YVB: Glass Sparkle Black
(XT)

YVB: Glass Sparkle Black

BD7: Black / Silver Grey
(XT)

BTH: Black / Dark Grey

B1F: White / Orange
(XT)

B1G: White

BT1: Yellow (XT)

Suzuki Intelligent Ride System

De geraffineerde V-twin motor

De range aan geavanceerde elektronische
assistentiesystemen, o.a. low RPM assist, easy
start assist, ABS en de 2 standen tractiecontrole,
vormen samen het Intelligent Ride System
(S.I.R.S.). Het is ontworpen om het rijgemak te
vergroten, de rijder meer vertrouwen te geven en
om de prestaties te optimaliseren. Daarna ligt de
wereld voor je open!

Suzuki heeft het beproefde 90 graden V-twin
blok vernieuwd. Het blok levert daardoor meer
trekkracht in het lage en middentoerengebied.
Dat voel en merk je aan de gretigheid zodra je
de gashendel opendraait. Ook wordt er gebruik
gemaakt van Ride-by-wire techniek, wat cruise
control bij snelheden tussen 50 en 160 km/uur
mogelijk maakt.

Rijwielgedeelte

Instrumentenpaneel

Het lichte aluminium frame met zijn slanke bouw
maakt de Suzuki V-Strom 1050 wendbaar. De
zithoogte is 850 mm voor de V-Strom 1050, het
zadel is in hoogte verstelbaar. Je zit rechtop en
ontspannen; ideaal voor lange ritten. Je hebt
maximale controle en stabiliteit, ook als je eens
buiten de gebaande paden gaat of met z’n tweeën
en met zware bepakking onderweg bent.

Het instrumentarium is goed afleesbaar dankzij
een overzichtelijk LCD scherm. Rechtsonder de
toerenteller op het scherm zie je de gekozen
instellingen voor de tractiecontrole, ABS en de
Suzuki Drive Mode Selector (SDMS). Links op het
instrumentarium is een USB aansluiting geplaatst.
Daarmee kun je je telefoon of navigatiesysteem
opladen.

THE MASTER OF ADVENTURE
De Suzuki V-Strom 1050 is een krachtpatser en gemaakt voor de echte
ontdekkingsreiziger. Uitgerust met de nieuwste assistentiesystemen, meer
vermogen en talloze technische updates is dit de meest geavanceerde
V-Strom ooit. Wijk af van de begane paden en ga op avontuur!

Een echte krachtpatser
Herkenbare lijnen en toch helemaal nieuw: gebaseerd op het design van de legendarische Suzuki DR Z
woestijnracer is het design van de nieuwe V-Strom scherper dan ooit. Nieuwe details zijn de koplamp
met LED verlichting, het aluminium stuur met nieuwe bedieningsunits en met het Suzuki Intelligent Ride
System ben je op de V-Strom zelfs tijdens de spannendste avonturen helemaal in controle.
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Accessoire Packs

Technische specificaties

TOURING

VERMOGEN PK/T.P.M.
KOPPEL NM/T.P.M.

Het Touring Pack is bedoeld voor de Suzuki
kilometervreters. Dit pakket biedt optimale
windbescherming, gemak bij stalling en onderhoud
en een extra ruime topkoffer voor twee helmen.

107 / 8.500
100 / 6.000

VOORBAND

110/80R19M/C (59V)

ACHTERBAND

150/70R17M/C (69V)

INHOUD BRANDSTOF TANK L

20

GEWICHT KG

247

1 Topkofferset Aluminium

LENGTE MM

2.265

2 GPS houder

BREEDTE MM

940

HOOGTE MM

1.465/1.510 (XT)

BLACK RHINO

WIELBASIS MM

PAKKET VOORDEELPRIJS: € 1.299,Met dit pakket kom je stoer voor de dag.
Laat het avontuur maar komen!

GRONDSPELING MM

160

ZITHOOGTE MM

850

CILINDERS

3 Zijkofferset Aluminium

1

4 Handvatverwarming

2

3

CILINDERINHOUD CC
MOTORTYPE

ADVENTURE

BORING X SLAG MM

PAKKET VOORDEELPRIJS: € 2.229,-

TRANSMISSIE

Het Adventure Pack is er voor de stoere rijders die in
alle omstandigheden comfortabel en veilig op iedere
bestemming willen aankomen.

COMPRESSIE
VOORWIELOPHANGING
4

5

1.555

ACHTERWIELOPHANGING

4
1.037
4 takt, vloeistofgekoeld, DOHC,
90˚ V-twin
100,0 x 66,0
6 versnellingen
11,5 : 1
Telescopisch, schroefveren, oliegevuld
Swingarm, schroefveer, oliegevuld

1 Topkofferset Aluminium

RIJBEWIJS CATEGORIE

3 Zijkofferset Aluminium

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

4 Handvatverwarming
5 Mistlampset

De V-Strom 1050: vanaf € 13.999,−* of € 270,− p/m**

De V-Strom 1050XT: vanaf € 15.499,−*of € 299,− p/m**

Rekenvoorbeeld
Aanschafprijs

Aanbetaling

Kredietbedrag

Looptijd in
maanden
60
60

Termijnbedrag

Slottermijn

€ 13.999,€ 9.799,-

Jaarlijkse
kostenpercentage
5,9%
5,9%

€ 269,23
€ 188,45

€ 0,€ 0,-

Totaal te betalen
bedrag
€ 16.153,80
€ 11.307,-

€ 13.999,€ 13.999,-

€ 0,€ 4.200,-

€ 15.499,€ 15.499,-

€ 0,€ 4.650,-

€ 15.499,€ 10.849,-

5,9%
5,9%

60
60

€ 298,08
€ 208,65

€ 0,€ 0,-

€ 17.884,80
€ 12.519,-

** 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
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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
© 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.
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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PAKKET VOORDEELPRIJS: € 549,-
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