
TEKNİK ÖZELLİKLER

Sarı (YU1) Parlak Siyah (YVB)Beyaz (YWW) Sarı (YU1) Parlak Siyah (YVB)Beyaz (YWW)

*Opsiyonel aksesuarlar ile gösterilen resim.

Motor tipi   4 zamanlı, sıvı soğutmalı, DOHC, 90° V-Twin

Çap x Strok  100 mm x 66 mm

Motor hacmi 1037 cm₃

Sıkış�tırma oranı 11.3 : 1

Yakıt sistemi Yakıt enjeksiyonu

Mar�ş sistemi Elektrikli / Kolay marş (Easy Start)

Yağlama sistemi Islak karter

Şanzıman    6 vitesli, sürekli kavramalı

Ana redüksiyon oranı   1.838 (57/31)

Son redüksiyon oranı   2.411 (41/17)

Süspansiyon
   Ters teleskopik, helezon yaylı, yağlı amortisörlü

   Bağlantılı tip, helezon yaylı, yağlı amortisörlü

Frenler
    Ters teleskopik, helezon yaylı, yağlı amortisörlü

   Bağlantılı tip, helezon yaylı, yağlı amortisörlü

Lastikler
    110/80R19M/C 59V, iç lastiksiz (tubeless)

   150/70R17M/C 69V, iç lastiksiz (tubeless)

Ate�şleme sistemi   Elektronik Ateşleme

Yakıt deposu kapasitesi  20 L

Yağ kapasitesi (bakım)   3.5 L

Suzuki'nin “Way of Life!" sloganı marka değerlerimizin 
merkezinde yer alır. Tüm Suzuki otomobil, motosiklet 
ve dıştan takmalı deniz motorlarımızı, müşterilerimizin 
günlük yaşamlarına keyif katan, birer heyecan kaynağı 
olarak üretiriz.

ŞUBAT 2017SUZUKI MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş

/suzukiturkiye /suzuki_tr/suzukiturkiye0850 266 0 795 www.suzuki.com.triletisim@suzuki.com.tr

Kataloglarda bulunan görseller ekstra aksesuar içerebilir. Ekstra 
aksesuarlar motosikletten ayrı olarak satılmaktadır. Standart ve 
isteğe bağlı ekipmanların bulunması ülkelere göre değişebilir.

*ABS’nin durma mesafesini kısaltan bir donanım değil, frenlerin 
işleyişine yardımcı bir donanım olduğunu unutmayın. Virajlar ve 
dönüşler öncesinde hızı mutlaka yeterince düşürün.

a Daima kask, göz koruması ve koruyucu kıyafetler giyin.
a Kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun.

a Güvenli sürüşün keyfini çıkarın.
a Alkol veya diğer uyuşturucu maddelerin etkisi altındayken
    asla yola çıkmayın.

Şubat 2017'de basılmış olan bu broşür, basım tarihinde geçerli olan teknik özellikler ve standart ya da opsiyonel olarak sunulan donanımlar 
hakkında bilgi verir. Görsellerdeki araçlar Türkiye'de satılan araçlardan donanım açısından farklılık gösterebilir. Suzuki Motorlu Araçlar 
Pazarlama A.Ş., araçların model, teknik özellik, standart ya da opsiyonel olarak sunulan donanım ve renklerinde haber vermeksizin değişiklik 
yapma hakkını saklı tutar. Broşürde yer alan renklerin ton ve parlaklıkları baskı tekniği nedeniyle gerçek renklere göre değişiklik gösterebilir. 
Bu nedenlerle broşürde bulunan donanım, teknik özellik, açıklama ve görseller ile satışa sunulan araçlar arasında farklılıklar bulunabilir. Bu 
broşür, içinde belirtilen özelliklere ilişkin bir taahhüt teşkil etmez. Satın almak istediğiniz aracın özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye 
ulaşmak için web sitemizden ve yetkili satıcılarımızdan bilgi almanızı rica ederiz.

Bu katalogdaki tüm fotoğraflar ilgili izinler alınarak çekilmiştir.



