip Pro, ktorý bol vyvinutý pre pro-
fesionálov.
Štruktúra nosného rámu slúži počas 
jazdy v teréne ako robustný základ pre 
prvky podvozka a stabilizuje vozidlo na 
nerovnom povrchu. Nová vzpera v tvare 
písmena X a dve dodatočné priečne 
vzpery zvyšujú tuhosť nosného rámu.
Na prekonávanie výrazných prekážok 
a zvládnutie aj skutočne príkrych stú-
paní disponuje nové Suzuki Jimny vpre-
du nájazdovým uhlom 37 stupňov, pre-
chodovým uhlom 28 stupňov a vzadu 
nájazdovým uhlom až 49 stupňov.
Obe tuhé nápravy sú veľkou výhodou 
predovšetkým počas nasadenia v sku-
točne ťažkom teréne. Ak sa napríklad 
počas prejazdu prekážky nadvihne 
pravé koleso, zatlačí pevné prepojenie 
ľavé koleso nadol, a tým zlepší jeho 
priľ navosť.
Nové Suzuki Jimny disponuje pripá-
jateľným pohonom všetkých štyroch 
kolies s redukčnou prevodovkou. Vodič 
môže za pomoci radiacej páky, ktorá 
je prepojená priamo s rozdeľovacou 
prevodovkou, celkom jednoducho vo-
liť medzi pohonom len jednej alebo 
oboch náprav, či použiť aj redukciu. S 
aktivovanou redukčnou prevodovkou 
sa počas jazdy na nižších prevodových 
stupňoch posiela na kolesá dodatočný 
krútiaci moment, ktorý zabezpečuje v 
ťažkom teréne a na strmých stúpaniach 
dostatočnú priľnavosť a výdrž.
Pri strate priľnavosti na diagonál-
ne náprotivných kolesách sa krútiaci 
moment posiela na kolesá s lepšou 
priľnavosťou cez systém „Brake LSD 
Traction Control“ (ESP). Tento efekt je 
dosiahnutý tak, že kolesá so stratou 
priľnavosti sú automaticky pribrzdené. 
Systém umožňuje aj jazdu na šmykľa-
vom a nerovnom podklade s rozličnými 
povrchmi na ľavej a na pravej strane.

VÄČŠÍ A SILNEJŠÍ
motor
Namiesto doterajšieho motora s ob-
jemom 1,3 litra prináša nové Suzuki 
Jimny motor s objemom 1,5 litra. 
Štvorvalec ponúka v celom otáčkovom 
pásme vyšší krútiaci moment, než mal 
jeho predchodca. Vyšší krútiaci mo-
ment v oblasti nízkych otáčok zlep-
šuje jazdné vlastnosti predovšetkým 
v teréne. Napriek väčšiemu objemu je 
motor menší a o 15 percent ľahší než 
agregát v predošlom modeli, čo tiež 
prispieva k lepšej spotrebe.
Prenos sily ku kolesám zabezpečuje 
manuálna 5-stupňová prevodovka, kto-
rej optimalizované sprevodovanie tiež 
prispieva k úspore paliva. 
Radiaca páka bola nanovo vyvinutá 
tak, aby tlmila vibrácie, a tiež ponúkala 
ešte stabilnejší a priamejší pocit po-
čas zmeny prevodových stupňov. Rov-
nako upravená bola aj štvorstupňová 
automatická prevodovka, ktorá teraz 
pracuje s nižším trením, čo prispieva 
k zníženiu spotreby. Navyše ponúka 
jednoduchšiu schému radenia.

BEZPEČNOSŤ 
na úrovni doby
Preventívny bezpečnostný systém 
„Suzuki Safety Support“ podporuje vo-
diča v bezpečnom jazdnom štýle, ako aj 
pri predchádzaní dopravným nehodám. 
Aktívny systém brzdnej podpory podpo-
rovaný duálnymi senzormi (DSBS – Dual 
Sensor Brake Support) dokáže rozpo-
znať hroziacu kolíziu s iným vozidlom 
alebo s chodcom a vodiča varovať op-
ticky aj akusticky. Pokiaľ vodič stlačí 
brzdový pedál, systém dokáže pripo-
jiť svoju dodatočnú brzdnú podporu. 

Ďalšími výraznými prvkami dizajnu sú 
odtokové žľaby na okrajoch strechy, 
ktoré pri otvorení dverí zabraňujú prie-
niku vody do interiéru, ako aj nepre-
hliadnuteľné plastové ochranné prv-
ky na blatníkoch a bočných prahoch, 
ktoré chránia karosériu pred údermi 
kamienkov. Zadné združené svetlome-
ty integrované do zadného nárazníka 
prispievajú k čistému vzhľadu, a tiež 
umožnili vytvoriť väčší nakladací otvor 
batožinového priestoru.

EXKLUZÍVNE
farby

Farebná ponuka obsahuje osem lakov 
karosérie, medzi nimi dva odtiene ex-

PRIAMOČIARY, 
PRAKTICKÝ 

A PREHĽADNÝ
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Ak však vodič nezareaguje, 
vozidlo zabrzdí samočin-
ne, aby odvrátilo hroziacu 
nehodu, alebo aby násled-
ky neodvratnej nehody čo 
najviac znížilo. K ďalším 
bezpečnostným funkciám 
patrí aj varovný systém 
udržiavania jazdy v jazd-
nom pruhu, rozpoznanie 

mente minivozidiel sa postaral o pozor-
nosť na trhu terénnych vozidiel, ktorý bol 
dovtedy vyhradený len väčším vozidlám 
s veľkým zdvihovým objemom motora. 
Takmer pol storočia Suzuki svoje tech-
nológie neustále vylepšovalo, aby vo-
zidlá zvládali rôznorodé požiadavky. 
Novinka tak pokračuje v tradícii malých, 
ľahkých a autentických terénnych 
vozidiel. Je ďalším majstrovským dielom 
v dejinách vozidiel s pohonom 4x4 
od značky Suzuki.   

PRVÁ GENERÁCIA (OD ROKU 1970)
Vývoj modelu LJ 10, prvého ľahkého vozidla 
s pohonom 4x4 od Suzuki, sa začal v roku 
1968. Na to, aby auto obstálo v náročnom 
nasadení v teréne, absolvovalo celý rad 
testov – od pádu na zem z výšky jedného 
metra až po skúšky výdrže počas jazdy po 
vulkanickom piesku sopky Fudži. 
Keď prišlo Suzuki LJ 10 v marci roku 

1970 na trh, bolo prvým sériovým mo-
delom s pohonom všetkých kolies, 
v rámci japonského segmentu minivozi-
diel. Pre profesionálne nasadenie vyvinu-
té trojmiestne kompaktné auto vážilo iba 
600 kg a malo rázvor 1 930 mm. Dis-
ponovalo nosným rámom, redukčnou 
prevodovkou a tuhými nápravami – 
vlastnosťami, ktoré zdedili aj nasledujúce 
generácie.
Ďalšími poznávacími vlastnosťami boli 
listové pružiny, vďaka ktorým ľahká 
a malá karoséria dokázala odolať aj 
väčším zaťaženiam, a ľahké dvere 
z plachtoviny so zipsom. 
Prvý model LJ poháňal malý, vzduchom 
chladený dvojtaktný dvojvalec s obje-
mom 360 cm³ a výkonom 25 koní. Vďa-
ka svojej jedinečnej fi lozofi i a malému, 
ale silnému motoru našiel uplatnenie 
nielen u profesionálnych používateľov, 

vé vozidlo, postupom času začalo malé 
terénne Suzuki spĺňať aj vyššie náro-
ky, čo viedlo k ďalšiemu nárastu ex-
portných čísiel. Pre posledný model LJ, 
v roku 1977 predstavený LJ 80, Suzuki 
vyvinulo ešte väčší motor, aby opti-
malizovalo výkon pre celosvetový trh. 
S väčšími podbehmi vpredu a vytiah-
nutými blatníkmi vzadu ponúkal LJ 80 
modernejší dizajn. Najväčšia zmena sa 
však ukrývala pod jemne nadvihnutou 
kapotou, ktorá bola rovnako pri predo-
šlých modeloch s označením LJ upev-
nená dvojicou pružinových svoriek: 
štvortaktný štvorvalec s objemom 800 
cm³ a výkonom 41 koní. LJ 80 bol prvým 
modelom od Suzuki so štvortaktným 
motorom.
Suzuki LJ 80 bolo dostupné v 109 kraji-
nách sveta a predalo sa ho celosvetovo 
243 000 kusov.

sériou pracoval úplne nový štvortakt-
ný štvorvalec s objemom 1 000 cm³ 
a výkonom 45 koní. Vďaka svojmu vý-
konu a krútiacemu momentu sa pre-
ukázal aj mimo spevnených ciest ako 
obzvlášť schopný – čím výdatne prispel 
k expanzii trhu s voľnočasovými 
terénnymi vozidlami s pohonom 4x4. 
S cieľom podrobiť si celosvetový trh bol 
v roku 1984 predstavený model SJ413. 
Jeho 1,3-litrový motor z ľahkého hliníka 
bol v danej dobe najväčším motorom, 
aký kedy značka Suzuki použila. Ce-
losvetová popularita rástla tak rýchlo, 
že z 10 000 kusov mesačne vyrobených 
v Japonsku, až 7 000 putovalo na ex-
portné trhy. Značka Suzuki tento svoj 
modelový rad naďalej postupne vyvíjala 
a každoročne prinášala vylepšenia - me-
dzi inými posilňovač riadenia alebo päť-
stupňovú manuálnu prevodovku pre ešte 

Jimny: napriek nezmeneným terén-
nym vlastnostiam ponúkala novinka 
väčší komfort, ako aj väčšiu stabilitu 
a obratnosť. Novostvárnený, robustný, 
oblý exteriér zdôrazňoval plynulé, ae-
rodynamické tvary karosérie, zachoval 
však typické prvky ako vertikálne otvory 
na kryte chladiča. Tento dizajn zásadne 
zmenil doterajší vzhľad terénnych vozidiel 
a vydláždil cestu pre nový štýl pouka-
zujúci na budúce generácie off -roadov. 
Rázvor bol pre priestrannejší interiér 
predĺžený, previsy vpredu aj 
vzadu optimalizované 
pre ďalšie zlepše-
nie nájazdových 
uhlov. Novovyvi-
nutý nosný rám 
a tuhé trojité 
zavesenie kolies 
zvýšilo komfort 

