NUMA BOA,
VAI DE SUZUKI.

O Suzuki Jimny é um genuíno off-road, um 4x4 de personalidade. Ele é valente, companheiro de grandes
aventuras e pronto para qualquer desafio. O SUV compacto tem tração 4x4 com reduzida e sistema de
construção de carroceria sobre chassi, que garante robustez e resistência, oferecendo durabilidade e
longevidade. Além de encarar a vida outdoor, é parceiro também na cidade e no trabalho. Veja qual modelo
combina mais com seu estilo de vida e divirta-se.

Verde Sertões

Azul Baikal

Vermelho Mônaco

Laranja Fun

Amarelo Rally

Prata Lítio

Branco Alpino

7 opções de cores

O sistema de construção de carroceria
sobre chassi garante robustez e resistência,
oferecendo mais durabilidade e longevidade

Motor de alumínio com comando variável de válvulas (VVT)

Suspensão Trilink, eixo rígido e molas helicoidais
com amortecedores independentes

Tração 4x4 com reduzida.
Permite a mudança de 4x2 para 4x4
a até 100 km/h

Características externas e internas: Ar-condicionado – Bancos de tecido – Banco traseiro bipartido e
rebatível – Desembaçador do vidro traseiro – Direção hidráulica – Entrada de ar no capô – Espelhos
retrovisores elétricos na cor do veículo – Moldura do painel na cor cinza – Para-choques e molduras na
cor grafite – Rack de teto – Sistema de áudio: Sistema multimídia com espelhamento de tela do celular,
MP3 Player, rádio AM/FM e Bluetooth® – Segurança: Airbag duplo – Cintos de segurança de 3 pontos
– Faróis de neblina dianteiros – Lanterna de neblina traseira – Freios ABS: sistema antitravamento –
Sistema Keyless com Immobilizer – Transmissão e tração: Transmissão manual de 5 marchas – Sistema
de tração 4x4 com reduzida – Tração com possibilidade de engate 2WD-4WD a até 100 km/h – Rodas e
pneus: Rodas de liga leve aro 15” – Pneus ATR 205/70 R15 – Raio mínimo de giro: 4,9 m.

Características externas: Engate tipo bola (opcional) – Grade dianteira na cor grafite – Espelhos retrovisores elétricos na
cor grafite – Nova máscara de farol quadrada na cor grafite – Para-choques e molduras na cor grafite – Novos flares com
estilo “quadrado” na parte superior – Rack de teto – Skid plate dianteiro – Snorkel na cor grafite – Side Step – Novos adesivos
laterais “4x4” – Novos shield splashes traseiro e dianteiro – Características internas: Ar-condicionado – Pintura das molduras
do ar-condicionado e frisos verticais do painel na cor do veículo – Novas capas de banco em vinil (revestimento premium)
com bolsos laterais e frontais – Desembaçador do vidro traseiro – Direção hidráulica – Porta-objetos – Volante revestido de
couro – Tapete do assoalho em borracha – Sistema de áudio: Sistema multimídia com espelhamento de tela do celular, MP3
Player, rádio AM/FM e Bluetooth® – Segurança: Airbag duplo – Cintos de segurança de 3 pontos – Faróis de neblina dianteiros
– Freios ABS: sistema antitravamento – Lanterna de neblina traseira – Sistema Keyless com Immobilizer – Transmissão e
tração: Transmissão manual de 5 marchas – Sistema de tração 4x4 com reduzida – Tração com possibilidade de 2WD-4WD a
até 100 km/h – Rodas e pneus: Rodas de liga leve aro 15” – Pneus ATR 205/70 R15 – Raio mínimo de giro: 4,9 m.

MAIS FORÇA E RESISTÊNCIA PARA SUA EMPRESA.

JIMNY 4WORK: O 4X4 IDEAL PARA SUA FROTA!

Nessa aventura off-road
você vai conhecer novos lugares,
curtir o visual das trilhas
e se surpreender
pelo caminho.

Curtiu?

Entre para o mundo da Suzuki e participe!