Daha fazla Macera, 
Güven ve Konfor!
Daha fazla V-Strom
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V-Strom 1000XT ABS

V-Strom 1000 ABS

Dik dağ yollarını fethederken elinizin altındaki Büyük Güç, aynı zamanda kolay 

manevra kabiliyeti ve  sportifliğiyle yüzünüzde bir gülümseme bırakır. 

V-Strom 1000’ in geliş�mi�ş teknolojisi bu zorlu şartlarda her zaman size güven 

verir. Devam etmek ve hiç durmadan yol almak için rahatlık ve üstün 

performansı günlük hayatla birleş�tirir.

Macera, heyecan ve güven hissini birlikte yaşatır.

Tek ihtiyacınız. V-Strom 1000 ABS.

*Opsiyonel aksesuarlar ile gösterilen resim.



Beklenmedik Durumlara Karşı Gelişmiş Teknoloji

Tekerlek hız sensörü

Tekerlek hız sensörü

ECM

Gaz kelebeği konum sensörü

Çekiş Kontrol Sistemi
Sol kumanda
anahtarı

Yeni Nesil ABS Gelişmiş Çekiş Kontrol Sistemi

3 4
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seviyesi

Çekiş kontrol modu açıklaması

Fren kaliperi ve Tekerlek hız sensörü

ABS birimi

IMU

Radyal olarak monte edilmi�ş dört pistonlu monoblok 
Tokico fren kaliperleri ve önde çift 310 mm çapında diskler 
bulunur. Arkada ise tek bir piston kaliperine sahip 260 mm 
çapında tek disk, güçlü ve kontrol edilebilir bir fren 
performansı sağlar. Bosch ABS sistemi, yalnızca düz bir 
çizgide değil aynı zamanda viraj alırken frenleme 
esnasında da optimum araç dengesi saglayan 5-eksenli bir 
Atalet Ölçüm Ünitesi (IMU) kurularak ve ön ve arka tekerlek 
hızlarından edinilen aracın duruş� bilgileri birleş�tirerek 
“Hareket Takip Fren Sistemine” aktarır. Bu yeni sofistike
sistem, araç ve tekerlek hızlarının duru�şunu hesaplayarak
kol veya pedal çalış�tırıldığında ABS cihazının ihtiyacını 
değerlendirir. ABS birimi sistemin ihtiyacını 
değerlendirirken frenleme basıncını azaltacak ve

Tercih edilen çekiş� kontrol sistemini bir önceki modelden devralan bu sistem, taş dö�şeli yollar, ikili 
sürüş� ya da uzun mesafeli sürüş�lerde stresi ve/veya yorgunluğu minimum düzeye indirmek için 
veya ağır bir yükün taş�ındığı zorlu sürüş� koş�ullarında sürücünün gazı güvenle kontrol etmesini 
sağlar. Çeki�ş kontrol sistemi, ön ve arka tekerlek hızlarını, gaz kelebeği konumunu, krank 
konumunu ve vites konumunu çeş�itli sensörler ile sürekli olarak izler ve ateş�leme zamanını ve 
hava dağıtımını yöneterek motor gücünü kontrol eder. Çeki�ş kontrol sistemi iki moddan herhangi 
birine değiş�tirilebilir veya kapatılabilir. 1 ve 2 modları zamanlama ve müdahale düzeylerinde 
farklılık gösterir. Mod 1, sportif sürü�şü kesintiye uğratmamak üzere belirli bir derecede arka 
tekerlek dönü�şüne izin veren düş�ük bir müdahale düzeyine sahiptir. Mod 2 ise kontrol sağlayarak, 
en küçük kaymaları bile önleyerek ve yağmur veya kaygan yol yüzeyleri gibi durumlarda sürücüyü 
daha etkili ş�ekilde destekleyerek, anında uygulanan müdahale düzeyine sahiptir. Sol kumanda 
anahtarı kümesinden çeki�ş kontrol modu seçilerek ve göstergelerde bunu bir bakış�la onaylayarak 
kolayca ve hızlıca seçim yapılabilir.
Not: Çeki�ş kontrol sistemi, bazı durumlarda sürücünün elinin altındaki gaz kumandasının yerini almaz ve virajlara girerken veya frenleme
sırasında aş�ırı hızdan dolayı çekiş� kaybını önlemez ayrıca ön tekerlek çeki�şi kontrol etmez.