MOTOR: radový štvorvalec, vpredu pozdĺžneradový štvorvalec, vpredu pozdĺžneradový štvorvalec, vpredu pozdĺžne
OBJEM: 1 462 cm³ 1 462 cm³ 1 462 cm³ 1 462 cm³
VÝKON: 75 kW (102 k) pri 6 000 ot./min.75 kW (102 k) pri 6 000 ot./min.
MAX. KRÚTIACI MOMENT: MAX. KRÚTIACI MOMENT: MAX. KRÚTIACI MOMENT: MAX. KRÚTIACI MOMENT: 130 Nm pri 4 000 ot./min.
POHON: zadnej nápravy s možnosťou pripojenia prednej nápravyzadnej nápravy s možnosťou pripojenia prednej nápravy
ROZMERY (D/Š/V):ROZMERY (D/Š/V):ROZMERY (D/Š/V):ROZMERY (D/Š/V): 3 645/1 645/1 720 mm
HMOTNOSŤ: 1 090 - 1 135 kg1 090 - 1 135 kg
MAX. RÝCHLOSŤ: MAX. RÝCHLOSŤ: MAX. RÝCHLOSŤ: MAX. RÝCHLOSŤ: 145 km/h

únavy vodiča, ako aj asistent diaľko-
vých svetiel, ktorý dokáže samočinne 
prepínať medzi stretávacími a diaľkový-
mi svetlometmi.
Systém rozpoznávania dopravných zna-
čiek v novom Suzuki Jimny registruje 
značky, ako obmedzenie rýchlosti ale-
bo zákaz predbiehania, a premieta ich 
na multifunkčný displej priamo pred 
vodiča. Pri značkách s dodatočnými in-
formáciami sa na displeji pod hlavnou 
dopravnou značkou zobrazí prázdne 
pole, ktoré má za úlohu upozorniť vodi-
ča. Aj Jimny je modelom značky Suzuki, 
ktorý disponuje týmto asistenčným 
systémom.
Ďalšie bezpečnostné technológie ob-
sahujú napríklad systém kontroly 
vý jazdu a zjazdu z kopca, núdzový 
bezpečnostný systém, systém ESP, ka-
rosériu schopnú absorbovať energiu 
nárazu, systém kontroly tlaku v pneu-
matikách, šesť airbagov, ale aj karo-
sériu s integrovanou štruktúrou pre 
ochranu chodcov pri náraze.

HISTÓRIA
Suzuki Jimny 
„Miniauto s pohonom všetkých štyroch 
kolies, ktoré dobre zvláda nerovné po-
vrchy a dosiahne aj také miesta, kam sa 
autá v minulosti nedostali." V roku 1970 
vzniklo v tomto duchu prvé Suzuki LJ 10 – 
predchodca dnešného modelu Jimny. Ako 
jediný pravý off -road v japonskom seg-

ale aj u mnohých bežných vodičov.
S narastajúcim počtom fanúšikov sa mo-
del LJ naďalej vyvíjal, aby dokázal zvládať 
aj nové nároky a výzvy. Napríklad veľ-
ký dopyt z regiónov bohatých na sneh 
viedol o dva roky neskôr ‒ v roku 1972, 
k debutu modelu LJ 20, ktorý disponoval 
vodou chladeným motorom s vylepše-
ným kúrením. Produktovú paletu oboha-
til aj model pripomínajúci van. Jeho mar-
kantnú prednú masku chladiča neskôr 
prebrali aj ostatné varianty.
Po úspechu modelov LJ 10 a LJ 20 v Ja-
ponsku nasledoval v roku 1974 model
LJ 50 s vodou chladeným dvojtaktným 
trojvalcom s objemom 550 cm³, ktorý 
ponúkal vyšší výkon. Tento model sa za-
čal vyvážať aj do Strednej a Južnej Ame-
riky, na Blízky východ, ako aj do Oceánie. 
Už čoskoro získal povesť auta schopné-
ho dostať sa kamkoľvek. 
Zatiaľ čo pôvodne išlo o čisto úžitko-

DRUHÁ GENERÁCIA (OD ROKU 1981)
V roku 1981 nasledovala modelová 
obmena – jedenásť rokov po uvedení 
LJ 10 na trh. S rastúcou obľubou vozi-
diel s pohonom všetkých kolies v Európe 
a Severnej Amerike narastala aj popula-
rita modelu LJ. Druhá generácia, model 
SJ410, bola preto koncipovaná priamo 
pre globálny celosvetový trh. 
S výrazným dizajnom SJ410 posunu-
lo Suzuki praktický imidž predošlých 
modelov LJ smerom k štýlovým off -
-roadom, ktoré sa hodia rovnako dobre 
do mesta ako do terénu. V kombinácii so 
zväčšeným interiérom a zvýšeným jazd-
ným komfortom okrem toho mala nová 
generácia zaujať mužské, ako aj ženské 
publikum. 
Ako pravé terénne auto prebral aj mo-
del SJ410 od svojho predchodcu listové 
pružiny a priniesol ešte lepšie nájazdové 
uhly vpredu aj vzadu. Pod novou karo-

vyšší komfort jazdy. Ten sa ešte význam-
nejšie zvýšil vtedy, keď výrobca vymenil 
listové pružiny prvej generácie (ktoré ne-
ponúkali želanú úroveň tlmenia chvenia), 
za vinuté pružiny s trojramenným zave-
sením, ktoré sa používajú dodnes. 
S druhou modelovou generáciou sa 
na vybrané trhy dostali rozličné varian-
ty – ako napríklad verzia Canvas-Top, 
modely s rozšíreným rozchodom kolies 
a s dlhším rázvorom alebo aj pick-upy 
– všetko podľa individuálneho dopytu. 
Autá sa vyrábali na viacerých miestach, 
medzi iným v Japonsku, Španielsku 
a Indii, pod rôznymi názvami - Samurai, 
Caribian a Sierra. Kumulovaný predaj 
druhej modelovej generácie dosiahol úc-
tyhodné číslo 1,69 milióna exemplárov.

TRETIA GENERÁCIA (OD ROKU 1998)
V roku 1998 oslávila debut tretia gene-
rácia malého terénneho vozidla Suzuki 

na ceste aj v teréne. Nový pripájateľ-
ný systém pohonu všetkých kolies na-
vyše umožnil zmenu medzi pohonom 
dvoch  alebo štyroch kolies počas jazdy. 
Vodič tak mohol reagovať rýchlejšie 
na poveternostné zmeny alebo na zme-
ny typu povrchu. 
Tretia generácia Suzuki Jimny je ešte aj 
po 20 rokoch od uvedenia na trh ce-
losvetovo obľúbená a spĺňa najrozličnej-
šie nároky – od trendového mestského 
vozidla až po profesionálne nasadenie 
v teréne. Z tretej generácie sa celkovo 
predalo 918 000 kusov vozidiel.
Od svojho uvedenia na trh sa z mo-
delového radu Jimny za takmer 
50 rokov existencie predalo v 194 kraji-
nách sveta viac ako 2,85 milióna kusov. 
Nové Suzuki Jimny chce byť aj naďalej 
pomôckou pre profesionálov v teréne, 
rovnako ako spoločníkom pre všetkých  
nadšencov jazdy on- aj off -road.
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v jednom aute 

Karin Olasová a Přemysl 

Boublík patria už roky 

k obľúbeným párom 

slovenského šoubiznisu. 

Poznáte ich z televíznych 

programov a divadelných 

vystúpení, ale viete, akí sú  

za volantom? Zaujímalo nás, 

či im to tak dobre ako  

v spoločnom živote, ladí aj  

v aute. V rozhovore 

prezradili čo-to o svojich 

šoférskych začiatkoch, 

štýle jazdy, navigačných 

zručnostiach aj o aktuálnej 

motoristickej láske menom 

Suzuki SX4 S-Cross.

O prvej láske na štyroch kolesách

Karin: Možno mi neuveríte, ale Suzuki. 
Naozaj. Bolo to prvé auto, na ktorom 
som ako šoférka začala jazdiť, a ostala 
som verná značke. Toto naše aktuálne 
je už moje štvrté Suzuki a naše druhé 
spoločné. Keď som si urobila vodič-
ský preukaz, bola som ešte mladučká.  
V premávke som začala jazdiť až ne-
skôr. 
A čím si ma auto získalo? Nie som  
v tomto typická žena, čiže farbou to 
nebolo (smiech). Na prvom mieste je  
u mňa bezpečnosť. Veľmi som si zvykla 
šoférovať s automatickou prevodovkou, 
čo vnímam ako veľkú pomoc pre vodi-
čov. Myslím si totiž, že keď máte obe 
ruky na volante a tou pravou nemusíte 
stále preraďovať, je to príjemnejšie aj 
bezpečnejšie. 

Přemysl: Ako štvorročný som už se-
del otcovi na kolenách v Škode 
120 a učil ma šoférovať. Môj vzťah  
k motorizmu bol teda pestovaný už  
od útleho detstva. Dnes sa považujem  
za zodpovedného šoféra. Či aj za dobré-
ho, to už musia posúdiť iní. Ja sa so se-
bou však cítim fakt bezpečne. Aj teraz, 
keď som viezol kolegov hercov zo zá-
jazdu, obdivovali moje šoférske reakcie. 

O šoféroch a spolujazdcoch 

Karin: Myslím, že Přemka šoférova-
nie baví, má ho rád a cítim sa pri ňom  
v aute vždy bezpečne. Má výborné re-
a kcie a dúfam, že to tak aj dlho zosta-
ne. Nie nadarmo ho využívajú kamaráti  
a kolegovia herci, aby ich vozil. A zvlád-
ne aj dodávku. Niekedy možno jazdí na 
môj vkus rýchlejšie, lenže ja som na 
druhej strane extrémne pomalý šofér. 
Dokonca tým iných vodičov rozčuľujem.
Přemysl: Tiež sa cítim s Karin za vo-
lantom bezpečne. Ona je veľmi opatr-
ná, takže si pri tej jazde aj oddýchnem. 
Viem, že sa nikam neponáhľame. Záleží 
mi na tom, aby Karinka šoférovala. Som 
rád, že si teraz robí prax, lebo sa tomu 
dlho vyhýbala. Auto je však na to, aby 
sa využívalo.

