SUZUKI BIOGASBILAR

MILJÖBILAR SOM TAR SIG FRAM
Biogasbilar är inte bara bra för miljön, de ger dig även en enastående
totalekonomi. Väljer du en extra stor gastank får du dessutom ännu
bättre räckvidd*, om behovet finns. Suzukis erkända driftsäkerhet,
i kombination med gas och fyrhjulsdrift, betyder att du får en miljöbil
som alltid kommer fram.
Gassystemet är utvecklat, designat och anpassat speciellt för det svenska
klimatet av KonveGas i Sverige. Efter konverteringen drivs bilen av biogas/
fordonsgas alternativt bensin. Redan vid låga motortemperaturer går bilen
över till gasdrift, vilket ger en mer miljövänlig körning. Om gasen tar slut
under körning, kopplas den ordinarie tanken (bensin) in per automatik.
Systemet kopplar automatiskt över till gasdrift efter påfyllning av biogas.
Tekniken är optimerad för att ge maximal prestanda, låg förbrukning samt
minimala utsläpp.

FÖRDELAR MED SUZUKI BIOGASBILAR

• Biogas är omkring 15–20 procent billigare än bensin.

På 1.500 mils körning kan du spara runt 5.000 kronor / år.
Dessutom får du 10.000 kronor i klimatbonus**.

• 40 procent lägre förmånsvärde som tjänstebil.
• Biogas ger inget nettotillskott av växthusgaser.
• Mycket bra räckvidd. Fullstor bensintank ger ännu fler mil.
• Låg skatt, endast 360 – 415 kronor / år.

VAD ÄR FORDONSGAS?

Fordonsgas är samlingsnamnet för biogas och naturgas eller en blandning
av de båda, som används som drivmedel till fordon. Biogas är förnybar och
tillför inte någon ny koldioxid till atmosfären vid förbränning. Naturgas är
ett fossilt bränsle som medför en minskad miljöpåverkan jämfört med
bensin och diesel.
Fordonsgas är ett av de drivmedel som har absolut lägst klimat och miljöpåverkan. Jämfört med bensin och diesel är utsläppen av koldioxid upp till
90 procent lägre med biogas och cirka 25 procent lägre med naturgas.
Dessutom ger gasdrivna fordon sänkta utsläpp av kväveoxider och partiklar. Under åren har andelen biogas i fordonsgas ökat och sedan 2008 har
biogasandelen varit högre än naturgasandelen, och 2017 hade biogasandelen ökat till hela 86 procent.

*Varierar beroende på gassammansättning och pumptryck.
**Utbetalningen sker tidigast 6 månader efter påställning av fordonet och förutsätter att ägarbyte ej skett.

Biogas är en del av ett slutet kretslopp där bland annat matrester, gödsel och restprodukter
från jord- och skogsbruk omvandlas till drivmedel och värme. Av de råvaror som används
till biogasproduktion kommer närmare 90 procent från Sverige. Inget annat drivmedel är så
svenskt som biogas. (Illustration: Energigas Sverige)

LÄTT ATT VÄLJA SUZUKI BIOGAS-HYBRID!

Suzuki har tre fyrhjulsdrivna modeller konverterade till gasdrift.
I Suzukis hybridsystem laddas batteriet under färden, du slipper
tänka på att hitta laddstolpar. Dessutom har den lägre utsläpp
och mindre bränsleförbrukning.

Sportig, charmig och busig
NYA SUZUKI SWIFT HYBRID – TRE GÅNGER KÖRGLÄDJE

LÄS MER OM NYA
SWIFT HYBRID PÅ
SUZUKIBILAR.SE

I nya Swift konverterad för gasdrift är design, färger och säkerhetsutrustningen uppdaterad. Nu finns bland mycket annat
LED-strålkastare, dödavinkelvarnare, trafikskyltsigenkänning
samt Rear Cross Traffic Alert (varning för bakomvarande trafik).
Nya Swift är utrustad med Suzukis nya 12V-hybridteknik, som
erbjuder eldrift vid acceleration och gaspådrag. Dessutom är
fyrhjulsdriften AllGrip Select standard i Swift biogas-hybrid.