mevcut çeki�şe göre geli�şmi�ş bir düzeyde basıncın artmasını 
/ azalmasını kontrol etmeye devam edecektir. Geli�şmiş� ABS 
kontrolü sayesinde ABS sistemi, pedalda/kolda oluş�an 
minimum geri tepme ile sorunsuz çalış�ır. Bu da stressiz ve 
paniksiz bir yolculukla sonuçlanır. V-Strom 1000'deki bir 
diğer yeni bir özellik ise ön fren basıncı belirli bir basınç 
uyguladığında otomatik olarak arka frene basınç uygulayan 
Kombinasyon Fren sistemidir. Hareket Takip Fren Sistemi ile 
birlikte bu teknoloji, farklı eğik açılarında bile hızı etkili bir �
şekilde azaltarak ve aracı sabitleyerek virajlardaki ani/a�şırı 
frenleme gibi durumlarda sürücünün tasarlanan çizgiyi 
belirli bir derece izlemesini destekleyecektir.
Not: ABS frenleme mesafesini kısaltmak üzere tasarlanmamış�tır. Lütfen virajlarda dönüş�
dahil yol ve hava ko�ulları için her zaman güvenli bir hızda sürü�ş yapın.

Hareket Takip

Fren Sistemi

Vites konum sensörü Krank konum sensörü

“Hareket Takip Fren Sistemi” ön ve arka tekerlek 
hızlarında  edinilen bilgileri birleştirir. Yalnızca düz bir 
çizgide değil aynı zamanda motor bir tarafa doğru
yatırıldığında da ABS’nin etkinleşmesini mümkün kılarak 
gerekli ölçüde fren uygular. Bu yeni sofistike sistem, araç 
ve tekerlek hızlarının duruşunu hesaplayarak kol veya 
pedal çalıştırıldığında ABS'nin gerektiğinde devreye 
girmesini sağlar.



Uzakları Hayal Edin, Uzaklara Gidin
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Bireysel Sürücüler için
Mükemmel Rüzgar Akışı

12V DC soket

Arka süspansiyon ayarlayıcısı

V-Strom 1000 ABS’deki etkili ön cam, sürücünün üç açıdan kolayca
seçim yapmasına olanak tanıyan mandal di�li mekanizmasını devralmış�tır. 
Hiçbir alet gerekli değildir ve eldiven takılıyken bile ön cam tek elle 
kolayca itilerek ideal pozisyon seçilebilir. Ön camın yüksekliği dört cıvata 
kullanılarak önceden ayarlanmı�ş üç konuma ayarlanabilir. Ön cam 
49 mm daha uzun ve uç bölümünde daha küçük bir kavisle yeniden 
tasarlanmış� ve daha az rüzgar basıncı, türbülans, kaska giden ses ve 
daha net bir görüntü elde edilmi�ştir. Ayrıca yeni ön cam, tamamıyla üst 
düzey konfor sağlayarak sürücünün vücudundaki rüzgar korumasını 
arttırmış�tır.

Rahat görülebilen ve kullanımı kolay/anlaşılır gösterge paneli sürücüye 
zengin bilgiler sağlar. Vites konumu ve hız göstergesi için büyük bir 
analog devir saatine ve büyük dijital değerlere sahiptir. Alttaki dijital 
bölüm, kilometre sayacı, ikili günlük kilometre sayacı, saat, yakıt 
seviyesi, soğutma sıvısı sıcaklığı, ortam sıcaklığı, akü voltajı, kalan yakıtla 
sürü� menzili, ortalama ve anlık yakıt tüketimleri ve çekiş� kontrol 
modlarını görüntüler. Ayrıca anında tanınan LED’ler donma*, uzun far, 
boş� vites, yakıt enjeksiyonu, ABS, Çekiş Kontrol modu ve su sıcaklığı 
göstergeleri sağlar. Tüm bu bilgilere sol gidon düğmesinden eri�şilebilir; 
bu sayede günlük kilometre sayacı sıfırlamak da mümkündür.