O (ne)poriadku v aute

Karin: Nie sme tí, ktorí majú nahádzané 
odpadky pod nohami. Jedine, že by nie-
čo spadlo nášmu synčekovi Oliverkovi 
na zem a my by sme to zabudli vyhodiť.
Přemysl: Pre mňa je priam sviatok, keď 
môžem ísť do autoumyvárne a vyčistiť 
si tam auto. Poriadne ho vyglancovať, 
zvnútra aj zvonku. Je to zážitok. Tak, 
ako niekto chodí v nedeľu na piknik, my 
si ideme umyť auto. Možno ma k tomu 
priviedol aj náš Oliverko, ktorý má od-
malička rád autoumyvárky. On na tom 
normálne trval, aby sme tam chodili čo 
najčastejšie.

O skúsenostiach so Suzuki 

Přemysl: Pre Suzuki sme sa nerozhodli 
len preto, že by Karinka na ňom pred-

tým jazdila. Musím povedať, že sede-
la dosť dlho na internete a vyberala. 
Pomer ceny a výbavy bol jednoznačne 
najlepší. 
Karin: Aj výkon. Okrem toho ma zauja-
lo to 4x4, máme to vyskúšané na ľade  
i na snehu. Zažili sme situáciu, keď poli-
cajti do kopca odstavovali autá, ale kto 
mal 4x4, pustili ho. Naozaj to funguje.
S predchádzajúcim autom, Vitarou, 
sme zastavili na zľadovatenom kop-
ci pri hľadaní správnej cesty. Tak sa 
tam šmýkalo, že keď som vystúpila 

z auta, spadla som. Auto to však zvládlo. 
S ďalším Suzuki, Grand Vitara, sme raz 
v zahraničí zapadli v piesku, a auto sa 
dokázalo vyhrabať! Aj vďaka týmto skú-
senostiam sme si zaobstarali Suzuki.
Přemysl: Mne učaruje vždy už len ten 
pocit, že sme v novom aute. Teraz 
máme 4X4 SX4 S-Cross, ale už keď 
som vtedy nastúpil do Vitary, bol som 
s tým autom okamžite stotožnený. Ne-
mal som pocit, že sedím v aute, ktoré 
som nikdy nešoféroval. Cítil som, ako 
keby som to tam už poznal. Spomínam 

si, že keď sme mali novú Vitaru a bolo 
ich tu v obehu ešte veľmi málo, ľudia 
ma dokonca zastavovali, oslovovali ma  
a pýtali sa na moje auto, niektorí sa doň 
chceli dokonca posadiť (smiech).

O emóciách a nadávaní za volantom 

Přemysl: Raz som viezol zo zájazdu 
v Ružomberku vážené herečky. Na-
stala situácia, keď šofér predo mnou 
znenazdajky prudko zabrzdil. Keďže 
som vedel, že to nedobrzdím, jedno-

ducho som ho obišiel. Zariskoval som  
a veľmi rýchlo som sa zaradil vedľa 
neho a následne pred neho. Zareago-
val som promptne, no kolegyne dosť 
vulgárne nadávali. Ja som však zostal 
pokojný. Na cestách ma už asi nič ne-
prekvapí. Aj Karinku stále upozorňujem,  
že nie je dôvod rozčuľovať sa. To, ako 
sa kto správa na ceste, nezmením.  
A tak už počítam s tým, že niektorí ľudia 
sa cítia v autách ako neohrození bo-
jovníci, ktorých chráni pancier a môžu 
si dovoliť hocičo. Raz ma však predsa 
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vyviedli z rovnováhy – keď do nás začal 
cúvať človek so svojím drahým BMW. 
Ja som mal vedľa seba syna a len sme 
prechádzali cez cestu. Aj keď mal šo-
fér parkovacie senzory, nevšímal si nás 
a skoro nás zrazil. Vtedy som vypenil 
a dosť intenzívne som mu pobúchal 
po aute.
Karin: Som v zásade proti používaniu 
cudzích slovíčok, ako tomu ja hovorím. 
Vulgarizmy nemám rada. Nechcite však 
vedieť, čo spustím za volantom, keď sa 
deje nejaká nebezpečná situácia. Keď 
máme Oliverka v aute, vyvarujem sa 
tých škaredých slov úplne alebo použi-
jem zdrobneninu niečoho, čo tiež nie je 
úplne pekné, ale aspoň to nie je vyslo-
vene vulgárne. To by sme potom počú-
vali ďalší rok doma (smiech).

O šoférovaní ako relaxačnej aktivite 

Přemysl: Keď sa dá, učím sa za jazdy 
texty, hlavne pri šoférovaní na diaľku. 
Keď som mal roztočený seriál, v mobi-
le som mal nahratý text, ktorý som si 
do diktafónu načítal, a takto som si ho 
memoroval. V tomto smere je adaptívny 
tempomat, napríklad na diaľnici, veľký 
pomocník. Stráži vám rozostup medzi 
vozidlami a šofér sa môže pozrieť aj 
inam ako len pred seba.
Karin: Keď som šoférkou, veľmi nere-
laxujem. Ja to vnímam tak zodpoved-
ne, že nedôverujem v podstate nikomu 
a ničomu. Veľmi dobre sa mi však jaz-
dí v noci alebo cez víkend, keď je me-
nej áut.. Keby som bola na ceste úplne 
sama, oddýchla by som si a jazdu užila. 
Vtedy by som si aj vedela to autíčko na-
plno vychutnať.

O navigovaní, najčastejšom zdroji 
hádok v aute 

Přemysl: Karinka má dezorientačný 
zmysel (smiech).
Karin: Skutočne som schopná stratiť sa 
aj v budove. Pre mňa je každá navigácia 
v aute dobrá a dôverujem jej. Pomáha 
mi to.
Přemysl: Teraz som si kúpil knihu s ná    -
zvom Digitálna demencia. Hovorí sa 
tam aj o probléme navigácií. Ľudia 
tým, že ich používajú, pomaly strácajú 
svoj prirodzený orientačný zmysel. Ja 
to robím tak, že si pozriem navigáciu 
aj mapu a snažím sa zapamätať si tú 
cestu. Aj keď trebárs chvíľku blúdim, 
trafím. Slúži to ako precvičovanie mys-
le. Navigáciu vnímam ako nutné zlo. 
Keď môžem, snažím sa jej používaniu 
vyhýbať. Waze je super v tom, že hlási, 

ak je na ceste nejaký problém. Obra-
zovku mám vypnutú, no hlas zapnutý, 
čiže počujem len hlásenia. V meste ho 
používam najmä pre zápchy, na diaľnici 
pre hliadky.

O dobrodružných výpravách 

Přemysl: Na dovolenky jazdíme najčas-
tejšie autom práve vďaka tej ohromnej 
slobode. Môžeme ísť, kam chceme a 
kedy chceme. Máme to radi možno aj 
preto, lebo náš život je vďaka našej 
profesii dosť nepravidelný. Nechce sa 
nám plánovať a prispôsobovať sa ne-
jakej cestovke. Už dosť, že musíme do-
držiavať pravidlá príchodov a odchodov 
zo škôlky (smiech).
Karin: Pobyt si objednávame najskôr 
týždeň pred odchodom. Väčšinou 
však neskôr. Ideme takto na poslednú 
chvíľu. A nepotrebujeme lietať, máme 
radi tie bližšie prímorské krajiny.

O jazdení v meste

Karin: Bratislava niekedy vyzerá ako 
tankodróm. Človek namiesto ciest musí 
ísť cez komplikovaný terén. Aj preto 
uprednostňujem SUV. A toto Suzuki je 
naozaj vo svojej triede bezkonkurenčné 
auto. Poradí si v každej situácii. Za dlhý 
čas so Suzuki sa mi ani jediný raz nesta-
lo, že by sa pokazilo a muselo skončiť 
v servise. Tieto autíčka vedia vydržať 
roky. Dúfam, že to tak bude aj naďalej.
Přemysl: Priznám sa, tiež nemám rád 
šoférovanie v meste, tam skôr upred-
nostňujem bicykel či kolobežku pre 
hustotu premávky. Aj keď idem na do-
volenku, skôr sa snažím mestám vy-
hýbať. Ak sa presúvam autom, tak len 

preto, že mám hustý pracovný program.
Karin: Ale viem, čo sa ti páči. Keď ide-
me cez lesy. Vtedy si to vychutnávaš. 
Auto v prírode síce nie je úplne logické 
spojenie, ale mám na mysli tú cestu, 
po ktorej sa jazdí.
Přemysl: Aj preto sme sa rozhodli pre 
Vitaru 4x4. Ja som túžil po chalupe a až 
potom som sa dozvedel, že svokor má 
jednu na lazoch nad Terchovou. A že sa 
tam ide buď pešo, alebo musí mať člo-
vek auto s 4x4. Je to chránená krajinná 
oblasť. Tamojší terén je taký náročný, 
že nám tam s tým krásnym novým au-
tom až zakazovali chodiť. Poslúchli 
sme, zaparkovali sme pod kopcom a vy   -
šliapali si to pešo.
Karin: Aby som doplnila, je to polhodin-
ka šliapania. A všetko si musíte odniesť 
na chrbte!

O menách pre autá 

Přemysl: Kedysi som dával mená. Na-
posledy to bola Malina. A Opík. Po-
menúval som ich preto, lebo som si 
myslel, že auto tak prinútim, aby bolo 
spoľahlivejšie (smiech). Keď som chcel, 
aby sa nekazilo, musel som k nemu pri-
stupovať ako k niečomu živému. Suzuki 
žiadne prívlastky ani zaklínadlá, aby 
fungovalo, nepotrebuje. 
Karin: Ja mená autám nedávam, ale 
rada by som ešte dodala, že Suzuki sa 
mi spája aj s ľudskosťou. Ako zákazník 
považujem za vzácne aj to, že ľudia, 
ktorí pre túto značku pracujú, sú veľmi 
otvorení. A okrem pozitív vám povedia 
aj negatíva. Poradia vám a uľahčia vám 
to. Sme preto maximálne spokojní ako 
so servisom, tak aj s prístupom celého 
tímu Suzuki na Vajnorskej. 

ROZHOVOR – KARIN OLASOVÁ A PŘEMYSL BOUBLÍK

s turbom dynamickejšia a úspornejšia!s turbom dynamickejšia a úspornejšia!