FICHA TÉCNICA
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TRANSMISSÃO

DIMENSÕES
Comprimento

mm

3.645

Tipo

Largura

mm

1.600

Relações de marcha

Altura

mm

1.705

Entre-eixos

mm

Bitola dianteira

mm

Bitola traseira
Altura livre do solo

Manual, 5 marchas
1ª

4.425

2ª

2.304

2.250

3ª

1.674

1.355

4ª

1.190

mm

1.365

5ª

1.000

mm

200

Ré

5.151

Peso em ordem de marcha

kg

1.090

Carga útil

kg

330

Peso bruto total

kg

1.420

TRANSMISSÃO
Denominação

Caixa de transferência Drive Action 4x4

Capacidade de reboque (sem freio)

kg

350

Características

Possibilidade de engate 2WD – 4WD a até 100 km/h

Capacidade de reboque (com freio)

kg

1.300

Lugares

Redução final

Opções de acoplamento

4WD = tração 4x4
4WD-L = tração 4x4 reduzida

35º

45º

37º

Relações de transferência

Ângulo de rampa

27º

32º

28º

Ângulo de saída

45º

51º

46º

DIREÇÃO
Tipo
Raio mínimo de giro

MOTOR
Disposição e combustível

Longitudinal / Gasolina

Cilindros e cabeçote

Diâmetro x curso

4 em linha / 16 válvulas / VVT
cm3
mm x mm

Taxa de compressão

Torque máximo
Tanque de combustível

1.328
78,0 x 69,5
9.5 : 1

Alimentação
Potência máxima

2WD = tração 4x2 traseira

4

PERFORMANCE
Ângulo de entrada

Cilindrada

4.300

Injeção eletrônica multiponto sequencial
CV @ rpm
kgf.m @ rpm
litros

85,0 @ 6.000
11,2 @ 4.100
40

1.000 (normal) / 2.002 (reduzida)

Esferas recirculantes, com assistência hidráulica
m

4,9

SUSPENSÃO
Dianteira

Eixo rígido, molas helicoidais

Traseira

Eixo rígido, molas helicoidais

FREIOS
Dianteiros

Disco sólido

Traseiros

Tambor

RODAS E PNEUS
Rodas
Pneus

Liga leve aro 15”
205/70 R15

O jeito mais fácil de você ter seu Suzuki.
Consulte ofertas e condições.
Você compra o seu Suzuki 0km e escolhe participar do
Recompra Garantida Suzuki. O programa “Recompra
Garantida Suzuki” consiste na recompra do veículo Suzuki
0km adquirido no momento da adesão ao programa, pelo
valor correspondente a 85% da Tabela Fipe que vigorar no
momento da recompra. *Consulte o regulamento completo
no site www.suzukiveiculos.com.br

Conheça em nossas concessionárias todos os acessórios e
peças disponíveis para tornar seu Suzuki único e com a sua
cara. Você personaliza seu veículo e mantém a garantia e
originalidade.

Seguro original de fábrica. Faça uma cotação e descubra
todas as vantagens pelo telefone 0800 727 2677.

Preço fixo. Peças originais. Mão de obra especializada
e todo cuidado que seu Suzuki merece. Além disso, você
pode agendar sua revisão e sair de casa sabendo quanto vai
pagar. A SZK Revisão Programada garante transparência e
qualidade para você cuidar do seu Suzuki com tranquilidade
e conforto.
Para mais informações ou em caso de dúvidas, consulte a
rede de concessionárias, o SAC 0800 770 3380, o livreto de
bordo e o website www.suzukiveiculos.com.br

Assistência 24 horas em todo território nacional e também
na Argentina, na Bolívia, no Chile, no Paraguai e no Uruguai.
Você pode contar com guincho 24 horas, carro reserva por
48 horas, troca de pneu, táxi e chaveiro emergencial. O SZK
Assistance é válido durante o primeiro ano de uso de seu
veículo e você poderá renová-lo.

No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.

Suzuki usa e recomenda lubrificantes Mobil.
99874-BEG00-000 V2

www.jimny.com.br
sac 0800 770 3380
Folder do veículo Jimny ano / modelo 2021.
Válido até 31/03/2021.

A HPE Automotores do Brasil Ltda reserva-se o direito
de alterar as especificações dos produtos sem prévio aviso.
Garantia de três anos com quilometragem livre
nesse período e cobertura SZK Assistance de um ano,
de acordo com os termos de garantia e condições gerais
do programa. Imagens ilustrativas.

facebook.com/suzukibr
twitter.com/suzukiveiculos
youtube.com/suzukiveiculos
instagram.com/suzukibr

