ACX: Black / Aluminium

YKV: Metallic Mat Black

B1G: White

Slimme systemen

Het rijwielgedeelte

Slimme systemen als Easy Start en Low RPM
Assist zorgen ervoor dat de bestuurder zich
volledig kan focussen op wat belangrijk is:
genieten van het motorrijden.

Een lichtgewicht frame van 197 kg is de
ruggengraat van de SV650. Door zijn compacte
afmetingen en het lage gewicht is de SV650
gemakkelijk te manoeuvreren en dankzij de lage
zithoogte van 785 mm kun je makkelijk met je
voeten bij de grond.

De geraffineerde V-twin motor

Volledig digitaal LCD Dashboard

Het 645 cc V-twin motorblok heeft een vermogen
van 76 pk en een koppel bedraagt 64 Nm.
Daarmee is de SV650 de krachtigste V-twin in zijn
klasse, zonder concessies te doen aan efficiëntie.
Het benzineverbruik is lager dan welke concurrent
dan ook.

Het overzichtelijke LCD dashboard toont o.a. een
versnellingsindicator, een digitale snelheidsmeter,
een toerenteller, een tripmeter, de resterende
actieradius, een klok, de koelwatertemperatuur
en de benzinevoorraad. De helderheid van de
achtergrondverlichting is in te stellen op jouw
voorkeur.

SPORTIEVE V-TWIN
De Suzuki SV650 maakt het rijplezier van een V-twin bereikbaarder dan
ooit. Dankzij de compacte afmetingen en het lage gewicht is de populaire
allrounder gemakkelijk te besturen. Bovendien is de SV650 krachtiger én
zuiniger dan al zijn concurrenten.

Veel meer dan een ‘easy ride’
De letters “SV” in de typeaanduiding van de SV650 hebben diverse betekenissen: Sportieve V-twin,
Superieure value, Simpel en Veelzijdig. Beladen met competenties en een stralende persoonlijkheid
transformeert hij je dagelijkse woon werkrit of je weekendtrips op bochtige wegen in een onvergetelijke
beleving. Het lage gewicht en het slanke profiel van de SV650 verlenen je het vertrouwen om je elke weg
eigen te maken. De Suzuki SV650 is leverbaar in een A2 uitvoering met 35 kW vermogen.

Accessoire Packs

Technische specificaties

STREET

VERMOGEN PK/T.P.M.

PAKKET VOORDEELPRIJS: € 649,-

KOPPEL NM/T.P.M.

Het Street Pack ter waarde van € 746,- maakt
de Suzuki SV650 extra sportief en stoer.
Dit pakket bestaat uit:

VOORBAND

120/70ZR17M/C (58W)

ACHTERBAND

160/60ZR17M/C (69W)

INHOUD BRANDSTOF TANK L

73 / 8.500
64 / 6.800

14.5

GEWICHT KG

200

1 Zwarte EC Arrow Racetech uitlaat voor
diepe sound

LENGTE MM

2.140

BREEDTE MM

760

2 Korte kentekenplaathouder

HOOGTE MM

1.090

WIELBASIS MM

1.445

3 Kleine RUN LED-richtingaanwijzers voor
en achter

GRONDSPELING MM

135

ZITHOOGTE MM

785

CILINDERS
CILINDERINHOUD CC
MOTORTYPE
BORING X SLAG MM
TRANSMISSIE

1

2

3

COMPRESSIE
VOORWIELOPHANGING
ACHTERWIELOPHANGING
RIJBEWIJS CATEGORIE

2
645
4 takt, vloeistofgekoeld,
DOHC, 90˚ V-twin
81,0 x 62,6
6 versnellingen
11,2 : 1
Telescopisch, schroefveren, oliegevuld
Swingarm, schroefveer, oliegevuld
A en A2

Kijk voor de dichtstbijzijnde Suzuki-motordealer op www.suzuki.nl.
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 SV650: vanaf € 7.899,−* of vanaf € 152,− p/m**

Aanschafprijs

Aanbetaling

Totaal krediet
bedrag

Jaarlijkse
kostenpercentage

Looptijd in
maanden

Termijnbedrag

Slottermijn

Totaal te betalen
bedrag

€ 7.899,-

€ 0,-

€ 7.899,-

5,9%

60

€ 151,91

€ 0,-

€ 9.114,60

€ 7.899,-

€ 2.370,-

€ 5.529,-

5,9%

60

€ 106,33

€ 0,-

€ 6.379,80

** 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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