Automobilka Suzuki omladila svoj bestseller 

Vitaru, vlani najžiadanejšie kompaktné SUV

na Slovensku. V rámci inovácie vyšperkovala 

jej dizajn aj interiér a najmÄ rozšírila výbavu 

o nové asistenčné systémy, vĎaka čomu 

sa Vitara zaradila medzi technologických 

lídrov segmentu. Zmenila sa aj ponuka 

motorov a importér posilnil záruku 

na bezkonkurenčných desaŤ rokov.

Automobilka Suzuki omladila svoj bestseller 

Vitaru, vlani najžiadanejšie kompaktné SUV



Pozitívnou správou je, že Japonci ne-
zabili malý motor priveľmi dlhými pre-
vodmi. Sprevodovanie 5-stupňového 
manuálu je zhodné s prevodovkou, 
ktorá sa dodávala k atmosférickej jed-
na-šestke. Tam už bola dĺžka prevodov 
na hrane, ale trojvalcu vyhovuje, preto-
že má vyšší krútiaci moment v nižších 
otáčkach. 
Druhou dôležitou vlastnosťou tohto 
motora je, že zaberá už od 1 600 otá-
čok, no zvládne aj nižšie otáčky, vďaka 
čomu nemusíte v meste neustále radiť. 
A treťou dobrou vlastnosťou tejto kom-
binácie je nízka hmotnosť, ktorá má 
práve podiel na nízkej spotrebe a sluš-
nej dynamike. 
Ešte výkonnejšia pohonná jednotka, 

preplňovaný štvorvalcový motor 1,4 lit-
ra Boosterjet, už nie je vyhradená iba 
pre pôvodnú športovo ladenú Vitaru S. 
V novej Vitare naďalej produkuje výkon 
103 kW (140 k) a opäť ponúka šesť-
stupňovú manuálnu alebo šesťstupňo-
vú automatickú prevodovku s hydro-
dynamickým meničom. Bez ohľadu na 
prevodovku môžu byť poháňané predné 
alebo opäť s uplatnením štyroch jazd-
ných režimov technológie Allgrip všetky 
štyri kolesá. 
Slovenský importér pritom posilnil po-
skytovanú záruku pre oba motory i všet-
ky prevodovky na obdobie 3+7 rokov.
V dizajne novinky vpredu zaujme 
zmenená maska chladiča so zvislými 
chrómovými lamelami. 

preplňovaný štvorvalcový 
motor 1,4 litra Boosterjet
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Začnime tou najdôležitejšou technic-
kou zmenou. Omladzovacia kúra Vitary 
priniesla výmenu atmosférického ben-
zínového štvorvalca 1,6 VVT za prepĺňa-
ný trojvalec s objemom 1,0 litra Boos-
terjet, známy z modelov Swift, Baleno 
i SX4 S-Cross. Dosahuje výkon 82 kW 
(112 k) a je vybavený fi ltrom pevných 
častíc. Ako však ukázali už prvé sloven-
ské porovnávacie testy oboch motorov, 
turbo novinka vie byť nielen úspornej-
šia, ale dosahuje aj lepšiu dynamiku 
než atmosférická verzia. 
Trojvalec sa dá kombinovať s päťstup-
ňovou manuálnou alebo so šesťstup-
ňovou automatickou prevodovkou od 
fi rmy Aisin. Môže poháňať iba pred-
né kolesá alebo pri využití inovatívnej 
technológie AllGrip všetky štyri kolesá. 

MODERNIZOVANÁ VITARA: S TURBOM DYNAMICKEJŠIA A ÚSPORNEJŠIA!



Vo vnútri vozidla pribudol nový prí-
strojový panel so 4,2-palcovým fareb-
ným displejom palubného počítača.  
Na palubnej doske sa objavili mäkčené 
plasty. Predné sedadlá dostali nový tvar 
i čalúnenie, čím citeľne zdvihli hodnotu 
interiéru. 
Vitara v rámci modernizácie posilnila aj 
technologickú výbavu na palube. Bez-
pečnosť posádky stráži monitorovanie 
mŕtvych uhlov, upozornenie na vozidlo 
prichádzajúce zboku pri cúvaní, čítanie 
niektorých dopravných značiek, udržia-
vanie vo zvolenom jazdnom pruhu či 
monitorovanie únavy šoféra, alebo au-
tonómne núdzové brzdenie.
Omladená Vitara prichádza so štyrmi 
stupňami výbavy. Základná Comfort 
obsahuje aj manuálnu klimatizáciu, rá-
dio s USB vstupom, bluetooth, alarm, 
16-palcové plechové disky, diódové 
koncové svetlá, multifunkčný volant, 
palubný počítač, centrálne zamykanie.
Vyššia výbava Premium okrem iného 
pridáva diódové denné svietenie, mul-
timediálny systém s dotykovým dis-
plejom, cúvaciu kameru, automatickú 
klimatizáciu, tempomat, kožený veniec 
volantu či 16-palcové zliatinové disky. 
V kombinácii s pohonom 4x4 má na-
vyše aj spomínaný systém autonómne-
ho núdzového brzdenia, monitorovanie 
mŕtvych uhlov i adaptívny tempomat.
Najvyššia výbava Elegance zahŕňa popri 
iných vylepšeniach bezkľúčové odomy-
kanie a štartovanie, navigáciu, adap-
tívny tempomat a ďalšie asistenčné 
systémy, 17-palcové disky, čalúnenie 
kombináciou koža ‒ umelý semiš alebo 
diódové stretávacie svetlá.
Ponuku zastrešuje najvyššia výbava, 
nazvaná Elegance+, ktorá k celému 
rozsahu výbavy Elegance navyše pridá-
va panoramatické strešné okno s dvoji-
tým posúvaním. 

VITARA  
POSILNILA AJ 

TECHNOLOGICKÚ 
VÝBAVU  

NA PALUBE
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O čosi nižšie je prepracovaný nárazník, 
v ktorom tiež pribudlo viac ozdobného 
chrómu. Jednotlivé stupne výbavy už 
majú v prednom nárazníku LED denné 
svetlá s výnimkou základnej s halogé-
novými. Koncové svetlá dostali komplet-
ne novú - tmavšiu - grafiku a diódovú 
techniku. Všimli sme si aj novú hmlov-
ku umiestnenú vedľa svetla na cúvanie 
v strede dolnej časti zadného nárazní-
ka. Vzorkovnicu, teraz už 15 farieb a ich 
kombinácií, obohacujú dve nové - Solar 
Yellow Pearl a Ice Grayish Blue.

MODERNIZOVANÁ VITARA: S TURBOM DYNAMICKEJŠIA A ÚSPORNEJŠIA!



ZNAČKOVÁ KOLEKCIAZNAČKOVÁ KOLEKCIAZNAČKOVÁ KOLEKCIAZNAČKOVÁ KOLEKCIA

❶ Dámske tričko „Team White“ Veľkosť XS ‒ XL, 100 % polyester.
❷ Pánske polo tričko „Team White“ Veľkosť S ‒ 3XL, 100 % polyester.
❸ Pánske tričko „Team White“ Veľkosť S - 3XL, 100 % polyester. 

❶ ❷ ❸

Pre deti od 18 do 36 mesiacov.
Nosnosť do 23 kg.

DETSKÉ AUTÍČKO SWIFT

Plastový model autíčka v mierke 1:43, 
vo farbe Kinetic Yellow.

MODEL JIMNY
Plastový model autíčka v mierke 1:43, 
vo farbe Solar Yellow Pearl Metallic.

MODEL VITARA

Na modely iPhone 7 a 8. 

KRYT NA IPHONE SWIFT

Priemer 48 mm, 
vodotesnosť do 5 ATM. 

HODINKY JIMNY

Čierny smaltovaný hrnček 
s logom, 310 ml.

HRNČEK JIMNY

S priehradkou na laptop 
a vonkajšou priehradkou. 
Rozmery 45 x 35 x 17 cm, 

objem 26 l.

VODOTESNÝ 
RUKSAK

Jedna veľkosť, 
100 % polyester.

ŠILTOVKA 
SWIFT SPORT

Veľkosť XS ‒ XL, 
95 % bavlna, 5 % elastan.

DÁMSKE POLO 
TRIČKO JIMNYVeľkosť XS ‒ 3XXL, 

100 % polyester.

FLÍSOVÁ 
BUNDA JIMNY

Veľkosť XS ‒ 3XL, 
96 % polyester, 4 % elastan, 

vnútro 100 % polyester.

BUNDA 
SWIFT SPORT

Keramický, vhodný aj 
do mikrovlniek 

a umývačiek riadu.

HRNČEK

Veľkosť XXS ‒ M, 100 % bavlna.

SUZUKI DETSKÉ TRIČKO

9 funkcií, ergonomický 
tvar, dodávané s puzdrom 

na opasok.

MULTIFUNKČNÉ 
NÁRADIE

Gumený, rozmery 22,5 x 11,3 cm.

PRÍVESOK NA KĽÚČE IGNIS

Na modely iPhone 7 a 8. Na modely iPhone 7 a 8. 
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ZNAČKOVÁ KOLEKCIA

❶

Pre deti od 18 do 36 mesiacov.

DETSKÉ AUTÍČKO SWIFTDETSKÉ AUTÍČKO SWIFT

MODEL JIMNY
Plastový model autíčka v mierke 1:43, 

MODEL VITARA

ŠILTOVKA ŠILTOVKA 

ZNAČKOVÁ KOLEKCIAZNAČKOVÁ KOLEKCIA

S priehradkou na laptop 
a vonkajšou priehradkou. 
Rozmery 45 x 35 x 17 cm, 

VODOTESNÝ VODOTESNÝ 
RUKSAK

MULTIFUNKČNÉ MULTIFUNKČNÉ 

BUNDA JIMNY

BUNDA 

SUZUKI DETSKÉ TRIČKOSUZUKI DETSKÉ TRIČKO

SUZUKI ZNAČKOVÁ KOLEKCIA



S príchodom nových techno-

lÓgií do moderných áut 

sa čoraz viac zabúda 

na základné zásady úspornej 

jazdy. moderné technolÓgie 

a asistenčné systémy vám 

pomáhajú aj v oblasti zni-

žovania spotreby, vždy však 

vieme priložiŤ ruku k dielu 

aj my vodiči. Je to pritom 

jednoduchšie, než si myslíte. 