Şimdi Maceranızı Güvenli Hale
Getirmek için Standart
Sürücünün ellerine vuran rüzgar basıncını azaltan ve özellikle yağmur
veya soğuk havalarda konfor sağlayan opsiyonel Elcik Korumaları sert 
ko�şullarda sürüş�ü desteklemek için standart hale getirilmiş�tir. Zorlu 
koşullarda, uzun mesafeli sürü�ler için opsiyonel Elcik Isıtıcıları
monte edilerek kollarda rahatlık ve doğru kontrol sağlanır. Alt gövde, 
sürücüye ekstra macera hissi vermek üzere standarttır.

Erişilebilir Kolaylık
Anlaş�ılabilir iş�levsellik ve kullanım kolaylığı, V-Strom 1000 ABS’nin
cazibelerinden birisidir. İki kiş�iyle veya bagajla sürü�ş esnasında
gerekli olan arka süspansiyon ön gerilimi gibi fonksiyonlar herhangi
bir alet olmadan kolayca uygulanır ve uydu navigasyon sistemlerine
güç vermek veya mobil cihazları �şarj etmek için gösterge panelinin
altına yerleş�tirilen 12V DC soket, maceranızı destekler.

Karter koruma

Elcik koruması

Gösterge paneli

Fotoğraftaki lambaların ve göstergelerin tümü gösterim amacıyla yanık olarak gösterilmiş�tir.

Akü voltaj göstergesi

 

Sürü�ş menzili göstergesi

Basit ve Anlaşılabilir Bilgiler

Her İki Yolcu için de Rahatlık
Sele, daha iyi bir tutuş� için yakıt deposuna bağlanacak �şekilde tasarlanmış�tır. 
Sportif sürü�şte size kontrol duygusu verir. Bu durum hem sürücü hem de 
diğer yolcu için lüks bir konfor sağlar. Selenin yüksekligi alçak tutulmuş� 
olup sürücüye rahatlama hissi vererek zemine ula�şmayı kolaylaş�tırır. Yeni 
tasarlanmı�ş çift dikiş� sele SUZUKI logosuyla bir kalite hissi verirken RM-Z 
modeliyle aynı materyaller kullanılarak yüksek seviyede kavrama sağlar.

Yeni V-Strom 1000’in konforu, haf ifliği ve manevra kabiliyeti ve rüzgarı 
kontrol eden yeni tasarlanmış� gövdesiyle sizi daha da uzaklara 
götürmek için geliş�tirmi�ştir.

*Ortam sıcaklığı 3°C’nin atında düş�tüğünde donma göstergesi yanıp sönmeye baş�lar. 30 saniye
boyunca yanıp sönmeye devam eder ve ortam sıcaklığı 5°C’nin üzerine çıkana kadar yanık kalır.

*Opsiyonel aksesuarlar ile gösterilen resim

Ortalama ve anlık
yakıt tüketim göstergesi

Hava sıcaklığı, saat ve
çeki�ş kontrol modu



Her koşulda tam performans
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Silindir kapağı Manyeto RedresörDebriyaj

Karşı Konulmaz Güç

Daha Temiz Performans
Eş�siz olan Suzuki Egzoz Tuning (SET) sistemi, çalı�şma ko�şullarında egzoz 
basıncını optimize etmek üzere egzoz borusunda bir kelebek valf 
kullanmakta, böylece dü�şük devirlerde torku arttırmakta ve gaz tepkisini 
geliş�tirmektedir. Şimdi Euro4 standartlarını karş�ılamak için etkili düzeyde 
emisyon kontrolü gerçekle�ştiren bir tandem yapılandırılmasıyla 
konumlandırılmış� iki adet katalizör bulunmaktadır. Bu durum olmadığı 
kadar çekici hale gelirken motorun Euro4 standardında olmasını sağlar.