STANDARDUTRUSTNING

Swift biogas med 4x4 finns endast som Select

Motor

• Smartphone Linkage Display Audio (SLDA) inkl:
		 – Apple CarPlay, MirrorLink, Android Auto1
		 – 7-tums pekskärm
		 – 4 högtalare, digitalradio (DAB), AUX, USB,
			rattkontroll, Bluetooth2
		 – Röststyrning med svenskt tal
• AllGrip Auto
• Adaptiv farthållare
• Backkamera
• Blind Spot Monitor (dödavinkelvarnare)
• Dimljus fram
• Dual Sensor Brake Support (autobroms med
fotgängaravkänning)
• Elfönsterhissar fram
• ESP®3
• Fjärrstyrt centrallås
• Färddator med 4,2" LCD-färgskärm
• Helljusassistent
• Hill Hold Control (motlutsassistent)
• Lane Departure Warning (filbytesvarnare)
• LED-varselljus (DRL)
• LED-strålkastare halv/helljus
• Luftkonditionering (AC)
• Lättmetallfälgar 16" med 185/55R16 däck
• Mörktonade rutor bak inkl bakruta
• Blind Spot Monitor (dödavinkelvarnare)
• Parkeringssensor bak
• Rear Cross Traffic Alert (varnar för bakomvarande trafik)
• Sex krockkuddar (förare, passagerare, sida,
gardiner)
• Sportratt i läder, höjdjusterbar
• Traffic Sign Recognition (trafikskyltsigenkänning)
• Vehicle Swaying Warning (trötthetsvarnare)
• Ytterbackspeglar, karossfärgade,
elmanövrerade och eluppvärmda

1.2 Hybrid

Drivning

4x4 (AllGrip Auto)

Växellåda

Manuell

Cylindervolym

cm3

Bränsle

Fordonsgas / Bensin

Miljöklass

Euro 6
kg

N / A*

Totalvikt

kg

N / A*

Max dragvikt – bromsat

kg

N / A*

Längd

mm

3845

Bredd

mm

1735

Höjd

mm

1495

Bagagevolym, uppfällt ryggstöd

liter

210

Motoreffekt (Gas / Bensin)

hk

N / A* / 83

Tankstorlek (Gas / Bensin)

kg / liter

10** / 37

liter / 100 km

5,5

Tjänstevikt

4

BRÄNSLEFÖRBRUKNING BENSIN
Blandad körning

BRÄNSLEFÖRBRUKNING CERTIFIERINGSGAS
Blandad körning

kg / 100 km

N / A*

Bensin

g / km

125

Gas

g / km

N / A*

CO2 BLANDAD 5

1

Android Auto finns ej på svenska marknaden ännu.

2

Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc.

3

ESP® är ett registrerat varumärke som tillhör Daimler AG.

4

Tjänstevikt efter konvertering kan variera beroende på utrustning.

5

Vid körning på biogas kan CO2 reduceras med upp till 90%. Uppgifter enligt E.ON hållbarhetsredovisning, godkänd av Energimyndigheten.

*Ej tillgängliga.
**Beroende på gassammansättning och pumptryck.
Observera att utrustningen endast är ett urval.
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VISSTE DU DET HÄR OM BIOGAS?
Visste du att Sveriges bästa idrottare kör
på biogas? Tove Alexandersson, flerfaldig
världsmästare och mottagare av 2019 års
Jerringpris som bragdguld, kör sedan flera
år en Suzuki Vitara 4x4.
Numera har hon gått över till biogas. Hon uppskattar
kombinationen av fyrhjulsdrivna Vitaras framkomlighet
med biogasens miljövänlighet.
Men Tove är långt ifrån ensam om att välja gas. Visste
du att det rullar över 25 miljoner gasdrivna bilar, bussar

och lastbilar över hela världen? I vårt eget land driver
kommunerna på utvecklingen mot ett fossilfritt
Sverige. Visste du att kommunerna tillsammans äger
omkring 12.000 gasbilar? Och fler kommer.
Att som Tove Alexandersson byta till biogas är förmodligen ett av de mest effektiva sätten att minska
sitt klimatavtryck. Kanske du inte heller vet att två
kossor med kalvar producerar råvara som räcker till
att driva en Suzuki Vitara i cirka 1.500 mil? Till sist
– visste du att det finns betydligt fler än 200 tankstationer för biogas? Och fler kommer.

Suzuki Vitara 4x4
EN RIKTIG FYRHJULSDRIVEN SUV

LÄS MER OM
VITARA 4X4 PÅ
SUZUKIBILAR.SE

Väljer du Suzuki Vitara 4x4 får du en riktig fyrhjulsdriven SUV
med hög markfrigång, som alltid kommer fram. I den nya
biogasversionen av Vitara sitter Suzukis 48V-hybridsystem.
Med systemet laddas batteriet under färden och du slipper
tänka på att hitta laddstolpar. Kombinationen biogas och
48V-hybrid ger både ekonomiska som miljömässiga fördelar,
lägre skatt, lägre förbrukning och mindre utsläpp. Sist men
inte minst, med fyrhjulsdriften kommer du alltid fram.