Stačí dodržiavaŤ pár jedno-

duchých pravidiel. 
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KĽÚČOM JE PLYNULOSŤ
Najdôležitejšou zásadou bezpečnej 
a úspornej jazdy je plynulosť. Ak to do-
volí situácia v premávke, vyhýbajte sa 
prudkému zrýchľovaniu a zbytočnému 
brzdeniu. Myslite o dva kroky dopredu 
a včas zložte nohu z plynu.
Blížite sa k semaforu a tušíte, že zelenú 
už nestihnete? Rada je jednoduchá, po-
voľte „plynový“ pedál a nechajte auto 
„dorolovať“ k semaforu. Budete tam 
síce neskôr ako auto vo vedľajšom pru-
hu, ale to nevadí, zelená sa vám predsa 
rozsvieti obom súčasne.

BRZDITE MOTOROM
Pri jazde z kopca využívajte brzdný úči-
nok motora. Moderné motory sú na to 
prispôsobené a nevadí im ani brzdenie 
vo vyšších otáčkach. Pomocou sústa-
vy senzorov navyše dokážu tento stav 

a ušetriť

4
spoľahlivo analyzovať a prispôsobiť 
mu režim svojho správania. Brzdením 
motorom šetríte nielen palivo (motor 
dokáže nad hranicou určitých otáčok 
úplne odstaviť prívod paliva k vstreko-
vačom), ale aj prevádzkové brzdy.

NEBOJTE SA NEUTRÁLU
Pri zjazde z mierneho kopca je aj po-
čas rýchlejšej jazdy vhodné vyradiť do 
neutrálu. Riadiaca jednotka motora 
pritom automaticky zvýši voľnobežné 
otáčky a za každých okolností zabez-
pečí dostatok energie pre posilňovače 
bŕzd či riadenia. Vyradením do neutrálu 
dokážete v určitých momentoch lep-
šie využiť kinetiku rozbehnutého auta. 
Skrátka energiu potrebnú na rozjazd 
či výjazd auta na kopec, ktorú ste už 
raz zaplatili palivom, takto využijete 
efektívnejšie. Brzdiť motorom sa oplatí 
v momente, keď začne auto pri zjaz-
de nechcene zrýchľovať a vy by ste na 
jeho opätovné spomalenie museli po-
užiť prevádzkové brzdy.

STOP-ŠTART SYSTÉM POMÁHA
Pri dlhom státí na križovatke dokáže 
systém stop-štart krátkodobým vyp-
nutím motora skutočne šetriť pali-
vo. Vývoj tejto technológie so sebou 
priniesol nielen vyššiu kvalitu ložísk 
a účinnejšie mazanie neustále sa za-
stavujúceho a rozbiehajúceho sa mo-
tora, ale i zníženie štartovacích dávok 
paliva. Dnešné systémy sú preto efek-
tívne aj pri kratších zastaveniach než 
v nedávnej minulosti. Uprostred upcha-
tého mesta systém nevypínajte a dajte 
mu šancu robiť to, na čo bol navrhnutý.

POZOR NA AERODYNAMIKU
Dobre si premyslite, aké príslušenstvo 
budete voziť celý rok. Týka sa to najmä 

strešných nosičov a prepravných bo-
xov. Ak ich nevyužívate, nevozte ich. Pri 
aerodynamike súčasných áut totiž ne-
spôsobujú len akustický hluk (typické 
pískanie vetra), ale aj nepriaznivé tur-
bulencie vzduchu zvyšujúce aerodyna-
mický odpor auta, a tým aj jeho reálnu 
spotrebu. 

NEVOZTE ZBYTOČNOSTI V KUFRI
Ruku na srdce, skutočne potrebujete 
všetko, čo so sebou celý rok vozíte? 
Každý kilogram navyše zvyšuje pri roz-
jazde nároky na výkon, spojku aj spo-
trebu auta.

ŠETRITE ELEKTRICKÚ ENERGIU
Včas vypínajte nepotrebné spotrebiče. 
Zbytočne aktivované vyhrievanie seda-
diel či zadného okna (ak je už rozmra-
zené) zaťažuje alternátor, ktorý kladie 
motoru väčší odpor a zvyšuje spotrebu 
auta. Systém inteligentného dobíjania 
akumulátora navyše presne identifi -
kuje, koľko energie z akumulátora ste 
spotrebovali a počas jazdy sa energiu 
snaží čo najskôr doplniť prostredníc-
tvom výkonného alternátora.

PRED AKTIVÁCIOU KLIMATIZÁ-
CIE VYVETRAJTE KABÍNU
Ak nastúpite do auta dlhodobo odsta-
veného na rozpálenom slnku, snažte 
sa pred jazdou klimatizácii uľaviť tým, 
že horúci vzduch vyvetráte pomocou 
okien. Ochladenie na želanú teplotu tak 
bude nielen rýchlejšie, ale aj energetic-
ky výhodnejšie.

VČAS PREZUJTE NA LETNÉ 
PNEUMATIKY
Pozor aj na zvýšené jazdné odpory 
dané používaním zimných pneumatík. 
Ich vyššia priľnavosť na premrznutých 
povrchoch je pri stúpajúcich vonkajších 
teplotách vykúpená zvyšujúcim sa va-
livým odporom. Zimné pneumatiky na 
teplom asfalte navyše predlžujú brzdnú 
dráhu vášho auta.

 TANKUJTE LEN DO VYPNUTIA 
TANKOVACEJ PIŠTOLE
Nikdy počas tankovania na čerpacej 
stanici nedotláčajte plnú nádrž na viac 
„cvaknutí“ tankovacej pištole. Nielenže 
sa palivo v nádrži neskôr zohreje, zväčší 
svoj objem a časť z neho môže reálne 
vytiecť, ale môže spôsobiť zaplavenie 
uhlíkového fi ltra slúžiaceho na čistenie 
výparov z nádrže. Ak sa tak stane, môže 
sa vám rozsvietiť varovná kontrolka na 
prístrojovom štíte a vám neostane nič 
iné, ako navštíviť odborný servis.

ÚTOK 
na vaše emócie
ZAŽIJETE OKAMŽITE PO NA-
SADNUTÍ DO NOVÉHO SUZUKI 
SWIFT SPORT. Nový Swift Sport 
stavil na kvalitný podvozok, 
odľahčenie, ale najmä na vý-
konný turbomotor. Po prvýkrát 
priniesol motor prepĺňaný tur-
bodúchadlom do kategórie hot-
-hatchov za dostupnú cenu. Po-
darilo sa mu oživiť myšlienku malých 
športových hatchbackov a do bodky ju naplniť. 

na vaše emócie
ZAŽIJETE OKAMŽITE PO NA-
SADNUTÍ DO NOVÉHO SUZUKI 

 Nový Swift Sport 
stavil na kvalitný podvozok, 
odľahčenie, ale najmä na vý-
konný turbomotor. Po prvýkrát 
priniesol motor prepĺňaný tur-
bodúchadlom do kategórie hot-
-hatchov za dostupnú cenu. Po-
darilo sa mu oživiť myšlienku malých 
športových hatchbackov a do bodky ju naplniť. 

PRIPRAVTE SA 
na dobrodružstvo
SX4 S-CROSS JE MIMORIADNE ÚSPEŠNÝM SUV NAŠEJ ZNAČKY.
Je väčší než súrodenecká Vitara, boduje svalnatejším výzorom a silnými 
turbomotormi. Tento rodený prieskumník si vás získa plnokrvným výko-
nom a nezameniteľným štýlom SUV. 

PRIPRAVTE SA 

IKONA 
je späť
NOVÁ GENERÁCIA SUZUKI SWIFT NADVÄZUJE 
NA KLASICKÉ DNA OBOCH PREDOŠLÝCH MO-
DELOV. Šikovne kombinuje nový dizajn s ex-
trémne nízkou hmotnosťou a pokročilými bez-
pečnostnými technológiami. Môže sa  pochváliť 
európskym štýlom, športovým, a pritom funk-
čným interiérom, agilnými jazdnými vlastnosťami 
a vysokou úrovňou bezpečnosti. 

Okrem spoľahlivých a zábavných áut ponú-
kame aj atraktívne služby. 3+7 Easy Way po-
teší každého motoristu, ktorý sa rozhodne 
pre SX4 S-Cross alebo Vitaru. Automaticky 
získa tri roky záruky a sedem rokov poiste-
nia na motor BoosterJet a prevodovku.

MALÝ 
multitalent
IGNIS POTVRDZUJE, ŽE MALÝM AUTÁM ROZUMIEME A VIE-
ME, AKO ICH STAVAŤ. Vrátil sa po 8-ročnej pauze mladší 
a sviežejší. Nielen v exteriéri, ale najmä v interiéri. 
Asi najviac však prekvapil pohonom 4x4. Disponuje automa-
tickým systémom AllGrip Auto, ktorý je podporený neoceni-
teľným asistentom pre zjazd z kopca. Čím Ignis neprekvapil, 
je cena – ako vždy vynikajúca.

Každý model Suzuki je origi-

nálny svojím spÔsobom. Má 

svoj vlastný nezameniteľný 

charakter. záleží len na vás, 

či vám viac sedí športovec, 

dobrodruh alebo kompaktný 

multitalent.
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Extravagantný dizajn novej Katany ne-
musí každému ulahodiť, ale hlavne tých 
skôr narodených priaznivcov značky ur-
čite poteší, že jej predná časť dokonale 
kopíruje ostro rezané línie legendár-
neho modelu GSX 1100S Katana, ktorý 
Suzuki uviedlo na trh v roku 1981. Jeho 
nadčasový dizajn je charakteristický 
kontrastom bočných panelov obopí-
najúcich plytkú nádrž a opticky odľah-
čenou zadnou časťou. Perfektne vyzerá 
aj odstupňované sedadlo. Novinka chce 
osloviť priaznivcov značky množstvom 
moderných prvkov, ako je zadný blatník 
uchytený na kyvnej vidlici alebo osvet-
lenie kompletne vybavené LED diódami. 
Pohon má na starosti radový štvorvalec 
prebraný z ďalšej ikony GSX-R1000 K5, 
ktorá mala povesť najlepšieho superbi-
ku značky. Oproti originálu vyrábanému 
v rokoch 2005 až 2008 dostal motor 
ľahšie piesty, iný profi l vačiek, novú 

PREDSTAVENIE :  SUZUKI KATANA

KATANA

Dlho sme čakali, kedy 

Suzuki reinkarnuje svoj 

športový model GSX 1100S 

Katana a konečne je to tu. 