Düşük Devir Yardımı
Yeni Düş�ük Devir destek sistemi uyarlanarak, beklenmedik bir motor 
teklemesi endiş�esi giderilmiş�tir. Bu sistem, debriyaja basılması esnasında 
veya düşük devirde sürüş� yaparken devreye girer. Sıkı�şık ş�ehir içi 
sürüşlerinde debriyaja sık sık basıldığında ve geniş kapasiteli Twins motor 
düş�ük devir aralığında çalış�ırken meydana gelen ani motor teklemesini 
önler, otomatik olarak rölanti devrini arttırır.

Suzuki Kolay Marş Sistemi
Önceden motor çalış�ana kadar sürücü tarafından geleneksel mar�ş 
anahtarlarına çevrilmesi gerekiyordu; ancak yeni V-Strom 1000 ABS
için düğmeye yalnızca bir defa basılarak motorun çalı�şmasını sağlayan 
Suzuki Kolay Marş� Sistemi uygulanmış�tır. Bilgisayarlı bir ECM durumu 
kontrol eder ve marştan hemen sonra marş� motorunu devreden çıkarır.
* Kuzey Amerika Modellerinde mevcut değil

Suzuki Kavrama Yardımı Sistemi
Suzuki Kavrama Yardımı Sistemi (SCAS) ile donatılmı� debriyaj, hızlı bir �
şekilde vites küçültüldüğünde kayar bir kavrama sistemi olarak görev 
yapmakta ve her zaman kolun hafif kullanımını desteklemektedir. SCAS, 
hem sportif sürüş�ü hem de uzun sürüş�lerde daha az yorgunluğu 
destekleyen geli�şmiş� bir debriyaj sistemidir.

Performansı Arttıran Elektrik
Açık tip redresör, mekanik kayıpları azaltmak için elektrik üretmezken
manyeto bağlantısını keser, bu da düşük ve orta aralık motor devirlerinde 
daha güçlü tork sağlar. Bununla birlikte 32-bit motor kumanda modülü, 
hassas motor yönetimi sağlar ve böylece yakıt ekonomisini geliş�tirerek 
daha fazla doğrusal gaz tepkisine izin verir.

1037cm3 DOHC, 
90-degree V-twin engine

Güçlü ve çok yönlü 90 derece DOHC V-twin, 996 cm3’lük bir ünite olarak 
ortaya çıkmış�tır. Bu cazip motoru sportif maceralara cevap verecek �
şekilde olgunlaş�tırmak üzere 2014 yılında çeş�itli bile�şenler deği�ştirilerek 
ve kapasitesi 1037 cm3’e arttırılarak büyük bir yenile�ştirme sürecine 
girilmiş�tir. Bu V-twin motorun güçlü ve sürücü dostu yapısı, sürüş� 
durumuna ya da arkada bir yolculuk olup olmadığına bakılmaksızın kolay 

bir hızlanma sağlar. 8000 dev/dak’daki 74kw maksimum güç, sürücüye 
heyecan verici bir sürü�ş deneyimi vaat ederken, optimum ağırlıklı manyeto 
ve volan ile 4000 devirde 101Nm değerinde tork üretmeye yardımcı olur. 
Bu da sürücünün gerekli gücü elde edebilmesi ve otoyollarda vites 
küçültme ihtiyacı duymaksızın sollama yapabilmesini sağlar. Ayrıca 
motorun geli�şmi�ş elektronik kumanda sistemi ve çe�şitli mekanik kayıpları
azaltma girişimi ile dü�şük bir yakıt tüketimi elde edilmektedir. Bu 
özellikleri bir önceki modelden miras alan ünite, daha net bir performans 
ile sonuçlanan cazibesinde herhangi bir eksiklik olmadan ş�imdi Euro4 
standardına uygundur.

