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Suzukin autouutuudet esillä 2011 Tokion autonäyttelyssä 
 
Suzuki on tullut tunnetuksi kompaktikokoluokan autojen erikoisosaajana. Suzukin messuosastolla onkin 
teemana ”pienet autot, suuri tulevaisuus” (Small cars for big future). Suzukin autot niin nykyään, 
lähitulevaisuudessa kuin kauempana tulevaisuudessakin korostavat erityisesti polttoainetaloudellisuutta, 
käyttäjäystävällisyyttä, innovaatioita, reipasta suorituskykyä sekä houkuttelevaa muotoilua, jotka ovat 
kaikki mahdollisia myös kompaktimmissa mitoissa. Suzuki uskoo kompaktien autojen suurten 
mahdollisuuksien toteutuvan tulevina vuosina. 
 
 
REGINA 
 
Regina-konseptimalli on visio seuraavan sukupolven globaalista A-segmentin autosta, jossa yhdistyvät 
ainutlaatuinen polttoainetaloudellisuus ja erittäin vähäiset CO2-päästöt auton keveyden ja ylivoimaisen 
aerodynamiikan ansiosta. 
 

 
 
Regina kiteyttää Suzukin vision seuraavan sukupolven globaalista kompaktikokoluokan autosta. Painon 
minimoinnin ansiosta Regina painaa vain 730 kilogrammaa. Tinkimättömän aerodynamiikkasuunnittelun 
ansiosta auton ilmanvastus on yli 10 % alhaisempi kuin nykyisissä malleissa. Näiden tekijöiden ansiosta 
auton polttoaineen kulutus on 3,1 l/100km ja hiilidioksidipäästöt noin 70 g/km bensiinimoottorilla 
ajettaessa. Reginan pituus on 3 550 mm, leveys 1 630 mm, korkeus 1 430 mm, akselivälin ollessa 2 425 mm. 
Reginaan mahtuu neljä matkustajaa, sisätiloissa vallitsee minimalistinen muotoilu, jota korostaa vihreän eri 
sävyt. 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
Q-concept: kaksipaikkainen kulkuväline jokapäiväiseen elämiseen 
 

 
 
Suzukin Q-concept on täysin uudenlainen liikkumalaite, joka sijoittuu tavallisten moottoripyörien ja autojen 
väliin. Kaksipaikkaisuus ja 2,5 metrin pituus tekevät siitä ihanteellisen kulkuvälineen päivittäiseen ajoon 
lyhyille matkoille. 
 
Q-concept on käytännöllisempi kuin henkilöauto: se on ketterämpi kuin tavallinen henkilöauto ja se vie 
vähemmän pysäköintitilaa. Ohjaamo puolestaan tekee siitä houkuttelevamman ja mukavamman 
vaihtoehdon moottoripyörälle. Q-concept on kätevä lyhyisiin jokapäiväisiin matkoihin. 
 
Q-conceptin sisätiloja voidaan muokata, normaalin kahden peräkkäin olevan istuimen sijaan Q-conceptissa 
voi olla etuistuin aikuiselle ja kaksipaikkainen lastenistuin takana lapsille, tai vain etuistuin ja toisen 
istuimen tilalla tavarankuljetustilaa. Q-concept tarjoaa uusia mahdollisuuksia ihmisille, jotka  asuvat 
kaupungeissa, joissa työpaikat ja palvelut ovat lähellä.  

 



 
 

 

Swift EV Hybrid: kompaktikokoluokan sähköauto  

 
Swift EV Hybrid on Suzukin visio ekoautosta. Swift EV Hybrid:ssä on sekä sähkö- että bensiinimoottori. Se 
toimii pääasiassa sähkömoottorilla, mutta akkujen varauksen käydessä vähiin auto siirtyy käyttämään 
bensiinimoottoria kantosäteen pidentämiseksi. 
 
Pelkästään sähköllä ajettaessa Swift EV pääsee noin 30 km matkan. Tämä on täysin riittävästi, kun 
kompaktikokoluokan autoilla ajetaan kaupungeissa tyypillisesti alle 30 km päivässä. Tavalliseen 
sähköautoon verrattuna, joka on pelkästää akkujen varassa, Swift EV Hybrid:ssä on pienempi akku joka 
latautuu nopeammin, painaa vähemmän, käyttää vähemmän luonnonvaroja ja maksaa vähemmän. 
 

 
 
 
Uusi Swift Sport: Swift-malliston uusi urheilullinen lippulaiva 

 
Uusi Swift Sport 1,6 on hienostunut kompaktiluokan urheiluauto, joka on ensimmäinen mallipäivitys Swift 
Sport -mallistoon. Uusi Swift Sport on entistä aggressiivisemman näköinen. Madallettu kori, suuri maski, 17 
tuuman kevytmetallivanteet ja tuplaputket takana antavat viitteitä auton suorituskyvystä. Sisätiloissa 
yhdistyvät urheilulliset yksityiskohdat, kuten täysin uusittu mittaristo, punaiset tikkaukset urheilullisissa 



 
 

 

istuimissa ja teräksiset polkimet. Nämä laadukkaat muutokset vahvistavat Swiftin urheilullista 
ajokokemusta. 

 
Uudessa Swift Sport:ssa on tehokkaampi muuttuvalla venttiilienajoituksella varustettu täysin uusi 1,6-
litrainen vapaasti hengittävä bensiinimoottori, joka tuottaa tehoa 100 kW (136hv) ja vääntöä 160 Nm. Swift 
Sport on varustettu uudella kuusivaihteisella manuaalivaihteistolla ja jäykemmällä jousituksella. Nämä 
uudet ominaisuudet yhdessä aikaansaavat paremman suorituskyvyn ja tekevät ajamisesta vieläkin 
hauskempaa.  Swift Sport on hieno yhdistelmä urheilullista suorituskykyä, taloudellisuutta sekä 
mukavuutta.  

 
 
Suzuki Swift Sport lanseerataan Suomeen 3-ovisena versiona vuoden 2012 alussa ja hinnat julkaistaan 
vuodenvaihteessa. 
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Vuonna 1997 perustettu Suzuki-autoja, varaosia ja tarvikkeita maahantuova Suzuki Motor Finland Oy on 
osa Simetron Group Oy:tä. Simetron Group on vuonna 1997 perustettu autojen maahantuontiin keskittynyt 
yritysryhmä, johon kuuluu Hyundai Motor Finland Oy, Isuzu Motor Finland Oy ja Suzuki Motor Finland Oy. 
Simetron Group Oy toimii myös Baltian alueella Hyundai-, Isuzu- ja Suzuki-autojen maahantuojana. 
 
Simetron Group on Bassadone Automotive Groupin tytäryhtiö ja sekä Renault- että Dacia-henkilö- ja -
tavara-autoja ja varaosia Suomeen maahantuovan Nordic Automotive Services Oy:n sisaryhtiö. Bassadone 
Automotive Group on vuonna 1904 perustettu autoalan yritys ja se toimii Suomen lisäksi useiden eri 
merkkien maahantuojana ja vähittäismyyjänä mm. Espanjassa ja Gibraltarilla. 
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