Horúca novinka, ktorá 

okrem názvu preberá aj 

ikonický dizajn svojej 

predchodkyne, sa mÔže 

pochváliŤ rovnako 

precíznym remeselným 

spracovaním 

ako legendárny samurajský 

meč, ktorého meno nesie.

povrchovú úpravu valcov, no hlavne 
moderné vstrekovanie spolupracujúce 
so systémom SDTV. Ten využíva dve 
škrtiace klapky v každom nasávacom 
hrdle, pričom prvá sa natáča plyno-
vým lankom, ale druhú ovláda servo-
motor, čo prispieva k hladkej odozve 
na pridanie plynu. Výfukové potrubie 
s usporiadaním 4-2-1 je ukončené 
krátkou koncovkou. Osvedčená po-
honná jednotka je podobne ako pri 
naháčovi GSX-S1000 vyladená na 
150 koní. Jej veľkou prednosťou je li-
neárny nástup krútiaceho momentu 
s veľmi stredným pásmom otáčok. 
Nielen motor, ale aj podvozok je hodný 
legendárneho mena Katana. Suzuki sta-
vilo na chrbticový rám z hliníkovej zliati-
ny s kývačkou, prebranou z predchádza-
júcej generácie superbiku GSX-R1000. 
Obrátená teleskopická vidlica KYB 
s priemerom klzákov 43 mm je spolu 
so zadnou centrálnou jednotkou 
plne nastaviteľná v širokom rozsa-
hu. Bezpečné zastavenie má na sta-
rosti dvojica štvorpiestikových str-
meňov Brembo, ktoré sa dokážu 
s chuťou zahryznúť do kotúčov 
Fujico priemeru 310 mm. Dobre vy-
ladená jednotka ABS značky Bosch 
má pritom hmotnosť iba 650 g.
V elektronickej výbave nechýba troj-
stupňová kontrola trakcie či jedno-
duché štartovanie Easy Start. 
Hlavne menej skúsení jazdci ocenia 
systém Low RPM Assist, ktorý im 
uľahčí rozbiehanie i prejazdy pre-
plnenými ulicami miest. Na pomery 
športového naháča celkom pohodl-
ný posed uľahčí každodenné využi-
tie motocykla. Najviac zábavy s novou 
Katanou si však užijete na cestách pl-
ných zákrut, kde môžu naplno vyniknúť 
všetky jej prednosti.

P R Í B E H
legendy

Novému modelovému radu Suzuki, ne-
súcemu slávne meno samurajského 
meča, sa začiatkom 80. rokov podari-
lo udať nový smer v dizajne. Zatiaľ čo 
väčšina cestných motocyklov najväč-
ších výrobcov sa v tom čase podobala 
ako vajce vajcu, Katana sa vymykala zo 
zabehnutých koľají. Ako sa neskôr uká-
zalo, toto riskantné rozhodnutie sa jej 
vyplatilo. 
Bolo to prvýkrát, čo japonský výrobca 
zadal návrh prototypu úplne nových 
tvarov nemeckej fi rme Target De-
sign. Etsuo Yokouchi síce zodpovedal 
za celý projekt, ale dizajn bol dielom 
nemeckých technikov na čele s Han-
som Muthom. Finálne tvary boli dola-
dené v aerodynamickom tuneli. Nový 
model GSX 1100S Katana bol verej-
nosti prvýkrát predstavený na jeseň 

veľa priaznivcov. Ich pozitívne ohlasy 
dali zelenú sériovej výrobe. Ešte pred-
tým sa však urobili menšie úpravy. Nad 
hranatým refl ektorom pribudol malý 
ochranný štít zakrývajúci prístrojovku. 
Zmenil sa aj tvar sedadla a jednu kon-
covku výfuku nahradili dlhé rovné tlmiče 
na obidvoch stranách. Sériová výroba 
sa rozbehla už v prvej polovici roku 
1981. Katana nielen dobre vyzerala, 
ale aj dobre a rýchlo jazdila. Poháňal ju 
motor z modelu GSX 1100E s výkonom 
111 k, pričom pohotovostná hmot-
nosť bola iba 232 kg. S maximálkou 
237 km/h sa radila medzi najrýchlejšie 
sériové stroje tej doby. Predajné úspe-
chy presvedčili Suzuki, aby urýchlene 
rozšírilo ponuku o ďalšie modely. Ešte 
v tom istom roku uviedlo na trh mo-
del GSX 750S Katana, ktorý sa od 1 100 
líšil jednofarebným sedadlom. Menšia 
sestra GS 650G Katana nemala také 
radikálne tvary, ale aj ona znamena-
la posun v dizajne motocyklov. V roku 
1984 prišiel na trh nový model GSX 
750S Katana, ktorý nezostal nič dlžný 

svojmu menu. Na prvý pohľad sa zdalo, 
že aerodynamicky tvarovaná kapotáž 
nemá refl ektor. Hranaté svetlo sa však 
vyklápalo pomocou servomotora. 
Katana vošla do histórie ako čistokrv-
ný športový motocykel s extravagant-

ným dizajnom. Jeho fi nálna edícia bola 
vyrobená v roku 2000 pre domáci trh 
v počte 1 100 kusov. V Suzuki veria, 
že to bolo dobré rozhodnutie zobrať 
ako vzor pre svoju novú Katanu legen-
dárny model z roku 1981. 

Suzuki ku Katane ponúka pestrú škálu 
originálneho príslušenstva, s ktorým 
ešte viac vynikne originálny dizajn. 
Kombinácia šedej metalízy s matne 
čiernou a červenými doplnkami vyzerá 
neodolateľne.

Te
ch

ni
ck

é 
úd

aj
e:

 S
uz

uk
i K

AT
AN

A

MOTOR
Typ motora: kvapalinou chladený štvortaktný radový štvorvalec, rozvod DOHC, 4 ventily na valec.
Zdvihový objem: 999 cm3. Vŕtanie x zdvih: 73,4 x 59 mm. 
Kompresný pomer: 12,2:1, Maximálny výkon: 110 kW (150 k) pri 10 000 ot./min.
Najväčší krútiaci moment: 108 Nm pri 9 500 ot./min. 
Príprava zmesi: elektronické vstrekovanie paliva so systémom SDTV, priemer 44 mm.
Štartér: elektrický, Prevodovka: šesťstupňová. 
Spojka: viaclamelová v olejovej náplni, antihoppingová. Sekundárny prevod: reťaz.

PODVOZOK
Rám: dvojitý chrbticový z hliníkovej zliatiny. 
Odpruženie vpredu: plne nastaviteľná upside-down vidlica KYB priemer 43 mm, zdvih 120 mm.
Odpruženie vzadu: plne nastaviteľná centrálna jednotka, zdvih 68 mm. 
Brzdy vpredu: dvojitá kotúčová s priemerom 310 mm, radiálne štvorpiestikové strmene Brembo, 
ABS, Brzdy vzadu: kotúčová s priemerom 220 mm, jednopiestikový strmeň, ABS.
Kolesá: zliatinové, šesťlúčové. Pneumatiky vpredu: 120/70-17. Pneumatiky vzadu: 190/50-17.

ROZMERY
Rázvor: 1 460 mm. Výška sedadla: 825 mm.
Objem palivovej nádrže: 12 l. Pohotovostná hmotnosť: 215 kg.

Cena
11 990 €

roku 1980 na výstave IFMA v Kolíne nad 
Rýnom. Netradičná koncepcia celého 
motocykla s extravagantne tvarova-
nou prednou časťou a dvojfarebným 
sedadlom prilákala do stánku Suzuki 

Katana.
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Od karibsky impozantných prírodných 
scenérií Sardínie vás delia sotva dve 
hodiny letu z Viedne. Alebo máte chuť 
prevetrať vaše Suzuki? Vďaka dobrému 
trajektovému spojeniu medzi prístav-
mi kontinentálneho Talianska a jeho 
druhého najväčšieho ostrova si výlet 
užijete aj za volantom. Máte sa na čo 
tešiť, mierite do raja, ktorý ponúka 
oveľa viac než relax pod slnečníkom. 
Sardínia skrýva kľúč k dlhovekosti 
a niektoré zdroje o nej dokonca hovo-
ria ako o pozostatkoch bájnej Atlantídy. 
Po niekoľkých dňoch dýchania sardín-
skeho vzduchu a sŕkania tamojšieho 
vína vás vôbec neprekvapí, keď okolo 
seba uvidíte storočných pastierov oviec 
s vitalitou tridsiatnikov. 

S TA R Í  A
V E Č N E  J A R Í
Sardínčania 
Vedci sa už roky snažia rozlúštiť tajom-
stvo dlhovekosti Sardínčanov. Ostrovu 
patrí úctyhodné európske prvenstvo – 
je na ňom najvyšší pomer storočných 
obyvateľov, vyšší nájdete jedine v Ja-
ponsku. Najpravdepodobnejšie vysvet-
lenie, pokiaľ sa teda neprikláňate ku 
konšpiračnej teórii o dedičstve Atlan-
tídy, spočíva v synergickom efekte via-
cerých faktorov. Ostrov má 135 slneč-
ných dní v roku a celoročne príjemnú 
klímu, takže miestni trávia väčšiu časť 
dňa na čerstvom vzduchu. Stravujú sa 
podľa princípov stredomorskej diéty, 
kde sa nešetrí olivovým olejom, čer-
stvým ovocím a zeleninou, domácim 
chlebom, syrom, kvalitným mäsom 
a ešte kvalitnejším vínom. Skôr naro-
dené generácie nepoznajú význam slo-
va polotovar a používajú len minimum 
chemických liekov. Na Sardínii nenáj-
dete domovy dôchodcov – k najstarším 
členom rodiny prechovávajú Sardínča-
nia zvýšenú úctu a pri plánovaní osláv 
im vždy prináleží miesto za vrchstolom. 