Mar�ş düğmesiDüş�ük Devir Yardımı ECM

Dört zamanlı, su soğutmalı, DOHC, 1037cm3 90-derece V-twin 
motor, uzun mesafe gezi esnasında sürücülerin karşılaşabileceği 
çeşitli yol koşullarında optimum performans gösterecek şekilde 
tasarlanmıştır. Yalnızca 4000 dev/dak’da maksimum düzeye 
ulaşan ilave tork ile desteklenen bu oldukça kullanışlı ve esnek 
motor kalabalık şehir içi yollar, taş döşeli yollar, otoyollar, kırsal 
yollar ve dönemeçli geçişler gibi farklı yol koşullarında hem 
sürücünün hem de artcının keyif almasını sağlar.

*Opsiyonel aksesuarlar ile gösterilen resim.



BÜYÜK Miras, BÜYÜK Macera
Gaga tasarımını orijinal DR-BIG modelinden miras alan V-Strom, �şehir dı�şında,
dağların ve tüm sınırların üstünde uçuruyor. DR BIG’den alınan miras,
artık BÜYÜK ya da günlük maceralarınızı desteklemeye hazır.
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Ayarlanabilir Süspansiyon ve Jant Seçimi

Optimum Dengeye Sahip
Çift Direkli Alüminyum Şase
V-Strom 1000 ABS, ince, çift direkli alüminyum alaş�ım bir çerçeve 
üzerine in�şa edilmiş� olup, yumu�şak bir sürü�ş ya da istenildiğinde sportif 
bir sürüş� deneyimi sağlamakta ve hafif yapısı sayesinde yakıt 
ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca alüminyum salıncak, düz bir 
çizgi dengesi ve yüksek düzeyde viraj alma kabiliyeti sağlayacak bir 
uzunluğa ayarlanmıştır. Motosiklet, bagaj ve/veya bir yolcu ile tamamen 
yüklenmi�ş olsa dahi yüksek hızda güven vererek gider.

Hafif ve kolay
1037 cm3 e�şsiz kapasitesi ile V-Strom 1000 ABS, yüksek 
miktarda güç ve hafiflik konusunda optimum dengeyi elde 
etmiştir. Hafiflik, dü�şük yakıt tüketimini desteklerken 
manevra kabiliyete ve daha sportif bir sürüş�e katkıda 
bulunmaktadır. 1200 cm3 sınıfı macera modelleri ile gezinti 
yapmak, sürücünün V-Strom 1000 ABS’nin tempoyu 
yönetmekte herhangi bir zorluk 
çekmediğini değil aynı zamanda 
hafif karakterinin avantajlarını 
fark etmesini sağlayacaktır.

Arka SüspansiyonÖn Çatal Ayarlayıcı

 

V-Strom 1000XT ABS V-Strom 1000 ABS

Çölü Hissedin
Yeni “Vahş�i ve Akıllı” tasarım konseptine “Sağlam Donanım” tasarım konsepti 
eklenerek yeni V-Strom 1000 ABS, 645cm3’lük kardeş�inde bulunan ve V-Strom 
ailesini bir araya getiren temel olarak üst gövdede güncellenmi�ş bir görünüme 
sahiptir. Suzuki’nin orijinal “Gaga” stili, DR-BIG ve çöl yarı�şçısı DR-Z modellerinin 
DNA’sını ifade eden deponun uç kısmından baş�layıp üstüne doğru giden bir düz 
bir çizgi haline getirilerek daha fazla vurgulanmış�tır. Suzuki’nin macera 
modellerinin mirası ve geçmiş�i, sahiplerine gurur sahibi olma imkanı vererek 
daha fazla öne çıkarılmaktadır. Yeni tasarlanmış� çift dikiş�li sele, kalite hissi 
uyandırmakta ve arka sele alanı ise gerektiğinde büyük bagajları güvenli �şekilde 
tutturmak için geniş� bir düz alan sağlayan arka taş�ıyıcı ile paralel bulunmaktadır. 
Şampiyon sarısı V-Strom 1000 ABS Suzuki’nin arazi yarış�ı ile ilgili olan ve 
sahiplerine aktif bir macera hissi veren yeni bir renktir.