STANDARDUTRUSTNING

• Smartphone Linkage Display Audio (SLDA) inkl:
		 – Apple CarPlay, MirrorLink, Android Auto1
		 – 7-tums pekskärm
		 – 4 högtalare, digitalradio (DAB), AUX, USB,
			rattkontroll, Bluetooth2
		 – Röststyrning med svenskt tal
• Adaptiv farthållare och fartbegränsare
• AllGrip Select, 4x4 system med fyra körlägen
• Automatisk klimatanläggning
• Backkamera
• Blind Spot Monitor (dödavinkelvarnare)
• Dimljus, fram och bak
• Dual Sensor Brake Support (autobroms med
fotgängaravkänning)
• ESP®3
• Färddator med 4,2-tums LCD-skärm med
bl. a. körlägesindikator för AllGrip-lägen
• Hill Descent Control (assistans vid brant backe)
• Hill Hold Control (assistans vid motlut)
• Lane Departure Prevention (filbytesvarnare
med riktningsassistent)
• Lane Departure Warning (filbytesvarnare)
• LED-strålkastare halv/helljus*
• LED-varselljus (DRL)
• Lättmetallfälgar 17"
• Mörktonade rutor (bakre sidorutor och bakruta)
• Rear Cross Traffic Alert (varnar för bakomvarande trafik)
• Strålkastare (automatisk inställbar ljushöjd)
• Vehicle Swaying Warning (trötthetsvarnare)

Motor

Observera att utrustningen endast är ett urval.

1.4T Boosterjet

Drivning
Manuell

Cylindervolym

Automat

Manuell

Automat

998

cm3

Manuell

1373

Bränsle

Fordonsgas / Bensin

Miljöklass
Tjänstevikt

1.4T Boosterjet Hybrid

4x4 (AllGrip Select)

Växellåda

Euro 6
kg

4

1370-1380

1370-1380

1390-1400

Totalvikt

kg

Max dragvikt – bromsat

kg

1200

Längd

mm

4175

Bredd

mm

1775

Höjd

mm

1610

Bagagevolym, uppfällt ryggstöd

liter

375

Motoreffekt (Gas / Bensin)

hk

Tankstorlek (Gas / Bensin)

kg / liter

1330-1440

1730

1455
1770

79 / 112

126 / 140

126 / 129

11**, 15**, 18** / 47

BRÄNSLEFÖRBRUKNING BENSIN
Blandad körning

liter / 100 km

7,2

7,8

7,5

7,7

6,2

kg / 100 km

4,5

4,8

4,8

4,9

4,2

Bensin

g / km

162

176

169

174

141

Gas

g / km

103

108

111

114

116

BRÄNSLEFÖRBRUKNING CERTIFIERINGSGAS
Blandad körning

UTRUSTNING INCLUSIVEPAKET

• Diskanthögtalare (2)
• Elmanövrerade och uppvärmda ytterbackspeglar, infällbara med blinkers
• Halogenstrålkastare (helljus)
• Klocka centralt placerad på instrumentpanelen
• LED-strålkastare (halvljus)
• Lättmetallfälgar 17", polished
• Mocka / konstläder-klädsel
• Navigation
• Nyckelfritt startsystem
• Panoramaglastak, öppningsbart
• Parkeringssensor, fram och bak
• Regnsensor

1.0T Boosterjet

CO2 BLANDAD 5

1

Android Auto finns ej på svenska marknaden ännu.

2

Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc.

3

ESP® är ett registrerat varumärke som tillhör Daimler AG.

4

Tjänstevikt efter konvertering kan variera beroende på utrustning.

5

Vid körning på biogas kan CO2 reduceras med upp till 90%. Uppgifter enligt E.ON hållbarhetsredovisning, godkänd av Energimyndigheten.

*LED-strålkastare halv/helljus endast standard för Vitara Hybrid.
**Beroende på gassammansättning och pumptryck.

Suzuki S-CROSS 4x4
DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

LÄS MER OM
S-CROSS PÅ
SUZUKIBILAR.SE

S-CROSS är en prisvärd crossover med mängder av utrustning
redan i standardutförandet. Intelligent fyrhjulsdrift, effektiva
motorer och rejält med utrymme gör S-CROSS till ett populärt
val. Dessutom har S-CROSS en minst sagt dynamisk styling
– känsla, kvalitet och aerodynamik.