P R Í R O D N É 
krásy 
Pri potulkách úzkymi uličkami sardín-
skych dediniek je ľahké nechať doma 
európsky výkonnostný režim, nabeh-
núť na ostrovné tempo a pripomenúť 

- VITAJTE V EURÓPSKOM
KARIBIKU 

Ak túžite po oddychu 

a prímorských plážach, 

kde hrá voda azda všetkými 

odtieŇmi modrej, nemusíte 

letieŤ cez pol sveta. 

si, že život nie je iba o pachtení sa od 
jed ného cieľa k ďalšiemu, ale o vzác-
nych, zdanlivo nedynamických momen-
toch – keď sa len tak kocháte krásami 
okolo seba. Na Sardínii o ne skutočne 
nie je núdza. Ktoroukoľvek z ciest sa 
vyberiete, budete uchvátení „architek-
tonickou bázou“ ostrova. Má prevažne 
hornatý povrch a keď sa do skalnatých 
útvarov oprie zapadajúce slnko, bude-
te si pripadať ako uprostred fi lmových 
kulís. Zvláštny pôvab má Sardínia pre 
jaskyniarov a horolezcov. Milovníkom 
hĺbok dávame do pozornosti dve adre-
sy: Grotta di Nettuno (Neptúnova jas-
kyňa) a Grotta di Blu Merino (Jaskyňa 
morských volov), fanúšikovia útesov si 
zas môžu vybrať spomedzi 6 000 špor-
tových lezeckých trás.
Ak plánujete presuny autom, odporú-
čame zapracovať do rozvrhu značnú 
časovú rezervu pre pauzy na fotenie 
scénických výhľadov a keď už sme pri 
tom, investujte aj do väčšej pamäťovej 
karty – na zachytenie všetkej sardínskej 
rôznorodosti ju budete potrebovať. 
Pobrežie Sardínie je dlhé viac ako 
1 800 km a môžeme vás potešiť in-
formáciou, že všetky pláže sú verejné. 
„Zlou“ správou je, že budete mať prob-
lém vybrať si, na ktorej ostanete! Kaž-
dá si vás podmaní po svojom, takže sa 
vám ani nebude chcieť presúvať ďalej, 
no keď sa prekonáte, môžeme vám ga-
rantovať, že naďabíte na ešte krajšiu. 

P O V I N N É
Z A S TÁV K Y
plážových turistov
Poetto – najdlhšia pláž na ostrove je 
ideálna pre surfi stov, Spiagga Rosa – 
zátišie na ostrovčeku Budelli disponuje 
rázovitým ružovkastým pieskom, Cala 
Brandinchi – prezývka „Sardínske Ta-
hiti“ je pozvánkou samou osebe, Cala 

 Grotta di Nettuno (Neptúnova jaskyňa)

CESTOPIS ‒ SARDÍNIA
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Luna – „Mesačná zátoka“ vám dá vďa-
ka pieskovo-kamienkovému podkladu 
skvelú masáž nôh, zvábi vás morskými 
jaskyňami a vôňou divo rastúcich aro-
matických kvetín, Porto Giunco – z ob-
ľúbeného stanovišťa amatérskych orni-
tológov môžete pozorovať plameniaky 
v ich prirodzenom prostredí, Scoglio di 
Peppino – meno dostala podľa skalna-
tého útvaru v tvare korytnačky a pobyt 
si užijú najmä rodičia, ktorí ocenia po-
zvoľný prístup do mora pre bezpečné 
kúpanie s menšími deťmi. 

Počítajte s tým, že prístup k sardínskym 
plážam vyžaduje trpezlivosť pri manév-
rovaní po prašných cestách a občas aj 
menší turistický pochod, kým sa pome-
dzi skalnaté zrázy dostanete na pobre-
žie. No len čo medzi stromami prvý raz 
zasvieti fliačik jagavej tyrkysovej, po-
viete si, že za tú výpravu to rozhodne 
stálo. Na plážach platí prísny zákaz faj-
čiť pre zvýšené riziko lesných požiarov 
a ak sa chystáte navštíviť Sardíniu na 
sklonku leta, rátajte s občasnými pies-
kovými búrkami v dôsledku mistrálu. 

STREDOMORSKÝ 
Stonehenge 
Najpozoruhodnejšou spomedzi sardín-
skych historických pamiatok je svetový 
unikát – sieť zhruba 7 000 skalnatých 
opevnení tiahnuca sa naprieč celým 
ostrovom. Volajú sa Nuraghi a ich pô-
vod sa datuje až do doby bronzovej.  
Ak si ich chcete užiť v celej kráse, vy-
berte sa na výlet do Su Nuraxi di Ba-

Porto Giunco 

Su Nuraxi di Barumini

Stredoveké mesto Castelsardo

H O DY 
pod holým nebom

Mysleli ste si, že so svojou slabosťou 
na pizzu a cestoviny ste odborníkom 
na taliansku kuchyňu? Jeden výlet  
na Sardíniu vás vyvedie z omylu. Len 
receptov na domáci chlieb tu nájdete 
viac ako štyri stovky! Ostrovná kuchy-

ňa je podľa vedcov jedným z hlavných 
dôvodov dlhovekosti miestnych obyva-
teľov, preto si v našom cestopise za-
slúži samostatnú kapitolu. Podobne ako  
v celom Taliansku, jedeniu prikladajú 
Sardínčania veľkú dôležitosť. Večerať 
sa začína dlho po zotmení a od stola sa 
odchádza neraz až po polnoci. Rozum-
ná veľkosť porcií a dobré kombinovanie 
chodov našťastie zaručujú sýtosť bez 
pocitu ťažoby na žalúdku. Sardínsku 
gastronómiu v minulosti preslávil naj-
mä červivý syr Casu marsu, ktorý však 
pre hygienické normy Európskej únie  
v predaji už nenájdete. Ostaňme teda 
pri menej extrémnych zážitkoch pre 
chuťové poháriky. 
Obľúbenou špecialitou sú takzvané cu-
lurgionis – domáce cestoviny najčas-
tejšie plnené zemiakmi, dvomi druhmi 
syra, mätou a štipkou papriky. Pre svoj 
dekorovaný tvar sú pastvou aj pre oči. 
Túžbu po sladkom uspokojí tradičný de-
zert seada – fritovaná knedlička plne-
ná syrom, citrónovou kôrou a olivovým 
olejom. Podáva sa zaliata riedkym sar-
dínskym medom s jemným kvetinovým 
nádychom. 
V reštauráciách, ktoré sú zvyčajne si-
tuované pod holým nebom, si ani ne-
musíte pýtať menu. Ak chcete zažiť 
ozajstnú chuť Sardínie, poproste šéfku-
chára, nech vám nakomponuje „z kaž-
dého rožku trošku“ a hoci pri polovici 
pokrmov nebudete tušiť, čo vkladáte 
do úst, znamenitá chuť prekoná strach 
z neznámeho. Každá dobrá reštaurácia 
má vlastné vinice, veď sardínske vína 
patria k najvyhľadávanejším v Európe. 
Obľúbeným dovolenkovým suvení-
rom je fľaša mirta. Vždy keď si dáte 
za kalíštek likéru z bobúľ kríka myrty, 
znova sa v myšlienkach prenesiete na  
„isola dei centenari“, ostrov storoč-
ných a šťastných. 

rumini, náleziska s pečaťou Svetového 
dedičstva Unesco. Pri prechádzke po-
medzi ruiny a vežičky megalitických 
útvarov vás ovanie duch času, budete 
totiž kráčať po chodbách 3 500 ro-
kov starej stavby, ktorej presný účel 
je opradený tajomstvom rovnako ako 
mená staviteľov. 

Porto Cervo

Civilizácia, ktorá položila kamene nu-
raghov, po sebe okrem tejto kamennej 
hádanky nezanechala prakticky žiadne 
ďalšie stopy. 

V. I . P. 
salón Sardínie 
Severom ostrova sa tiahne 20-kilo-
metrový pobrežný pás Costa Smeral-
da (Smaragdové pobrežie) so svojou 
hlavnou tepnou, prístavným stredis-
kom Porto Cervo. Hoci má menej ako  
500 obyvateľov, celoročne sa to tu hem-
ží svetovou smotánkou od popredných 
politických vodcov po hollywoodske ce-
lebrity A-kategórie. Ak nepatríte k hor-
nému 1 % populácie, toto miesto vám 
dáva príležitosť nahliadnuť do svojsky 
príťažlivého sveta, kde sa majitelia jácht 
pretekajú, čia loď má viac poschodí  
a kde sa ceny realít šplhajú na závrat-
ných 300 000 eur za štvorcový meter. 
Nenechajte sa oklamať klímou prí-
morského letoviska, do Porto Cervo sa  
v plážových outfitoch nechodí a tamoj-
šia promenáda má svojou atmosférou 
bližšie skôr k prestížnemu prehliadko-
vému mólu. Tento dojem dotvárajú aj 
večne striehnuci bulvárni fotografi, ktorí 
nikdy nemusia dlho čakať na exkluzívny 
úlovok. Obzvlášť ak sa zdržujú v blíz-
kosti hotela Cala di Volpe, ktorý figuruje  
v top desiatke najdrahších hotelov sveta. 
Nakrúcala sa tu bondovka Špión, ktorý 
ma miloval, a agent 007 by v hotelovom 
bare iste nemal ťažkosti získať svoje 
martini presne tak, ako si praje. Špičko-
vý servis však prichádza s adekvátnou 
cenovkou. Jedna noc v prezidentskom 
apartmáne stojí okolo 29 000 eur. 

SARDÍNSKU 
GASTRONÓMIU 
V MINULOSTI 
PRESLÁVIL 

NAJMÄ ČERVIVÝ 
SYR CASU 
MARSU

CESTOPIS ‒ SARDÍNIA



Remienok z ušľachtilej ocele, priemer 
495 mm, vodotesnosť do 1 ATM.

HODINKY KATANA
Remienok z ušľachtilej ocele, priemer Remienok z ušľachtilej ocele, priemer 

495 mm, vodotesnosť do 1 ATM.

HODINKY KATANA

Kovový model v mierke 1:12.

MODEL GSX-1100S

Gumený, rozmery 5,5 x 3 cm.

PRÍVESOK NA KĽÚČE 
GSX-S1000S

Veľkosť XS ‒ XXL, made by ARAI.

PRILBA

V rôznych veľkostiach.

NÁLEPKY

Veľkosť S ‒ 3XL, 80 % bavlna, 
20 % polyester.

MIKINA

Veľkosť S ‒ XXL, 65 % bavlna, 
35 % polyester.

TRIČKOTRIČKOTRIČKOTRIČKO
Veľkosť S ‒ XXL, 65 % bavlna, 

Veľkosť XS ‒ XXL, made by ARAI.

