YKV: Metallic Mat Black

YSF: Metallic Triton Blue

YUH: White

Het motorblok

Assistentiesystemen

De krachtige vloeistofgekoelde 999 cc viercilinder
met bovenliggende nokkenassen levert 70 kW
(96 pk) en maximaal 92 Nm koppel. Dit grote
motorblok met enorme trekkracht maakt de
GSX-S950 uniek in zijn segment.

Standaard is de GSX-S950 uitgerust met het
Easy Start System, ABS, Low RPM Assist en het
Suzuki Traction Control System (STCS). Dit laatste
systeem heeft drie standen en is ook volledig uit
te schakelen. Het Suzuki Clutch Assist System
(SCAS) zorgt voor een fijne en soepele bediening
van de koppeling.

Rijwielgedeelte

Bereikbaar voor een groot publiek

Elk aspect van het rijwielgedeelte is gemaakt
om de handling en controle voor alle wegen en
omstandigheden te optimaliseren. De achtervering
is handmatig in te stellen, afhankelijk van de
belasting op het zadel. Dankzij de lage zithoogte
van 810mm kun je makkelijk met je voeten bij de
grond.

De GSX-S950 heeft een zilverkleurige KYB
voorvork met een diameter van 43 mm, radiaal
geplaatste Tokico mono block remklauwen voor
en remschijven van 310 mm diameter. De Dunlop
SPORTMAX Roadsport2 banden dragen bij aan de
lichte en voorspelbare handling. Zo neem je bochten snel en met het hoogst mogelijke vertrouwen.

BEAUTY AND FUN
Scherp sturen en volop koppel, dat valt direct op als je met de nieuwe
Suzuki GSX-S950 wegrijdt. Een sportieve blikvanger met de zelfde
indrukwekkende styling als de GSX-S1000.

Alerte souplesse
Het rijwielgedeelte zorgt voor messcherp en uiterst gemakkelijk sturen en veel stabiliteit bij hogere
snelheden. De motorfiets is heel compleet met onder meer een slipperclutch en andere opvallende
extra’s die in dit segment zeker niet vanzelfsprekend zijn. De GSX-S950 is ook een prima motorfiets voor
jongere rijders, want hij is leverbaar in A2 uitvoering met 35 kW (48 pk). Ook dan levert hij veel bruikbaar
koppel (76 Nm) bij lage en middelhoge toerentallen.

NIMAG212399_modellen op stand_A4.indd 1

04-02-2022 08:26

Accessoire Packs

Technische specificaties

STREET XTREME

VERMOGEN PK/T.P.M.

PAKKET VOORDEELPRIJS: € 1.349,-

KOPPEL NM/T.P.M.

Maak jouw GSX-S echt extreem met dit pakket ter
waarde van € 1.521,- dat bestaat uit:

VOORBAND

120/70ZR17M/C (58W)

ACHTERBAND

190/50ZR17M/C (73W)

96 / 7.800
92 / 6.500

INHOUD BRANDSTOF TANK L

19

1 Yoshimura R11 Sq black/carbon uitlaatdemper
EEC en bobbins

GEWICHT KG

214

LENGTE MM

2.115

2 Korte kentekenplaathouder met
LED run knipperlichten

BREEDTE MM

810

HOOGTE MM

1.080

WIELBASIS MM

1.460

3 Design knikarm spiegels en
Suzuki ingraved bar ends
4 Duoseat cover

140

ZITHOOGTE MM

810

CILINDERS
1

2

3

STREET XTREME+

MOTORTYPE
TRANSMISSIE
COMPRESSIE

Nog meer opvallen? Dat doe je met het Xtreme+
pakket. Dit pakket ter waarde van € 1.989,- bestaat
uit dezelfde items als het Xtreme pakket aangevuld
met:

VOORWIELOPHANGING
4

5

6

5 Frame sliders

ACHTERWIELOPHANGING
RIJBEWIJS CATEGORIE

4
999
4-takt, vloeistofgekoeld, DOHC, 4-in-lijn
73,4 x 59,0
6 versnellingen
12,2 : 1
Telescopisch, schroefveren, oliegevuld
Swingarm, schroefveer, oliegevuld
A en A2

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

6 Luxe zadel met rode stiksels en GSX-S logo

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

De GSX-S950: vanaf € 10.999,−* of vanaf € 212,− p/m**

Aanbetaling

Kredietbedrag

Jaarlijkse
kostenpercentage

Looptijd in
maanden

€ 10.999,-

€ 0,-

€ 10.999,-

5,9%

60

€ 10.999,-

€ 3.300,-

€ 7.699,-

5,9%

60

Termijnbedrag

Slottermijn

Totaal te betalen
bedrag

€ 211,53

€ 0,-

€ 12.691,80

€ 148,07

€ 0,-

€ 8.884,20

** Jaarlijkse kostenpercentage: 5,90 % • Debet rentevoet: 5,90 % • Looptijd 60 maanden • Dit niet-doorlopend krediet wordt u aangeboden door Suzuki Financial Services • Het tarief
van 5,9% kent een minimum kredietbedrag van € 2.500,- • Onder voorbehoud van kredietacceptatie • Toetsing en registratie bij BKR te Tiel • Suzuki Financial Services staat onder
toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM-nr. 12011089) • Wijzigingen en typefouten voorbehouden

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.

99LFT-GSXS9-022

© 2022 B.V. NIMAG, Vianen. Gehele of gedeeltelijke verveelvoudiging
en/of openbaarmaking, in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke
toestemming van B.V. NIMAG is verboden.

Rekenvoorbeeld
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CILINDERINHOUD CC
BORING X SLAG MM

PAKKET VOORDEELPRIJS: € 1.699,-

Aanschafprijs

GRONDSPELING MM
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