Ön farlar Yakıt deposu

V-Strom 1000XT için Standart Olan Konik Gidonlar
Telli jant ile donatılmı� �şekilde V-Strom 1000XT, ürün serisine katılmış�tır. V-Strom
1000XT’un tarzla ilgili daha fazla konusundaki bir özelliği, bir sonraki macera
seviyesini destekleyen konik gidonlardır.

Konik gidonlar

Konforlu ve Rahat Sürüş Pozisyonu
Dik ve rahatlatıcı sürüş� pozisyonu herhangi bir araziye, maceraya 
veya çoğu bireysel sürücüye uyum sağlayacaktır. Sürücüye 
yalnızca rahatlık değil, aynı zamanda güvenli kontrol hissi vererek �
şehirden uzak mesafedeki macera turlarına kadar çeş�itli sürüş�leri 
desteklemektedir. Sürüş� ne kadar uzun sürerse sürsün, sürücü 
yorgunluk hissetmediğinin farkına varır ve mükemmellik ortaya 
çıkar.

DR-BIG, “Gaga” stiline sahip ilk macera modeli olup V-Strom markası bu 
farklı görünümü miras almış�tır. Gaganın uç kısmından deponun üstüne 
kadar giden daha düz bir çizgiyi içeren yeni tasarımı ile atasının bu 
rekabetçi ruhu daha da coş�kulu hale getirilmiş�tir.

Öndeki 19 inç ve arkadaki 17 inç jantlar, üstün bir denge istikrarına
ve tüm sürü�ş koş�ulları ile baş�a çıkabilmek için çevikliğe sahiptir. 
V-Strom 1000 ABS, hafif 10 telli alüminyum dökme jantların mirasını 
almakta ve V-Strom 1000XT, telli jantlarda kullanılabilen iç lastiksiz 
tekerlek uygulamasına uyum sağlamaktadır. Tellerin esnek özelliği 
sayesinde yoldan kaynaklı darbeyi emer ve bu da sürücüye

daha fazla rahatlık ve olağanüstü sürüş� keyfi sağlayarak daha 
yumuş�ak bir sürüş� hissi ile sonuçlanır. Siyah anodize 43 mm ters ön 
çatallar ve ayarlanabilen arka çift amortisör, bir yolcu ve tam bagajla 
birlikte bile mükemmel yol tutu�şu ve pürüzsüz, konforlu bir yolculuk 
sağlamaya yardımcı olur. Hem ön hem de arkadaki süspansiyonlar, 
sürücünün herhangi bir duruma uyacak �şekilde ya�şadığı hissi en üst 
düzeye çıkarmak için tamamen ayarlanabilirdir.
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Yükleyin ve hazır olun
Uzun mesafeli yolculuk performansı hatta iki kiş�iyle sürüş� için tanınan opsiyonel entegre
üçlü bagaj sistemi, V-Strom 1000 ABS’nin cazibesini artırmak için önemli bir seçenektir.
Gövdenin arka kısmı bu entegre üçlü bagaj sistemini*1 barındıracak �şekilde tasarlanmı�ştır. 
Ayrıca çantaların tümü gövdenin ağırlık merkezine yakın bir yere yerleş�tirildiğinde, hatta tam 
yüklendiğinde bile yol tutuş�undaki etkisi minimum olup, stres yaratmayan bir kullanıma ve 
dengeye katkıda bulunur. Üç çantanın hepsi de kontak anahtarı ile kilitlenebilir. Mevcuttaki 
35L üst çantaya ilave olarak, ürün serisine uzun mesafe için daha fazla bagaj kapasitesi ve 
iki kişilik sürü�ş turları güveni verilerek iki adet tam yüz kaskını*3 tutabilen 55L bir üst çanta*2 
getirilmiş�tir.
*1 Yan çanta ve üst çantanın her biri maksimum 5 kg yükleme kapasitesine sahiptir. 
*2 Maksimum yükleme kapasitesi 5 kg.
*3 Belirli �ekillere sahip kasklar, üst çantaya sığmayabilir.
Not: 55L üst çanta, yan çantalarla birlikte kullanılmaya yönelik tasarlanmamış�tır. 55L üst çantayı tek ba�şına kullandığınızdan 
emin olun. Yan çantaları kullanırken 35L üst çantayı kullandığınızdan emin olun.