PRILBA
S krabičkou z paulovniového

dreva, rozmery 4,9 x 8 x 4,9 cm.

KRIŠTÁĽOVÝ MODEL
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KATANA KOLEKCIA
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S REKORDNOU
účasťou

V dňoch 14. – 17. marca sa v bratislav-
skej Inchebe už tradične konala mar-
cová výstava Motocykel a Boat Show, 
tentoraz s rekordnou účasťou. Výstavu 
si prišlo pozrieť 58 086 fanúšikov mo-
tocyklov a lodí. 
Na ploche 22 000 m2 sa prezentovalo 
142 vystavovateľov z 10 krajín a náv-
števníci tu mohli okrem lodí a všetkých 
motoristických značiek predávaných 
na Slovensku nájsť aj bohatú ponuku 
doplnkového sortimentu pre pohodlnú 
a bezpečnú jazdu.

MOTOSALÓN 2019MOTOSALÓN 2019MOTOSALÓN 2019

NECHÝBALO 
Suzuki
Fanúšikov značky Suzuki sme vítali 
na ploche 350 m2. Hlavným lákadlom 
bo l nový model Katana, ktorý sa do-
stane do predaja v priebehu júna 2019. 
Záujemcovia si okrem tohto modelu 
mali možnosť pozrieť aj ďalšie naše 
stálice z kategórií Street, Sport Enduro
či Motocross.

VÍŤAZNÁ
Katana
Každoročnou súčasťou výstavy Mo-
tocykel je aj odovzdávanie ocenenia 
Motocykel roka. Zdá sa, že nový model 
Katana zaujal nielen návštevníkov, ale 
aj odbornú porotu a z vyhlásenia vý-
sledkov sme si odniesli cenu v kategórii 
Street Sport.

ZAUJALI AJ 
naše hostesky
Novinkou tohto ročníka bola súťaž Miss 
motocykel. Spomedzi všetkých krás-
nych dám reprezentujúcich vystavujúce 
značky sa na prvom mieste umiestnila 
práve naša hosteska Rebeka. V našom 
stánku sa tak návštevníci mali naozaj 
na čo pozerať.

FOTOREPORTÁŽ ‒ MOTOSALÓN 2019

FOTO: MICHAL TVRDÝ - MTV STUDIO

Každoročnou súčasťou výstavy Mo-
tocykel je aj odovzdávanie ocenenia 
Motocykel roka. Zdá sa, že nový model 
Katana zaujal nielen návštevníkov, ale 
aj odbornú porotu a z vyhlásenia vý-
sledkov sme si odniesli cenu v kategórii 

FOTO: MICHAL TVRDÝ - MTV STUDIO
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S PREDAJCOM

Ako dlho sa venujete predaju značky 
Suzuki a prečo ste sa rozhodli práve 
pre túto značku?
Naša fi rma Auto Zobor, s.r.o., Nitra bola 
založená v decembri 2015. Bol to priro-
dzený vývoj, nakoľko som pretavil svoje 
8-ročné skúsenosti predajcu tejto znač-
ky a založil som svoju vlastnú fi rmu. 
Za skoro 3,5-ročné obdobie fungovania 
sa ukázalo, že tento krok bol správny, 
do dnešného dňa sme predali 1 040 vozi-
diel a získali obrovské množstvo spokoj-
ných zákazníkov.

Aké sú vaše osobné skúsenosti 
s autami Suzuki?
Moje skúsenosti so značkou Suzuki sú 
za tých 11 rokov tie najpozitívnejšie. Nik-
dy sme nemali núdzu o zákazníkov, ktorí 
na vozidlách Suzuki oceňujú primeranú 
cenu, vysokú kvalitu, nízke prevádzkové 
náklady a hlavne zaujímavý dizajn.

ROZHOVOR ‒ S PREDAJCOM

Aké služby ponúkate zákazníkom?
Keďže nám záleží na spokojnosti zákaz-
níkov a budovaní dobrého mena, veľký 
dôraz kladieme na profesionalitu, či už 
v oblasti predajných alebo servisných slu-
žieb. Snažíme sa zákazníkom poskytnúť 
kompletné služby, či už ide o fi nancova-
nie, poistenie, prihlásenie vozidla, výkup 
starého vozidla, záručný a pozáručný 
servis, riešenie poistných udalostí, služby 
pneuservisu atď.

Ktorý model sa vám predáva najlepšie 
a prečo?
Od samého začiatku je najlepšie predáva-
ným modelom Vitara, o svojich kvalitách 
presvedčila najväčší počet zákazníkov. 
Na celkovom počte predaných vozidiel sa 
podieľa 56 %. Snúbi sa v nej atraktívny 
dizajn, dobrá cena a vysoká spoľahlivosť. 

Aké výhody získa zákazník kúpou auta 
práve u vás?
Väčšina našich zamestnancov pracuje 
s touto značkou už viac ako 10 rokov a sú 
jej oddaní. Naši mechanici sa na súťažiach 
umiestňujú na popredných miestach. Sna-
žíme sa, aby sa zákazníci u nás cítili prí-
jemne nielen pri kúpe vozidla, ale aj počas 
servisných prehliadok. 
Ide o množstvo maličkostí, ktoré pomáhajú 
vytvárať príjemnú atmosféru, aby sa zákaz-
níci ku nám radi vracali i po uplynutí zá-
ruky a odporúčali nás aj svojim známym. To 
považujeme za najlepšiu a najefektívnejšiu 
reklamu. A to sa nám, myslím, darí.

Prečo sa zákazníci podľa vášho 
názoru rozhodujú práve pre Suzuki?
To, čo som spomínal pri Vitare, platí v ne-
malej miere aj pri ostatných modeloch. 
Či už ide o S-Cross, Ignis alebo Swift, 
všetky sa stali veľmi obľúbenými hlavne 

vďaka tradícii, doterajším dobrým skú-
senostiam, odporúčaniam a v neposled-
nom rade primeranej cene. Každé z nich 
si našlo miesto medzi rôznymi vekovými 
kategóriami.

Ako sú vnímané autá Suzuki v Nitre?
O našej obľúbenosti v Nitre a okolí svedčí 
trhový podiel, kde sme sa za minulý rok 
umiestnili na 3. mieste. Keďže v značke 
Suzuki je fl eetový predaj zastúpený mi-
nimálne, pokladáme to v konkurencii 
všetkých značiek, ktoré sa tu predávajú, 
za veľmi dobrý výsledok. Medzi našimi 
zákazníkmi sú väčšinou zastúpení jed-
notlivci, ktorých si postupne získavame. 
Veľa rodín je značke verných a kupujú 
si druhé, tretie vozidlo. Toto pokladáme 
za najväčšie ocenenie našej práce.

Aké argumenty v prospech značky 
máte pre nerozhodných zákazníkov?
U každého iné. Podľa toho, čo porovná-
va. Tie argumenty som postupne spo-
menul: výhodný pomer medzi cenou 
a výbavou, podporený vysokou kvalitou, 
spoľahlivosťou a nízkymi prevádzkovými 
nákladmi, najnovšie predĺženou zárukou 
3+7 rokov.

Ktorý model z portfólia značky Suzuki 
doposiaľ najlepšie sadol práve vám 
a prečo?
Samozrejme, za tie roky som vyskúšal 
všetky modely. Na niektorých oceňujem 
vysoký posed, inokedy 4x4. Momentálne 
jazdím na modeli Swift Sport, je to veľmi 
živé vozidlo, na ktorom si skutočne užívam 
jazdu nielen po meste, ale aj mimo neho.

Medzi najnovšie modely patrí Swif 
Sport, v priebehu minulého roka prešla 
miernym faceliftom aj obľúbená Vitara. 
Ako hodnotíte nové verzie týchto 
modelov z hľadiska ich úspešnosti?
Vozidlo Swift Sport si pomaly hľadá svoj 
okruh zákazníkov, hlavne medzi mladými 
ľuďmi. Nová motorizácia 1,4 s benzíno-
vým turbom a výkonom 140 koní je veľ-
kým lákadlom. Nová Vitara s tým istým 
motorom nadviazala na úspešný predaj 
svojej predchodkyne s atmosférickým 
motorom. Zákazníkov presvedčil aj nový, 
krajší dizajn a program EASY WAY predĺže-
nej záruky 3+7 rokov.

Na slovenský trh by v druhej polovici 
roka mal doraziť aj nový model Jimny. 
Aký predaj mu predpovedáte?
Predbežný záujem o tento model je ob-
rovský, ide o veľmi atraktívny model. Čas 
ukáže, ako sa tento prvotný záujem pre-
taví do reálneho predaja.

Prinášame Vám rozhovor 

s majiteľom spoločnosti 

Auto Zobor, s.r.o., Nitra

– Andrejom Stančíkom 

RODENÝ ŠPORTOVEC

Ku každému modelu SUZUKI získate 3-ročnú záruku a asistenčné služby zdarma. Možnosť predĺženia záruky až na 5 rokov. 
Emisie CO2 94 – 142 g / km, kombinovaná spotreba paliva 4,1 – 6,3 l na 100 km. Ilustračné foto. 

To je nový Swift. Vzbudzuje   chuť sadnúť si za volant a premeniť obyčajnú jazdu na vzrušujúci zážitok. 
Aj vás určite nadchne neprehliadnuteľným dizajnom,  európskym štýlom a športovým výkonom. Dovoľte mu, 
aby naštartoval vaše pozitívne emócie.

Neviazaný a prispôsobivý

www.suzuki.sk 



NOVÁ

BUDE VÁS 
VIAC FUNKCIÍ. VIAC BEZPEČNOSTI.
Nová Vitara je nabitá užitočnými technológiami: Dual Sensor Brake Support (eliminuje kolízie, 
indikuje únavu vodiča, rozpoznáva značky), Blind Spot Monitor (sleduje mŕtvy uhol a Rear Cross 
Traffi  c Alert (kontroluje situáciu za autom). Budú vás baviť aj nové funkcie a osviežený dizajn. 
Navyše teraz získate 10 rokov výhod s programom Easy Way.
Program Easy Way sa vzťahuje na motor a prevodovku. Zahŕňa 3 roky záruky a 7 rokov poistenia na oba komponenty. Podrobnejšie informácie 
získate na www.suzuki.sk. Emisie CO2 131 – 143 g/km, kombinovaná spotreba paliva 5,8 – 6,3 l na 100 km. Ilustračné foto.


