YVB: Glass Sparkle Black

YSF: Metallic Triton Blue

QT8: Metallic Reflective Blue

HET TOONBEELD VAN RIJPLEZIER

Suzuki mySPIN

Lineaire koppelopbouw

De cockpit van de Suzuki GSX-S1000GT
is voorzien van een nieuw 6,5 inch TFT
kleurendisplay met USB contact voor het opladen
van de smartphone. Met de Suzuki mySPIN
app is elke smartphone (met iOS of Android
besturingssysteem) via Wireless LAN en Bluetooth
te koppelen.

Het motorblok is ontwikkeld om races te winnen,
maar aangepast voor de straat en produceert
106 Nm koppel bij 9.250 toeren per minuut
met een piekvermogen van 152 pk (112 kW)
bij 11.000 toeren per minuut. Met het brede
vermogen, hoge koppel en de state of the art
technologie houdt niets je meer tegen!

Rijwielgedeelte

Ontspannen zithouding

De GSX-S1000GT is de lichtste sport tour machine
in zijn klasse, met een rijklaargewicht van slechts
226 kilogram. Dit is bereikt door een aluminium
twin spar frame toe te passen. Het frame is licht
en compact en zorgt voor een sportief stuurgedrag,
verhoogde stabiliteit en veel rijplezier. De 43 mm
Kayaba (KYB) voorvork is volledig instelbaar.

De zithoogte (810 mm) en positie van het stuur
zorgen voor een ontspannen zithouding, die urenlang moeiteloos vol te houden is. De bevestiging
van het stuur en de van rubber voorziene voetsteunen elimineren trillingen. De grote (19 liter)
brandstoftank zorgt voor een grote actieradius.

De Suzuki GSX-S1000GT biedt het beste van twee werelden: het
lichtgewicht aluminium frame, de volledig instelbare voorvork en de
aluminium swingarm zorgen voor een zeer sportief rijgedrag, terwijl de
zithouding, de positie van het stuur, de krachtige 999 cc viercilinder en
de 19 liter grote brandstoftank zorgen voor zeer veel toerplezier. Met
een scherp uiterlijk en een uitgebreid pakket aan assistentiesystemen
is de nieuwe Suzuki GSX-S1000GT klaar voor een nieuw toerseizoen. De
krachtigste en lichtste sport tour machine in zijn klasse.

Uitgebreid elektronicapakket
Standaard wordt de GSX-S1000GT geleverd met een uitgebreid elektronicapakket. Dit bestaat uit onder
meer uit het Suzuki Easy Start System, ABS, Low RPM Assist, de Suzuki Drive Mode Selector (SDMS)
met drie standen, cruisecontrol, Traction Control (STCS) met vijf standen (ook uitschakelbaar) en een Bidirectional Quickshifter.

Accessoire Packs

Technische specificaties

GT PACK

VERMOGEN PK/T.P.M.

PAKKET VOORDEELPRIJS: € 899,-

KOPPEL NM/T.P.M.

In een keer klaar voor de trip met een compleet
kofferpakket. De koffers zijn zo ruim (36 liter) dat er
in beide koffers een (grote) integraalhelm past.

VOORBAND

120/70ZR17M/C (58W)

ACHTERBAND

190/50ZR17M/C (73W)

152 / 11.000
106 / 9.250

INHOUD BRANDSTOF TANK L

19

GEWICHT KG

226

Zijkofferset (2x 36)

LENGTE MM

2.140

Kleurdelen zijkoffers in kleur motor

BREEDTE MM

825

HOOGTE MM

1.215

WIELBASIS MM

1.460

Montage materialen zijkofferdragers
Twee koffersloten

GRONDSPELING MM

140

ZITHOOGTE MM

810

GT+ PACK

CILINDERS

PAKKET VOORDEELPRIJS: € 1.599,-

MOTORTYPE

Maak je GSX-S1000GT helemaal compleet met
het GT+ pack bestaande uit dezelfde items als het
GT Pack aangevuld met:

BORING X SLAG MM

CILINDERINHOUD CC

TRANSMISSIE
COMPRESSIE
VOORWIELOPHANGING

Touring windscherm

ACHTERWIELOPHANGING

Handvatverwarming

RIJBEWIJS CATEGORIE

Bobbins

4 takt, vloeistofgekoeld, DOHC, 4 in lijn
73,4 x 59,0
6 versnellingen
12,2 : 1
Telescopisch, schroefveren, oliegevuld
Swingarm, schroefveer, oliegevuld
A

Kijk voor de dichtstbijzijnde Suzuki-motordealer op www.suzuki.nl.

Tankpad GT
Het getoonde model is voorzien van meer accessoires dan genoemd in de
opsommingen bij de Accessoire Packs. Afbeelding enkel ter illustratie.

De GSX-S1000GT: vanaf € 16.499,−* of vanaf € 318,− p/m**

Suzuki Klantenservice
T 0800 4789854 (0800 4SUZUKI)
(gratis, op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur)
E klantenservice@suzuki.nl
Importeur: B.V. NIMAG - Postbus 77 - 4130 EB Vianen

Aanbetaling

Totaal krediet
bedrag

Jaarlijkse
kostenpercentage

Looptijd in
maanden

Termijnbedrag

Slottermijn

Totaal te betalen
bedrag

€ 16.499,-

€ 0,-

€ 16.499,-

5,9%

60

€ 317,31

€ 0,-

€ 19.038,60

€ 16.499,-

€ 4.950,-

€ 11.549,-

5,9%

60

€ 222,11

€ 0,-

€ 13.326,60

** Dit niet-doorlopende krediet wordt aangeboden door Suzuki Financial Services • Het tarief van 5,9% kent een looptijd tot maximaal 60 maanden • Voor het tarief geldt een maximum
kredietbedrag van € 50.000,-; minimum € 2.500,- • Onder voorbehoud van kredietacceptatie • Toetsing en registratie bij BKR te Tiel bij particuliere klanten • Suzuki Financial Services
staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM nr. 12011089) • info@suzukifs.nl

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. De getoonde modellen
kunnen afwijken van de werkelijke uitvoering en voorzien zijn van
accessoires. Kleuren kunnen onder invloed van het drukproces
afwijken van de werkelijkheid. Kosten accessoirepakketten zijn excl.
eventuele montagekosten.
*De vanafprijs is incl. 21% BTW en BPM. De kosten voor rijklaar
maken zijn inclusief registratiekosten. Prijslijst per 1-1-2022.
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