Geniş Aksesuar Yelpazesi
Soğuk mevsimlerde ya da yağmurda sürüş yaparken sürücülerin minnettar kaldığı elcik 
ısıtıcılarında bir model degi�şikliği yapılmı�ştır. Yeni tip, daha ince bir elciğe sahiptir ve 
standart elciklerin neredeyse aynısı olup kullanmadığınızda bile doğal hissettirmektedir. 
Ayrıca cihazın kompakt ve kolay monte edilmesini sağlamak üzere sol elciğin içine 
anahtar yerle�ştirilmi�ş ve elciğin içerisindeki sıcak tel, daha verimli bir ısıtma verimliliği 
sağlamak için elciğin her tarafına konumlandırılmış�tır. Aksesuar yelpazesi, LED sinyaller, 
zincir koruması, tur camı ve yükleme sırasında kullanış�lı olan bir orta ayak gibi öğelerle 
hala zenginken, elcik ısıtıcıları ile birleş�tirilmiş opsiyonel elcik korumaları artık 
standarttır.

Elcik ısıtıcıları

Yüksek sele

Alçak sele

Aksesuar Barı

Tur camı

55L Üst Çanta Zincir koruması

Orta ayak LED sis lambaları LED sinyal lambaları

Geni�ş aksesuar yelpazesi, maceranın her düzeyinde sizi ve eş�inizi desteklemektedir.
Yüksek veya alçak sele, ısıtmalı elcikler veya LED Sis lambaları, yeni üst çantaya
sahip üç parçalı bagaj sistemi gibi geni�ş aksesuar yelpazesi, amaçladığınız veya
karş�ıla�şmamayı düş�ündüğünüz herhangi bir görev için V-Storm’unuzu mükemmel bir
araç haline getirecektir.

SUZUKI MOTOR CORPORATION, istediği anda ve önceden bildirmeksizin, tasarımı deği�ştirme amaçlı her türlü geliş�imi uygulama ve Orijinal Suzuki Aksesuarlarının
üretimine son verme hakkını saklı tutar. Bazı Orijinal Suzuki Aksesuarları bölgesel standartlara veya yasal gereksinimlere uygun olmayabilir. Lütfen sipari�ş sırasında SUZUKI YETKİLİ SATICINIZ ile ayrıntıları teyit edin.

*Opsiyonel aksesuarlar ile gösterilen resim.

*Opsiyonel aksesuarlar ile gösterilen resim. 35L üst çanta ve yan çantalar

55L üst çanta

Yan çanta



Kendinizi Özgür Bırakın

Stefan Everts hakkında:
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Günlük faaliyetlerinizi bırakın. Sorumlulukları bo�şverin.

Araziye, dağların üzerine, tüm sınırların ötesine geçin.

Haf if şase ve güçlü motor, sizi ve ruhunuzu özgür bırakır.

Temiz havada nefes alın, vahş�i doğada nefes alın, maceranıza baş�layın.

• Stefan Everts, 125, 250 ve 500cc/MX1 olmak üzere 
üç sınıftaki 10 dünya şampiyonasında henüz 
geçilemeyen 10 dünya ş�ampiyonluğuna sahip en 

   baş�arılı motokros sporcusudur.

• 15 yıl süren grand prix kariyerinde (2006 yılında

   emekli oldu) 101 adet Grand Prix zaferi elde etmi�ştir.

• İlk dünya �şampiyonu ünvanını 18 ya�şındayken

  1991 Dünya 125cc şampiyonasında Suzuki için 

  almı�ştır.

Stefan Everts’ın izlenimi:
V-Strom 1000XT ile sürüş�, �şaş�ırtıcı ş�ekilde keyifli bir

deneyim oldu. Dağların etrafında dolaş�ırken aklımı

özgür bıraktı. V-Strom 1000’in eğlenceli faktörü 

o kadar yüksek ki sizi ba�şka bir gezegene götürüyor.

*Image shown with optional accessories.
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