STANDARDUTRUSTNING

• Smartphone Linkage Display Audio (SLDA) inkl:
		 – Apple CarPlay, MirrorLink, Android Auto1
		 – 7-tums pekskärm
		 – 6 högtalare, USB, rattkontroll, Bluetooth2
		 – Röststyrning med svenskt tal
• Adaptiv farthållare*
• AllGrip Select (4x4 Auto+Sport+Snow+Lock)
• Armstöd, fram och bak
• Backkamera
• Digitalradio (DAB)
• Dimljus fram
• Elfönsterhissar fram och bak
• ESP®3
• Farthållare
• Färddator
• Hill Hold Control (motlutsassistent)
• Klimatanläggning (2-zons)
• LED-strålkastare
• LED-varselljus (DRL)
• Läderratt, ställbar i höjd- och längsled
• Lättmetallfälgar 17" med 215/55R17 däck
• Mörktonade rutor bak inkl bakruta
• Nyckelfritt startsystem
• Radar Brake Support (autobroms)**
• Regnsensor
• Sju krockkuddar (förare, passagerare, knä,
sida, gardiner)
• Skidplate, fram och bak
• Skärmbreddare
• Stopp- och startsystem
• Takreling, silverlackerad
• Ytterbackspeglar, karossfärgade, elmanövrerade och eluppvärmda

Motor

Manuell

Cylindervolym

Automat

Manuell

Automat

998

cm3

Manuell

1373

Bränsle

Fordonsgas / Bensin

Miljöklass
Tjänstevikt

1.4T Boosterjet Hybrid

4x4 (AllGrip Select)

Växellåda

Euro 6
kg

4

1366-1376

1386-1396

1386-1396

Totalvikt

kg

Max dragvikt – bromsat

kg

1200

Längd

mm

4300

Bredd

mm

1785

Höjd

mm

1585

Bagagevolym, uppfällt ryggstöd

liter

430

Motoreffekt (Gas / Bensin)

hk

Tankstorlek (Gas / Bensin)

kg / liter

1406-1416

1730

1285
N / A***

101 / 112

126 / 140

126 / 129

11****, 15****, 18**** / 47

BRÄNSLEFÖRBRUKNING BENSIN
Blandad körning

liter / 100 km

7,2

7,8

7,3

7,5

6,2

kg / 100 km

4,4

4,8

4,9

4,9

4,2

Bensin

g / km

163

177

164

169

139

Gas

g / km

101

111

112

112

114

BRÄNSLEFÖRBRUKNING CERTIFIERINGSGAS
Blandad körning
CO2 BLANDAD 5

Centrumthögtalare (1)
Läder/konstläder-klädsel på stolarna
Panoramaglastak, öppningsbart
Parkeringssensorer, fram och bak
Radar Brake Support (autobroms)

Observera att utrustningen endast är ett urval.

1.4T Boosterjet

Drivning

UTRUSTNING INCLUSIVEPAKET

•
•
•
•
•

1.0T Boosterjet

1

Android Auto finns ej på svenska marknaden ännu.

2

Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc.

3

ESP® är ett registrerat varumärke som tillhör Daimler AG.

4

Tjänstevikt efter konvertering kan variera beroende på utrustning.

5

Vid körning på biogas kan CO2 reduceras med upp till 90%. Uppgifter enligt E.ON hållbarhetsredovisning, godkänd av Energimyndigheten.

*Adaptiv farthållare endast standard för S-CROSS Hybrid.
**Radar Brake Support (autobroms) endast standard för S-CROSS Hybrid.
***Ej tillgängliga.
****Beroende på gassammansättning och pumptryck.

Gassystemet i Suzukis modeller är utvecklat och designat av KonveGas i Sverige.
Det är speciellt anpassat för det svenska klimatet och skräddarsytt för Suzuki.
Mer information om Suzukis modeller finns på suzukibilar.se
För aktuellt pris och beställning vänd dig till din Suzukiåterförsäljare.

©2020 Louwman Sverige AB – Suzuki Sverige. Med reservation för förändringar och eventuella felskrivningar. Alla modeller är godkända enligt avgasdirektiv / reglemente Euro 6 / CNG enligt regelverket 715/2007*195/2013.
Foto: Suzuki, Sven Alexandersson, Jon Flobrant, Patrick Fore och Vidar Nordli-Mathisen från unsplash.com. Tryckt september 2020.

